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Boží poselství zveřejněná v této knížce nehovoří o žádném konci světa. 
Naopak. Informují o velkém Božím milosrdenství zvaném VAROVÁNÍ a 
o světových událostech prorokovaných v knize Zjevení svatého Jana v Bib-
li svaté, které budou předcházet druhému příchodu Syna Božího, našeho 
Spasitele a Vykupitele, Ježíše Krista!

Ducha nezhášejte, proroctvími nepohrdejte!
Ale všechno zkoumejte a dobrého se držte! (1 Sol 5, 19-21)

Milované děti tohoto pozemského světa, slyšte Můj hlas! Já Kristus, váš 
Spasitel, poslaný na tuto Zem proto, abych vám všem poskytl druhou 
příležitost vejít do království Mého Otce, vyslechněte teď Můj příslib. Slyšte 
Můj hlas, poslaný k vám skrze Boží milost přes vizionáře a proroky světa 
dnešních dnů, a pochopte, že všechny děti jsou v očích Mého Otce stejně 
milované! Já Ježíš, váš milující Spasitel, chovám k vám hluboký a naprosto 
milující soucit. Láska proudí v Mých žilách jako řeka. Můj soucit nikdy 
nepomine i přesto, že se Moje děti vydávají jiným směrem. Milované děti, 
zastavte se a naslouchejte Mým slovům, dokud je ještě čas. 

Ježíš Kristus
varuje lidstvo
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VAROVÁNÍ
Velké varování - poslední akt Božího milosrdenství

Tato brožura vznikla z podnětu naléhavosti poskytnutí informací o blížícím 
se mimořádně důležitém a závažném dni Božího Velkého varování, které 
bylo v minulosti již vícekrát oznámeno naší Nebeskou Matkou Pannou 
Marií i samotným Pánem Ježíšem Kristem. Stojíme bezprostředně před 
touto velkou a mimořádně závažnou událostí, která se dotkne života a osu-
du nás všech bez rozdílu naší národně - etnické, státní, náboženské nebo 
světonázorové příslušnosti. Ježíš Kristus, Syn jediného pravého Boha, se 
prostřednictvím vizionářů dnešních dnů obrací na nás s velkou naléhavostí 
varovat nás před tímto dnem, abychom se na něj připravili. Všichni lidé na 
světě budou moci prožít v jednom okamžiku to, co bychom prožili při své 
smrti či v Den soudu. Setkáme se s Bohem. Uvidíme svůj život, své dobré 
i špatné skutky, své hříchy tak, jak je vnímá Bůh. Spatříme všechno, co 
jsme vykonali od narození až po okamžik Velkého varování. Každý člověk 
ve věku nad 7 let bude mít tento duchovní zážitek, který bude posledním 
milosrdným činem Boha před Druhým příchodem jeho milovaného Syna 
Ježíše Krista, aby každý mohl poznat, že Bůh existuje a že po definitivním 
opuštění svého fyzického těla (biologické smrti) se bude muset zodpovídat 
před živým Bohem za svůj život. Během tohoto setkání s Bohem uvidíme 
také, kam by přišla naše duše, kdybychom v  tomto okamžiku skutečně 
zemřeli. Většina lidí bude mít vidění Pekla, menší část spatří Očistec 
a jen velmi malá část uvidí místo Boží přítomnosti a blaženosti - Nebe. 
Pro mnohé lidi bude vidění vlastních hříchů a následného místa zatracení 
- Pekla, natolik šokující a zdrcující, že to nepřežijí a zemřou ve smrtel-
ném hříchu bez toho, aby mohli být zachráněni. Proto je zde tato naléhavá 
prosba a výzva z Nebe, abychom se připravili na okamžik setkání s Bohem  
a ještě před Varováním se obrátili, litovali svých hříchů a prosili Boha 
o odpuštění (katolíci skrze svátost smíření - svatou zpověď). 

Proč dojde k Varování?
- Aby se každému člověku podal viditelný důkaz o existenci pravého živého 
Trojjediného Boha.
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- Aby byl každý člověk přiveden zpět k Božímu Synu - Ježíši Kristu - Spa-
siteli a Vykupiteli celého lidstva.
- Aby se skrze obrácení lidí na celém světě oslabil vliv hříchu a zla.
- Aby nám byla poskytnuta pomoc tím, že dosteneme příležitost lito-
vat našich hříchů, a aby nám mohly být odpuštěny ještě před Druhým 
příchodem Ježíše Krista v den Posledního soudu.
- Aby se obrátili nevěřící, kteří by jinak neměli žádnou možnost spásy bez 
tohoto velkého aktu Božího milosrdenství. 

Co se stane běhěm Varování?
- Každý muž, žena a dítě ve věku nad 7 let bude mít osobní a bezprostřední 
duchovní zážitek, při kterém se setká se Spasitelem celého lidstva, 
ukřižovaným a zmrtvýchvstalým Božím Synem Ježíšem Kristem. Zážitek 
potrvá asi 15 minut.
- Všechno ve světě - včetně strojů, motorů, agregátů - se během Velkého 
varování na čas zastaví.
- V tento den bude ve světě panovat stísněná atmosféra, bude šero až úplná 
tma, i když bude den. Všude bude pociťován velký nepokoj.
- První známky Varování se ukáží na obloze - uvidíme srážku hvězd, 
(resp. komet - bližší detaily neznáme - pozn. překladatele), což vyvolá 
zděšení a paniku. Všude bude slyšet velká exploze.
- Lidé si pomyslí, že se blíží katastrofa, která zasáhne celý svět, a mnozí 
budou očekávat konec světa, ale nebude tomu tak.
- Obloha zčervená a bude vypadat, jako by hořela plamenem.
- Potom se směrem od východu na západ objeví na obloze znak velkého 
světelného kříže, který se bude táhnout přes celou oblohu. Z míst, kde byl 
náš Pán přibit na kříž, budou vycházet pronikavé světelné paprsky, které 
budou dopadat na Zem. Tyto události se stanou pro nás znamením, že 
se máme bezprostředně připravit na okamžik Velkého varování, protože 
přichází Syn Nejvyššího Boha - Ježíš Kristus.
- V jediném okamžiku se dostaneme do stavu podobnému klinické smrti, 
kdy se naše duše ocitne mimo vlastní tělo, projde jakoby tunelem, na konci 
kterého uvidíme duchovním zrakem světlo, které postupně zesílí, jak se k 
němu budeme rychle přibližovat.
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- Tím světlem bude Trojjediný Bůh v osobě našeho Pána Ježíše Krista a 
my se ocitneme přímo před Ním - naším milovaným Spasitelem a Vy-
kupitelem celého lidstva.
- Tváří v tvář Božímu Synu se nám jako ve filmu zobrazí celý náš život 
se všemi situacemi, kde jsme A) - buď konali podle principů Boží lásky, 
Desatera Božích přikázání a učení Bible - evangelií Ježíše Krista nebo B) - 
nekonali podle principů Boží lásky, Desatera, podle učení Bible, čím jsme 
skrze naše myšlenky a skutky porušili nebo zanedbali všechny tyto věci 
dobra a lásky, které jsme měli udělat a neudělali.
  Takto nám Bůh ukáže všechny naše hříchy a míru našeho selhání v Jeho 
očích - jak jsme Ho tím urazili a Jeho Syna Ježíše Krista svými hříchy zno-
vu a znovu přibíjeli na kříž.
- Na závěr tohoto duchovního zážitku nám Pán Ježíš ukáže místo, kam by-
chom se dostali, kdybychom v tomto okamžiku Velkého varování zemřeli, 
to znamená, že už bychom se nevrátili do našeho fyzického těla.
- Největší část lidí bude mít vidění Pekla a na chvíli jim Pán dá zakusit 
všechny spalující a mučivé pocity duší v Pekle - na výstrahu pro jejich vlastní 
dobro, aby se po tomto zážitku mohli ještě včas obrátit, dokud ještě žijí v těle.
- Mnoho duší uvidí Očistec - Předpeklí, očistné místo duší různých stupňů 
a úrovní, ve kterých dočasně přebývají duše těch, kteří kvůli svým hříchům 
a duchovní nečistotě ještě nemohou projít Nebeskými branami do Nebe, 
ale kteří díky modlitbám a obětem jiných lidí nebo díky některým skutkům 
lásky, pomoci a dobra jiným, dostali od Boha milosrdenství očištění skrze 
bolest a utrpení v Očistci, aby se nakonec i oni mohli dostat do Nebeského 
království. Pak na chvíli okusí pocity duší na tomto očistném místě - a to 
v závislosti na stupni závažnosti svých hříchů.
 - Početně nejmenší skupina duší uvidí během Velkého varování na malou 
chvíli otevřené Nebe a Pán Ježíš jim ukáže jejich zasloužené místo, kam 
by se díky svému čistému, zbožnému a obětavému životu, založenému na 
lásce, pomoci jiným, skrze mnohé osobní odříkání, utrpení a oběti za jiné 
duše po smrti dostali. Pro tyto duše bude Varování jedním z nejkrásnějších 
a nejradostnějších zážitků celého jejich dosavadního pozemského života. 
Slzy nesmírné radosti a štěstí ze střetnutí s jejich milovaným Spasitelem 
Ježíšem Kristem budou provázet toto láskyplné setkání čistých, Bohu 
oddaných duší s Božím Synem. 
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- Po skončení Varování se opět vrátíme do našeho fyzického těla a příroda a 
okolí se také navrátí do svého původního stavu. Lidé budou moci žít své životy 
tak jako předtím, avšak nikdo nezůstane nepoznamenaný touto vyjímečnou 
a dosud nikdy předtím a ani potom už se více neopakující událostí.
- Takto poznáme přímo před Boží tváří naše hříchy s pocitem velkého 
zahanbení a spalující viny v našich duších. Mnozí budou natolik šokovaní 
a zhnusení tím, co v sobě uvidí - všechnu tu duchovní špínu a ubohost své 
duše, stojící před Božím  Majestátem - že dříve, než by mohli litovat a po- 
prosit Boha o odpuštění, padnou mrtví v tomto hříšném stavu bez 
možnosti vrátit se ještě znovu do svého pozemského těla a konat pokání.
- Všichni takto v Boží přítomnosti poznají skutečný stav své duše - dobro 
a lásku, kterou vykonali a jiným rozdávali, jako i bolest a utrpení, které 
svým bližním způsobili, i všechno to dobré a prospěšné, co neudělali a 
udělat mohli.
- Budou mnozí, kteří padnou na kolena. Budou ronit slzy vděku a lásky, 
úlevy a štěstí, velebit Boha Otce a jeho předrahého Syna Ježíše Krista za 
tento úžasný dar Božího milosrdenství.
- Bohužel se najde i mnoho těch, kteří ani po Varování nezmění své životy 
a budou i nadále setrvávat v celé své ubohé hříšnosti. Pro tyto nebude více 
pomoci a tak sami sebe odsoudí k věčnému zatracení.
- Zatvrzelí ateisté a ostatní nevěřící budou navzdory této mimořádné du-
chovní zkušenosti prohlašovat, že „Varování“ bylo jen iluzí, neskutečným 
přeludem - fikcí, resp. jevem masové psychózy. Vědci na celém světě se poku-
sí o vědecké a „racionální“ vysvětlení tohoto fenoménu, ale nebudou moci 
nalézt žádné pádné zdůvodnění. Mnozí budou skrze masové oznamovací 
prostředky prohlašovat, že se jednalo jen o jev přeludu a masové hysterie.

Jaké důsledky bude mít Varování na náš další život?
- Nikdy předtím ani potom nebude lidstvu dán takový nesmírný a 
výjimečný dar Božího milosrdenství jako právě během Velkého varování. 
Všemohoucí milující Bůh nás stvořil pro věčný život v Nebeském králov-
ství, kde On žije a kraluje se Svým milovaným Synem Ježíšem Kristem 
v jednotě s Duchem Svatým na věky věků. 
  - Ježíš Kristus během Varování ještě nepřijde jako Spravedlivý Soudce, 
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aby nás soudil, jako tomu bude až při Jeho Druhém příchodu, ale aby nám 
dal možnost poznat naše hříchy, činit za ně pokání a konat osobní oběti. 
- Nikdo neutrpí v důsledku Varování žádnou tělesnou újmu - s výjimkou 
těch, kteří dříve, než by mohli konat pokání, zemřou šokem a zděšením, 
když uvidí své hříchy a stav své hříšné duše. Po skončení  Varování se duše 
každého člověka opět navrátí do svého těla, aby člověk mohl dále žít svůj 
život a měl skrze tento zážitek možnost obrátit se a konat pokání, a tak 
zachránil svou duši před věčným  zatracením v Pekle, kde přebývá Satan 
a jeho démoni a všichni ti, kteří za života odmítali Boha a žili proti Jeho 
principům lásky. 
- Všichni bez rozdílu náboženství a světového názoru, ateisté i věřící, lidé 
ve všech končinách světa, v pralesích, v pouštních oblastech, příslušníci 
primitivních kmenů a národů kdekoliv na této Zemi dostanou důkaz 
o Boží existenci, takže nikdo více nebude moci popřít, že Bůh existuje. 
- Velké varování bude jistým způsobem ukázkou toho, jak budeme 
souzeni, až náš Pán Ježíš Kristus přijde podruhé, avšak už ne jako Spasi-
tel lidstva ale jako Spravedlivý Soudce. Právě proto, abychom  mohli být 
spaseni a zachráněni, použije Bůh Velké varování k tomu, aby nás probudil 
z naší duchovní letargie a ukázal nám skutečnou pravdu i důkaz o své Boží  
existenci a nabídl nám ještě naposledy jedinou možnou cestu spásy našich 
hříšných duší - skrze obrácení a pokání. 
- Velké varování bude znamenat začátek přechodu lidstva do nejtěžšího a 
nejbolestnějšího období lidských dějin - do období Velkého soužení. Tak je 
to psáno v Novém zákoně v knize Zjevení svatého Jana. Velké společenské 
a sociální nepokoje, hlad a nedostatek potravin, krach burz a celosvětový 
pád ekonomik světa, povstání, občanské války i války v globálním rozsahu 
budou otřásat samotnými základy lidské existence. Antikrist a jeho falešný 
prorok vstoupí na scénu lidského dění a jako důsledek jejich vládnutí bu-
dou snahy zavést totální kontrolu lidstva Země ve formě čipu - znaku Šelmy  
- do těla lidí. Skrze tento čip budou mít pod kontrolou vaše peníze, váš 
přístup k potravě i to, jak žijete. Přijdou nařízení, z nichž mnohá způsobí, že 
z vás budou vězni. Klíčem k vaší cele, která vás bude držet pod jejich kon-
trolou bude znak šelmy. 666 bude skryté číslo vložené do čipu, jehož přijetí 
vám vnutí jako očkování. Když čip přijmete (do těla), otráví nejen vaši mysl 
a duši, ale i vaše tělo. Způsobí (smrtelnou) epidemii určenou k tomu, aby 
vyhladili většinu světové populace. Nesmíte přijmout tento znak.
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- Modlitby, osobní oběti a pokání lidí mohou zkrátit a oslabit toto hrozné 
období vlády Satana na Zemi v souladu s tím, co nám Pán Ježíš Kristus 
v Jeho poselstvích lidstvu, které zde pro  Vás zveřejňujeme, oznamuje.                        
                           
Co hovoří Boží Syn a Bůh Otec k samotnému Varování?

Velké varování je dar z milosti 
Z poselství Ježíše Krista ze dne 22. 11. 2010

- Někteří budou hluboce šokovaní a zarmoucení nad svými hříchy a 
okamžitě se obrátí na Mě, jejich Spravedlivého Soudce, čímž se zachrání.  
Z lásky a lítosti budou prosit o milost.
- Jiní budou naplněni odporem a tak šokovaní způsobem, jakým byly odha-
leny jejich hříchy, že dříve, než budou mít možnost prosit o odpuštění, 
zemřou.
- A potom tady budou ti, kteří následují mistra klamu. V hrůze, když před 
sebou v záblesku vidění svého minulého života spatří zlé skutky, utečou. 
Budou se snažit skrýt, ale nebudou mít kam. Budou se krčit a hroutit, ale 
buď přijmou to, co viděli a poprosí o odpuštění, anebo se odvrátí a budou 
se svíjet v hanbě a hrůze - ale nebudou prosit o milosrdenství.
- Potom je tu absolutní hříšník. Až mu jeho hříchy budou ukázány, bude 
se hádat a popírat, že spáchal tyto vážné urážky proti Božím přikázáním. 
Bude prostě zapírat pravdu a obrátí se k temnotám věčného Pekla. 
- Má varující slova nejsou hrozbou. Tyto události jsou známé od doby Mé 
smrti na kříži. Proč si myslíte, že se to nemůže stát? Pravda je napsaná  
v Písmu, aby ji všichni pochopili. Jako Spasitel budu jednat až do té doby, 
dokud nepřijdu jako spravedlivý Soudce, abych konečně přivedl Moje děti 
do Mé rodiny velké lásky, radosti a štěstí, kde budou všichni žít navěky 
v souladu. 
- Zemřel jsem za vás všechny a budu bojovat skutečně až do poslední 
chvíle, abych vás všechny znovu získal a přivedl zpět ke Mně, přes všechnu 
temnotu zla na světě.
- Dovolte Mi, prosím, ještě jednou vám ukázat, jak vás miluji. Chopte se 
Mé ruky, položte si hlavu na Mou hruď a vaše jemná duše se zapálí láskou, 
kterou jste zapomněli.   
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Proč je Varování darem pro lidstvo?
Z poselství Ježíše Krista ze dne 2. 1. 2011

- Až lidé uslyší tato proroctví, tak je budou zpochybňovat, protestovat 
proti nim a odmítat je. Navíc budou jimi i opovrhovat a ptát se, proč tato 
poselství nemluví více o radosti a o štěstí? Proč jsou tak děsivá? Tako-
vý způsob komunikace se světem určitě nepochází od Ježíše Krista. Ježíš 
Kristus hlásá lásku a ne teror. Moje odpověď na tyto otázky je jednoduchá. 
Je to proto, že vás všechny miluji a těmito poselstvími vám prokazuji Mé 
milosrdenství. Nejdříve jsem pro všechny přišel jako Spasitel, abych vás 
osvobodil, aby tak každý mohl mít podíl na spáse. Má smrt na kříži vám 
poskytla druhou příležitost, abyste mohli vstoupit do království  Mého 
Otce. Tentokrát se vrátím jako Spravedlivý Soudce. Nejdříve však, kvůli 
Mé lásce k vám, ukážu vám všem Moje milosrdenství. Toto milosrdenství 
dostanete formou předchozího Posledního Varování, abyste si dali svoje 
životy do pořádku ještě dříve, než přijdu znovu v Den soudu. 
- Je to z Mého soucitu vůči každému z vás, že vám teď dávám ještě poslední 
příležitost otevřít svoje srdce a žít svůj život tak, jak bylo zamýšleno.
- Odvraťte se od hříchu, konejte pokání a dejte modlitbě opět místo ve vašem 
životě. Je to z milosti, že vás teď musím varovat o pravdě. Když se vám zdá, 
že v Mých poselstvích chybí radost, tak je to proto, neboť se lidstvo odvrátilo 
od pravé radosti. Radost prožívaná v Nebi je nesrovnatelná s tzv. radostí, ja-
kou zakoušíte tady na Zemi. Pozemská radost, jež vychází ze skutečné lásky, 
bude čistá. Radost, jež pochází z pozemských věcí, je bezvýznamná.

Varování - Druhý příchod je blízko - šance zachránit si duši
Z poselství Ježíše Krista ze dne 12. 1. 2011

- Děti, obraťte se teď na Mě svými vlastními slovy a poproste Mě, abych 
obnovil vaši víru. Zvažujte mé učení v těchto poselstvích a v Bibli svaté a 
připomeňte si, jak byste měli žít své životy. Prostřednictvím Mé milosti 
/ při Velkém varování / vám oznámím vaše křivdy proti Mému učení a 
každý hřích a urážku, kterou jste Mi způsobily během vašeho života.
- Z Mé strany je to akt milosti. Uvidíte všechny své hříchy a okamžitě po-
chopíte, jak se jeví Mně. Okamžitě a jasně porozumíte, jak urážlivé a jak 
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špatné jsou. Je to vaše příležitost, děti, k pokání. Nebude to Den soudu, ale 
příchuť, jak by mohl vypadat.
- Z milosrdenství je vám dáván největší dar ze všech, před Dnem sou- 
du - příležitost k pokání a ke změně vašeho života před posledním 
dnem - v čase, kdy se vrátím na tuto Zem. Jak víte, Já přijdu, ale už ne  jako 
Spasitel, ale jako Spravedlivý Soudce. Tento čas je nyní velmi blízko, moje 
děti. Nebojte se. Miluji vás. Jste všechny v Mém srdci. Dovolte Mi vstoupit 
do vašeho srdce a nechte se Mnou vést do Království Mého Otce. Nikdy se 
nebojte smrti. Smrt je jednoduše brána do nového krásného života rajské 
věčnosti, míru a štěstí.
- Váš život na Zemi je prostě jen průchod časem. Může být plný lásky, ra-
dosti, bolesti, odmítnutí, strachu, zloby, beznaděje, frustrace a smutku. Ale 
jenom když se obrátíte ke Mně, se vaše bolest může zmírnit. Blahoslavení, 
kteří trpí, zvláště pro Mé jméno, neboť ti budou oslaveni v království Mého 
Otce. Blahoslavení, kteří se vrátí ke Mně, neboť tehdy bude velká radost 
v nebesích.

Připravte se na Varování - osvícení svědomí
Z poselství Ježíše Krista ze dne 28. 1. 2011

- Svět dostává mimořádný dar - Knihu pravdy - abych Mým dětem ukázal, 
co musí dělat, aby se připravili na Varování, jež představuje osvícení 
svědomí, dávanou lidstvu jako pomoc, aby se mohlo náležitě připravit 
na Můj Druhý příchod.
- Ti, kteří ve Mě nevěří, musí ještě dostat příležitost, aby si přečetli pravdu. 
Když se tato událost (Varování ), potom, co svět dostane tato poselství, 
stane, lidé uvěří v pravost Mých slov.
- Pravdu těchto poselství pochopí (lidé) po této mystické události, budou 
obezřetnější ve svých úsudcích, pokud jde o obsah této svaté knihy. Bude 
pro ně těžké ji ignorovat, dokonce i tehdy, když bude jejich víra slabá. Os-
tatním, jež nechtějí poznat pravdu, je třeba i nadále připomínat obsah této 
knihy. 
- Dovolte Mi, abych vám připomněl, že máte dvě možnosti. Věřte ve Mě 
tím, že se váš duch otevře pravdě, jež je obsažena v evangeliu. Pokud jste 
úplně ztratili víru, tak si přečtěte nějakou část z Mého učení. Potom Mě 
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proste, abych vám ukázal pravdu ve vašich srdcích. Pak budete vědět, 
která cesta vás zavede ke Mně do Nebe. Druhá alternativa spočívá v tom, 
že budete mít oči zavřené a odmítnete poslouchat. Potom vám může po-
moci jenom modlitba věřících. Modlitba Mých následovníků ve spojení  
s růžencem (korunkou) Božího milosrdenství, jež byl darován ve 20. století 
sestře Faustyně, může vaše duše zachránit v čase vaší smrti.  
                         

Ke globálnímu obrácení dojde brzy
Z poselství Ježíše Krista ze dne 6. 2. 2011

- Moje milované děti, díky soužení si už zanedlouho budete vědomi Mé 
existence. Velmi brzy bude dar globálního obrácení dán ve stejné míře 
těm, jež věří ve Všemohoucího Boha, i ateistům a jim podobným, ještě 
před tím, než přijde slavný den, kdy se vrátím jako Soudce.
- Tato velká událost otevře vaše srdce a vy budete v posvátné úctě hledět 
na úžasnou lásku, kterou vám tímto činem milosrdenství dávám. Mnozí z 
vás neuznávají skutečnost, že Já i Můj Věčný Otec existujeme. Musíte však 
pochopit, že během Varování se Moje milosrdenství bude šířit až k vám.
- Nebude záležet na tom, jakým jménem Mě budete chtít nazývat, protože 
vaše duše budou proniknuty novým pochopením. Děkujte, až se tak stane, 
neboť toto soužení bude vaším vykoupením.
- Po této události vytvoří všichni věřící spolu s těmi, kteří nakonec po-
chopí pravdu a budou se chtít přidat, moji novou armádu na Zemi. Každý 
z vás, kdo bude hledat odpuštění potom, když se vyjeví jeho hříchy, se bude 
snažit šířit pravdu mezi těmi, jež budou setrvávat v duchovní temnotě.
- Tento dar, mé děti, vás bude zraňovat, když vás budou zesměšňovat pro 
Mé jméno. Buďte rádi, že se tak stane, neboť i když tato zkušenost bude 
bolestivá, získáte jistotu, že patříte mezi Moje pravé následovníky. Až 
přijde čas, sejdete se se Mnou v Ráji. Nikdy nemějte strach ze své víry, 
Moji milovaní. Kdybyste jen na krátký okamžik uviděli tu nepopsatelnou 
nádheru, kterou pro vás v Ráji vytvořil Můj Otec, vaše lidské oči by nebyly 
schopny snést to světlo a tu slávu. Jen jediný krátký letmý pohled a i navz-
dory vaší svázanosti se Zemí - i když je krásná, neboť ji stejně tak stvořil 
Bůh - velmi byste prosili za příchod doby, kdy se budete moci se Mnou 
sjednotit v Ráji.
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 - Pamatujte na toto Moje poslední poučení - ateisté, ať už se nacházíte 
kdekoliv, poslouchejte toto poselství, přestože může znít tvrdě. Každé z 
Mých dětí na této Zemi pociťuje v některém úseku svého života  lásku. 
Když pociťujete lásku ve vašich srdcích, nemůžete ji vidět, ani se jí dot-
knout a stejně tak je pro vás těžké ji popsat. Věda nemá žádnou dostupnou 
metodu, jež by ji byla schopna vyhodnotit. Láska vás učí pokoře. Láska 
vám vkládá do srdce velkodušnost. Kvůli lásce jste schopni přinést velkou 
oběť. Láska vás zmate, ale i uchvátí. Láska není dílem člověka. Je Božím 
darem. Láska má jen jediný zdroj. Láska je Bůh. Bůh je Láska. Je to tak 
jednoduché. Otevřete svoje srdce pro čistou lásku, kterou Já a Můj Věčný 
Otec přechováváme ke každému z vás. Pohlédněte na Mne jako dítě, jež se 
dívá na své rodiče. Volejte Mě a Já naplním vaše srdce. Když se tak stane, 
nikdy více nezatoužíte se vrátit zpět.

Strach z Varování není něco, k čemu bych vás nabádal
Z poselství Ježíše Krista ze dne 10. 11. 2011

- Rychlost globálních událostí vedoucích k Varování se neustále zvyšuje. 
Modlitby, mé děti, jsou důležité teď, kdy moji následovníci na celém světě, 
naplněni milostmi Ducha Svatého, se snaží vytvořit Mou armádu. Tato 
armáda je zatím docela malá, protože mnoho Mých následovníků musí 
ještě porozumět tomu, že každý z nich má důležitou úlohu právě teď. 
Armáda v budoucnu poroste a povede Mé děti k úplnému konci.
- Děti, modlitba je vaše výzbroj mezi nynějším časem a příchodem Varo-
vání. Používejte modlitbu k záchraně duší, které tápou v temnotě. Po Va-
rování budou všechny vaše modlitby zapotřebí, aby pomohly Mým dětem 
udržet svou věrnost k Mému Věčnému Otci a ke chvále Jeho slávy.
- Strach z Varování není něco, k čemu bych vás nabádal. Modlete se teď za 
sebe a za ostatní duše pomocí činu osobní oběti ještě dříve, než se setkáte 
tváří v tvář se Mnou, s vaším milovaným Spasitelem.
- Usmívám se radostí a štěstím, když myslím na okamžik, kdy tento velký 
dar Mého milosrdenství bude odhalen Mým dětem. Je to návrat domů 
a to, jak bude vypadat, je nepopsatelné. Neboť tak to budete prožívat, až 
vaše srdce budou naplněna Mou Boží láskou. Vaše duše budou konečně  
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osvíceny v přípravě na Nový Ráj na Zemi. Potom, až se sjednotíte se Mnou, 
Já vám přinesu útěchu, která vám dosud chyběla.
- Nezapomeňte, děti, na důvod, proč teď hovořím k světu. Je to Mé přání 
zajistit, aby všechny Mé děti byly zachráněny ze spárů Satana. Je to také 
Má hluboká a nezměrná láska ke každému z vás, že vám musím podat 
Mou ruku, abyste se mohli ke Mně připojit, a připravit se na nový příchod 
domů, do vašeho právoplatného domova.
- Strach nepřichází ode Mne. Miluji vás, děti. Přináším vám tento nád-
herný dar z lásky. Radujte se, usmívejte se a přivítejte Mě, až se znamení 
objeví na obloze. Zvedněte své ruce a vzdejte chválu Bohu Otci, že Mi do-
volil vám dát tuto poslední příležitost k záchraně. 
 

Neobávejte se Varování, ale očekávejte je s radostí
Z poselství Ježíše Krista ze dne 7. 9. 2011

- Má drahá, milovaná dcero, řekni Mým vzácným dětem, že se nemusí 
Varování obávat. Mnozí budou cítit úzkost a to je pochopitelné. Ale ti Mi 
musí pozorně naslouchat: Já přijdu ke každému z vás. Budete Mě vidět ve 
svém srdci a v duši. Má přítomnost zaplaví vaše duše nejčistší láskou a sou-
citem, takže byste se měli radovat. Konečně Mě uvidíte a vaše duše bude 
obklopena láskou a rozechvěním.
- Většina hříšníků a nevěřících pocítí ulehčení, že Já existuji. Neboť jejich 
prožitek Mé svaté přítomnosti bude tou krví, kterou potřebují, aby proudila 
jejich dušemi a poskytla jim výživu, jež jim už tak dlouho chyběla. Mnozí 
budou pociťovat muka, která musím snášet, až uvidí své hříchy, jak se před 
nimi odvíjejí. Až uvidí, jak mě uráželi, se zlomeným srdcem mě budou 
prosit o odpuštění.
- Děti vstoupivší do věku rozumu také uvidí, jak Mě skrze jejich hříchy 
urážejí. V mnoha případech ty děti, jež popírají Moji existenci, ačkoliv 
jsou si vědomy pravdy, se ke Mně rozběhnou. Budou mě prosit, abych je 
obejmul, a nebudou chtít, abych je pustil.
- Dokonce ani ti nejzatvrzelejší hříšníci neuniknou tomu, že budou poz-
namenáni touto nadpřirozenou událostí. Děti, nevšímejte si toho, co se 
povídá. Nevšímejte si senzačních historek. Není se čeho obávat. Varování 
musí být očekáváno s čistou radostí ve vašich srdcích. 
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- S velkou láskou ve svém Srdci očekávám ten čas, kdy budu moci všude 
na světě vylévat Mé Božské milosrdenství na každého z vás. Je to ta chvíle, 
kdy později pochopíte, jaké štěstí máte vy – tato generace. 
  Nedokážete snad rozpoznat milosrdenství, které bude lidstvu prokázané? 
V minulosti tak mnoho duší zemřelo v těžkém hříchu. Nyní, všichni 
hříšníci konečně poznají pravdu. 
- Pro Mé děti není snadné připustit Moji existenci, nebo existenci Mého 
Věčného Otce. Bez důkazu materiálního charakteru Mě mnozí nechtějí 
poznat. Nemají zájem, nebo víru v Boží říši.Tato událost jim otevře oči pro 
jednoduchou skutečnost, že život nekončí tady na Zemi. Že pokračuje do 
věčnosti. A to je důvod, pro který si musí připravit své duše. 
- Varování jim ukáže, co musí udělat, aby napravili všechny nedostatky. 
Nezapomeňte, děti, že Já jsem váš Spasitel. Miluji vás všechny takovým 
způsobem, že je to mimo vaše chápání. Očekávejte Můj příchod s láskou 
a s klidnou trpělivostí. Nebojte se dramatického úkazu na nebi, ani barev 
paprsků, které se budou všude šířit, aby ohlásily Můj příchod. To vás také 
připraví na tuto velkou chvíli. 
- Prosím, modlete se, aby všichni lidé cítili ve svých srdcích radost, neboť 
tato chvíle bude znamenat pro lidstvo spásu v takové šíři, že zachrání velký 
počet duší a umožní jim, aby vstoupili do Nového Ráje na Zemi.  

Následky Varování
Z poselství Ježíše Krista ze dne 29. 9. 2011

- Má drahá, milovaná dcero, teď, když se Varování blíží, požádej Mé milo-
vané následovníky, aby se modlili a s vděčností se radovali z velké milosti, 
kterou Můj Věčný Otec udělil lidstvu.
- Jen díky tomuto slavnému činu čisté lásky bude moci být zachráněna 
většina lidstva, aby se těšila z éry míru na Zemi. Buďte vděční, že žijete 
v těchto časech, neboť milióny z vás budou zachráněni, kteří by jinak ne-
vstoupili do bran nebes.
- Přípravy jsou dokončeny. Připravte se a vybavte vaše domovy posvěcenými 
svícemi a zásobou vody a jídla, aby vydržely několik týdnů. Následky Varo- 
vání budou těžké, ale nesmí vás to vyděsit. Místo toho se vám ulehčí, neboť 
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utrpení by mělo být nabídnuto v díkuvzdání za věčný život, jenž je nyní 
poskytnut těm vzácným duším, které přijmou tento velký dar.
- Buďte v pokoji. Důvěřujte Mi a pamatujte si, že Já jsem váš Spasitel a 
nabízím věrným duším v každém okamžiku ochranu. Jdu s vámi. Vedu 
vás. Držím vás za ruku s něžnou láskou. Patříte Mi a Já vás nikdy nene-
chám odejít z mého Svatého Srdce. Vy, moji následovníci, jste obklopeni 
milostmi potřebnými k tomu, abyste přežili Varování.

Zatvrzelé duše budou Varování těžce pociťovat
Z poselství Ježíše Krista ze dne 30. 9. 2011

- Prosím, varuj tolik lidí, kolik jen můžeš, aby připravili své duše na Varo-
vání. 
- Informuj všechny kněze, řádové sestry, biskupy i jiné denominace, jež 
věří v Mého Věčného Otce, aby naslouchali Mému Slovu. Mnoho dětí 
je v takové temnotě, že světlo Mé Božské slávy poraní jejich duše. Pocítí 
skutečnou bolest, protože nebudou schopni snést tento velký projev mého 
milosrdenství.
- Někteří lidé se pobaveně usmívají nad těmito svatými poselstvími. To 
Mě zarmucuje. Ne proto, že nevěří, co jim touto cestou říkám, ale proto, že 
nechtějí věřit ve Mě. Neboť všichni z vás, kteří se obávají o své bližní, ať se 
modlí, aby očista, které budou čelit během Varování, je přivedla nakonec 
do Mého Srdce.
- Žádám Moje následovníky, aby se nyní chránili před Satanem. Musí po-
kropit každý kout svého domova svěcenou vodou, nosit Benediktinský 
kříž a mít u sebe růženec. Modlete se také k svatému Michaeli archandělu. 
Satan a jeho armáda následovníků udělají cokoliv, aby vás přesvědčili, že to 
nejsem Já, kdo k vám mluví. Satan a jeho démoni vás začnou mučit a vloží 
do vaší mysli strašlivé pochybnosti. Vy, Mé děti, ho můžete zastavit, když 
budete následovat Moje pokyny. Naneštěstí splete mysl slabých duší tak, že 
Mě úplně odmítnou.
- Zatvrzelé duše budou Varování pociťovat těžce. Budou se přít o to, jakým 
způsobem Mě urazily. Dokonce i spalující ohně Pekla, jež budou zakoušet 
během Varování, nevymýtí jejich pochybnosti o Mé existenci.
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 - Mnozí budou rozšiřovat lži o Varování, potom, co se uskuteční. Oni, po-
hané, kteří jsou otroci Satanovi, vymyslí lež, kterou všude rozšíří. Vynesou 
vědecké argumenty, aby správně vysvětlili tuto událost. 
- Nebudou chtít slyšet pravdu. Musíte se za ně modlit. Tak silné je Satano-
vo sevření, kterým drží svět, že Mé jméno nebude ani šeptem vyslovováno 
na veřejnosti. Na diskusi o Mé existenci na zemi bude pohlíženo jako na 
trapné téma k rozhovoru.
- Dnes je Moje jméno užíváno hlavně ve špatné mluvě, nebo hůř, ve vy-
klouzlé kletbě. Ale poslyšte Mě teď. Mé jméno bude slyšeno a přijímáno 
znovu těmi, jež se po Varování obrátí. Pak bude Mé jméno užíváno Mými 
dětmi, když se budou ke Mně modlit. 
 

Radujte se, až obloha exploduje, 
neboť budete vědět, že přicházím

Z poselství Ježíše Krista ze dne 2. 10. 2011
- Má drahá, milovaná dcero, ustálené vzorce počasí se nyní mění, jako další 
znamení toho, že se časy brzy změní. Budete svědky ještě jiných změn. 
Slunce začne pulzovat a otáčet se před světem, jako by bylo připraveno na 
Varování.
- Nejdříve se objeví můj kříž. Budete šokováni, ale je vám to dáváno jako 
znamení, abyste mohli připravit své duše a prosit o odpuštění hříchů, jichž 
jste se dopustili. Když to uděláte, nebudete trpět během Varování.
- Moji následovníci, modlete se, modlete se, modlete se, kdekoliv 
jste. Radujte se, až obloha exploduje, neboť budete vědět, že skutečně 
přicházím do světa. Konečně Mě lidstvo nebude schopno popřít. Má láska 
bude vyzařovat do každého koutu světa, až se budu pokoušet přitáhnout 
všechny duše, ať už jsou kdekoliv.
- Tato událost bude tak neočekávaná, že svět se zastaví ve velkém šoku. Až 
se lidé pomalu vzpamatují, mnozí budou stále nejistí v tom, co se vlastně 
stalo. Když přicházím Já, tak přijde také Satan a démoni z pekla a budou se 
pokoušet pozřít duše Mých dětí. Proto vás všechny musím naléhavě žádat, 
abyste vykropili váš domov svěcenou vodou a měli všude posvěcené svíce. 
Musíte chránit sami sebe.
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- Předem, ještě před Varováním, vás prosím o toto: Modlete se za všechny, 
kteří nejsou schopni ve svých srdcích přijmout pravdu Mého učení. Mod-
lete se zvláště za ty, jež vynakládají obrovské úsilí, aby Mě popřeli, přestože 
jsou si vědomi Mého ukřižování, které je zachránilo.
- Nezapomeňte, zemřel jsem pro každého jednoho zvlášť, abych vás za-
chránil. Nezapomeňte, že tentokrát přicházím, abych vás zachránil znovu, 
každého z vás. Nikdo z vás nebude vyloučen.
- Nyní, Mé děti, přichází příležitost, abyste si zajistili místo v éře míru na 
Zemi. Proč byste nechtěli mít na ní účast? Proč by si kdokoliv měl vědomě 
vybrat hlubiny Pekla výměnou za tento velký dar?
- Radujte se. Modlete se. Vzdávejte díky Bohu Otci za toto Velké varování. 
Přijměte tento dar s láskou a radostí ve vašich srdcích.

Můj návrat pro vaši záchranu 
pocítíte v každém koutu světa

Z poselství Ježíše Krista ze dne 17. 10. 2011
- Má drahá, milovaná dcero, časy se kolem vás mění.Ve světě vládne ne-
pokoj, který způsobuje duch temnoty. Jste obklopeni důkazy toho, co zlo 
hříchu může lidstvu způsobit. V tomto duchu temnot zazáří duch Mé Boží 
přítomnosti, až přijdu, abych ještě jednou zachránil lidstvo.
- Vy, moje vzácné děti, které znáte pravdu, musíte povědět ostatním, jaké 
máte štěstí, že vám byl dán tento nádherný Božský dar. Má láska zasáhne 
Zemi takovým způsobem, že klesnete v pokoře na kolena a budete plakat 
zármutkem za křivdy, které jste urážkami Mému Věčnému Otci způsobili.
- A právě Bůh Nejvyšší vám nyní dá tento velký čin milosrdenství. Radujte 
se, protože ve světě bude světlo, které bude přitahovat duše a vtahovat je 
do náruče Boha Otce.
- Přicházím znovu, abych vám dal život, který potřebujete, a umožnil vám 
ještě jednou pozvednout vaše oči v adoraci a ve chvále slávy Boha Otce 
a děkovat Mu za spravedlnost, kterou nyní prokazuje svým drahým, ale 
ztraceným dětem.
- Já, Ježíš Kristus, se nyní připravuji, abych vám dovolil přinést svědectví 
o pravdě Mého milosrdenství ke každé duši, včetně zatvrzelých hříšníků a 
nevěřících, ať už jsou kdekoliv.
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- Důkaz existence Mé a existence Boha Otce bude zjeven v celé své nebeské 
slávě každému muži, ženě a dítěti.
- Moje přítomnost bude odhalena takovým způsobem, že o ní každý bude 
vědět a nikdo ji nebude moci ignorovat. Neboť nebesa budou otevřena, 
dojde ke srážce hvězd (resp. komet - pozn. překladatele), takže Můj návrat 
kvůli vaší záchraně bude pocítěn ve stejném čase v každém koutu světa.
- Jak se Mé děti budou radovat, až budou svědky Mé Boží přítomnosti. 
Dokonce i ti v temnotě pocítí Můj dotek lásky na svých studených duších, 
která se v nich znovu roznítí.
- Připravte se. Očekávejte Můj slavný návrat. Modlete se za ty, kteří mají 
strach ve svých srdcích. Nebojte se Mě. Očekávejte tuto velkou událost 
s láskou a pokorou ve svých srdcích.
- Miluji vás, děti. Tento velký čin Mého milosrdenství vám to potvrdí.

Bůh Otec: Připrav svět na příchod 
Mého milovaného Syna Ježíše Krista

Z poselství Boha Otce ze dne 19. 10. 2011
- Má dcero, připrav svět na příchod Mého milovaného Syna Ježíše Krista, 
neboť On nyní přichází, jak bylo předpověděno, aby ještě jednou zachránil 
lidstvo.
- Jeho příchod bude zvěstován polnicemi v Nebi a chóry andělů, jež budou 
zpívat chvály, aby oznámili tuto událost.
- Můj velký dar lidstvu je vám dán prostřednictvím Mého drahého a mi-
lovaného Syna, jenž je poslán, aby vás zachránil dříve, než přijde Poslední 
soud.
- Připravte vaše duše, neboť až vám budou odhaleny vaše hříchy, přikazuji 
vám, abyste padli v pokoře k nohám Mého Syna a úpěnlivě prosili o mi-
losrdenství. Musíte Ho prosit, aby vám odpustil, a musíte přijmout nutný 
trest, aby očistil vaše duše.
- Jeho milosrdenství je tak veliké, že žádný hřích není tak těžký, aby 
nemohl být odpuštěn, jestliže ukážete opravdové výčitky svědomí. Ode 
všech z vás je vyžadována pokora, abyste byli hodni vstoupit do nového 
nádherného věku míru na Zemi, jenž už je velmi blízko. Jenom ty duše, 
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které se opravdově budou kát a ukážou skutečnou oddanost Mému milo-
vanému Synu, budou způsobilí vejít do Jeho bran. Neboť musíte být bez 
hříchu, abyste mohli vstoupit do tohoto Nového Ráje na Zemi.
- Moje drahé, milované děti, připravil jsem tento Ráj s velkou láskou pro 
každého z vás. To je dědictví, na které jste čekali. Takto byl dar Země 
původně nabídnut Adamovi a Evě.
- Každý, kdo odmítne tento Ráj na Zemi, kde už v žádné formě není zlo, 
obrací se zády ke své spáse.
- Toto je vaše poslední příležitost, abyste osvobodili vaše duše ze sevření 
Satana a jeho zlého vlivu na vaše životy.
- Přijměte s radostí tento zázračný dar velkého milosrdenství. Tímto da-
rem je vám nabídnuta příležitost opravdové spásy a nádherný Ráj, který 
ani nemůžete pochopit.
- Těm ubohým hříšníkům, kteří odmítají nabídku Mého Syna k odpuštění, 
bude poskytnuta ještě lhůta, aby se vrátili ke své víře. Avšak nebude vám 
dáno příliš mnoho času, protože Má trpělivost je u konce.
- Očekávejte nyní návrat Mého Syna, aby vás ještě jednou zachránil od 
hříchu a přinesl vám věčnou spásu.

Varování je formou globální zpovědi
Z poselství Ježíše Krista ze dne 21. 10. 2011

- Varování je formou globální zpovědi. Přijde čas, kdy od každého bude 
očekáváno, aby prosil o odpuštění za své hříchy, nebo čelil zavržení. Tak 
mnoho duší temnot odmítne Moji ruku milosrdenství. Odvrátí se ode 
Mne. Ty, Má dcero, spolu se všemi Mými oddanými následovníky, můžeš 
pomoci zachránit jejich duše od věčného zatracení.
- Nikdy nebudu na Mé děti naléhat, aby trpěli v Mém jménu. Ale ty, jež 
Mi nabídnou své utrpení jako dar, Mi tím pomohou vykoupit velkou část 
lidstva.
- Utrpení přichází od útoků Satana, kdy mučil duše, které jsou Mi blízké 
a ty, jež jsou Mnou určeny, aby se účastnili mise k obrácení duší. Vězte, že 
když tyto útoky přicházejí, tehdy jste v jednotě se Mnou. Potom Mě dobře 
poznáte. Budete vědět, jak cítím Moji radost, Můj smutek, Mé trápení, 
Mou bolest a hrůzu, když ztrácím duši, kterou uchvacuje Satan.
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- Nemějte obavy. Jsou to již milióny duší, které už byly zachráněny 
prostřednictvím těchto poselství.
- Modlitby Mé oddané armády zmírňují globální neštěstí a oddalují 
odchod Mého svatého vikáře z Vatikánu. Jejich poslušnost v modlitbě 
Mého růžence Božího milosrdenství zachraňuje duše právě teď.
- Má dcero, zajisti, aby všechny Moje děti pochopily, že Já, prostřednictvím 
těchto poselství, hovořím ke všem náboženstvím a denominacím. 
Nevylučuji nikoho, neboť všichni jsou Božími dětmi. Je pouze jeden  
Bůh, a to je Můj Věčný Otec, Bůh Nejvyšší.
- Sjednoťte se se Mnou, Mé děti, a společně pracujme na rychlé záchraně 
Mých duší na celém světě. Samotnou modlitbou Mi pomůžete zachránit 
svět.

Přijdu dříve, než očekáváte
Z poselství Ježíše Krista ze dne 24. 10. 2011

- Má drahá, milovaná dcero, nesmíš dovolit těm, kteří stále zpochybňují a 
soudí Mé Nejsvětější Slovo, aby tě zneklidňovali. Nevšímej si jejich otázek. 
Mlč. Modli se za ně a pokračuj v práci, protože nyní už není mnoho času 
(do Varování – pozn. překladatele).
- Vyzývám vás, drahé děti, abyste se v klidu posadily a modlily se 
k mému milosrdenství. Prosím, nesmíte ztrácet rozvahu, protože Já jenom 
přicházím, abych vás zachránil, ne abych vás soudil. Cožpak to nevíte? 
Není se čeho bát, prostě Mi zcela důvěřujte.
- Můj příchod bude dřív, než očekáváte a tak prosím, připravte vaše duše. 
Modlete se za všechny duše, jež by Mě mohly popírat, nebo odmítat Můj 
dar Božího milosrdenství. Vy, Mé drahé duše, přineste Mi tuto útěchu a 
zmírněte muka a utrpení, které musím snášet, když všude vidím nenávist 
ve vašem světě.
 - Pojďte blíž ke Mně, Mé děti, a dovolte Mi vás obejmout, abych vám dal 
sílu a sebedůvěru, kterou potřebujete k tomu, abyste Mě přivítaly. Vy, Moje 
zvláštní armádo, jste v jednotě se Mnou, a ať si to uvědomujete nebo ne, 
jste vedeni Duchem Svatým k boji za záchranu duší.
- Ztište se, Moji maličcí a nezapomeňte, že Já jsem stále s vámi. Radujte se 
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a očekávejte Můj příchod, kdy vyliji Mé milosti, abych jimi přikryl všechny 
Mé milované následovníky, ať už jsou kdekoliv.
- Nezáleží na tom, kde žijete. Nezáleží na tom, z kterého konce světa jste. 
Patříte Mně. Miluji vás. Dívejte se otevřeným srdcem a s důvěrou, jak se 
přibližujeme k Varování.

Očekávejte naše nádherné znovusjednocení
Z poselství Ježíše Krista ze dne 26. 10. 2011

- Musíš vědět, že když promlouvám k vybraným poslům, že budou vždy 
terčem nenávisti. Když jsi napadána, vzpomeň si, že Já jsem byl také 
zpochybňován a odmítán. Mé Svaté Slovo je rozebíráno, analyzováno, 
zpochybňováno a prohlašováno za nehodné, aby vycházelo z Mých úst.
- Jelikož je Varování téměř u vás, pravda bude konečně oznámena všem 
Mým následovníkům. Bude to v této chvíli, kdy přijmou Mé slovo, aby 
posvětili své ubohé duše. Jak Já je uvítám a přivinu těsně ke Mně, kdy jejich 
slzy se budou mísit s Mými v lásce a jednotě. Před příchodem Varování 
budou stále ještě pochybovat, ale pak, co předstoupí přede Mne, už Mě 
nebudou odmítat. Neboť když už jednou přijdou přede Mne a uvidí lásku, 
kterou k nim chovám, pak už nebudou chtít Mě opustit ani na okamžik, 
tak hluboké bude naše spojení.
- Očekávejte naše nádherné znovusjednocení.

Nejdříve se objeví znamení na obloze 
- Slunce začne rotovat

Z poselství Ježíše Krista ze dne 11. 11. 2011
- Ještě jednou říkám, znamení na obloze se objeví nejdříve. Mnoho lidí 
zbystří pozornost, až uvidí změny na obloze. Stanou se svědky rotace 
Slunce jako nikdy předtím. Potom uvidí kříž. To se stane bezprostředně 
před tím, než se hvězdy srazí na obloze a Mé paprsky Božího milosrdenství 
pokryjí zemi.
- Potom bude následovat ticho, aby každá duše byla ve stavu absolutního 
soukromí, až předstoupí přede Mne. Řekni Mým dětem, na co musí dávat 
pozor, protože nemusí mít strach. Toto není událost, které byste se museli 
obávat. Místo toho musíte všichni toto setkání přivítat. 
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- Všechny Mé děti musí přijmout, že jsem to Já, kdo nyní před ně přichází. 
Nesmí si myslet, že je to konec světa. Protože není. Je to začátek nového 
období v čase, kdy všechny Mé děti budou znát konečně pravdu.
- Raduji se a cítím velkou něhu ke každé jednotlivé duši, jež může být spa-
sena, když Mi dovolí, abych jí poskytnul tento dar.
- Modlete se, modlete se, modlete se nyní za všechny duše, zvláště za ty, 
jež budou tak ustrašené, že nebudou dost silné, aby přijaly Moji ruku mi-
losrdenství. 

 Chci vás ochránit před mukami pekla
Moje milované děti, chci vás ochránit před mukami pekla. Je potřeba, 
abyste se ve svém neutěšeném stavu obrátili na Mě. Je jen jediná cesta 
k lásce a k pokoji. To se naplní v Mém Novém Ráji, až se spojí Země a Nebe. 
Nevíte o tom? Nikdy jste neslyšeli o Mém dávném příslibu věčného života, 
kde všichni ti, kteří se ke Mně obrátí, budou vyzdviženi s tělem, duší a 
duchem do Nové Země a Nového Nebe? A tak přemýšlejte a uvažujte, že 
by snad Ráj Mého Otce nebyl býval odpradávna zaslíbený jeho dětem?

Věřte, úpěnlivě vás o to prosím. Uvažujte přece. I když jste se ještě nikdy 
nezabývali Písmem svatým, položte si tuto jednoduchou otázku. Jestliže 
cítíte lásku ve svém srdci, odkud si myslíte, že pochází? Je to láska, která 
vám dává pocit něhy, mírnosti, skromnosti a síly oproštěné od touhy 
po všem sobeckém? Jestliže ano, pak je to právě tato láska, kterou Já slibuji 
všem svým dětem, které se ke Mně obrátí.

Všechno světské snažení 
vás zanechává prázdnými a nenaplněnými

Vím, milé děti, že je pro vás těžké uvěřit v existenci jiného, než tohoto světa, 
ve kterém žijete. Nezapomínejte však, že tento svět byl stvořen Bohem, 
Věčným Otcem, avšak Satan, ten věčný lhář, jej pošpinil svou zkažeností 
a hříšností. On, Satan, je nanejvýš lstivý a zvrácený. Vy, děti moje, přece 
musíte vědět, že všechny světské touhy, za kterými se v neukojitelné snaze 
stále pachtíte, vás nedokáží vnitřně naplnit a uspokojit.                             
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Cítíte prázdnotu, kterou si nedokážete vysvětlit, není tomu tak? Ale vy 
chcete stále víc a víc. A přesto zůstáváte i nadále nenaplněni, i když cítíte, 
že naplněni a uspokojeni byste měli být. Čím to tedy je? Už jste se někdy 
zahleděli do svých srdcí a zeptali se sami sebe, proč? Proč? Odpověď je vel-
mi jednoduchá. Bůh Otec stvořil člověka. Člověk byl pokoušen Satanem. 
Satan existuje v tomto krásném světě, který Můj Otec stvořil z čisté lásky. 
Satan bohužel bude až do Mého Druhého příchodu existovat. Po té bude 
Satanovi dokázána všechna jeho lež a podvod, kterými svázal Moje děti. 
Ale pro mnohé z Mých dětí už bude pozdě, včetně těch, které jsou váhavé 
a nejisté ve víře v Boží stvoření světa Mým Otcem v Nebesích. 
Těm, kteří Mě následují a konají vůli Mého Otce, žehnám, ale oni zároveň 
trpí muka pro tyto duše, které v Něj nechtějí uvěřit a odmítají Mu na-
slouchat. Bůh stvořil svět. Svět nevznikl z ničeho. Člověk si takový úžasný 
zázrak nevymyslel a vaše věda ho nikdy nebude schopna vysvětlit a ani si 
ho člověk nikdy nedokáže sám vytvořit. To božské a nadpřirozené nemůže 
být nikdy pochopeno, dokud se všechny Boží děti tělem, duší i duchem 
neoddají Mé čisté lásce, kterou jim všem nabízím.
Úpěnlivě vás prosím, neodmítejte svého Stvořitele a neposlouchejte ma-
toucí a zavádějící lži, jež vám podsouvá podvodník a lhář skrze Svobodné 
zednáře, ilumináty a falešné proroky rozličných bizarních a ďábelských 
kultů, které povstaly a vznikly jen na základě lidské hlouposti.

Satan opravdu existuje
Člověk je slabý. I samotní světci padali Satanovi za oběť skrze jeho neus-
tálé pokoušení. Problém je v tom, že ti, kteří hledají radovánky a rozkoš, 
nevěří, že on skutečně existuje. Jiní zase nevědí, že on je nanejvýš reálný 
a skutečný. Oni to jsou, jež způsobují největší bolest Mému Svatému Srdci.
                               

Rány se znovu otevírají a hnisají
Tak nevýslovně trpím, protože rány, které Mi byly způsobeny při Mém 
strašném ukřižování a kterým jsem podlehl, se znovu otevírají a hnisají 
a zanechávají Mě v nepředstavitelné smrtelné agónii těla, duše a Božství. 
Přesto se nikdy nevzdám lásky k vám. Vyzývám vás z Nebe ve jménu Mého 
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Věčného Otce, jenž stvořil každého jednoho z vás z čisté lásky, abyste vy-
trvali a zůstali věrní. Odmítněte Satana. Věřte, že existuje. Akceptujte jeho 
reálnou existenci. Otevřete konečně oči. Nevidíte všechen ten chaos, který 
způsobuje ve vašich životech? Jste snad slepí?
                              

Poselství bohatým
Bohatým vzkazuji: Zastavte se. Zamyslete se na okamžik a zeptejte se 
Boha: Těší vás vaše postavení užívat si života podle vlastních pravidel? Je 
to v souladu s vaším vnitřním hlasem? Zaprodali jste Mě pro světské ra-
dovánky a rozkoš? Právě tyto výstřednosti vám zanechávají jen prázdnotu 
v nitru. Skrze pocity ve vašich srdcích budete vědět, že to není správné. Vy 
však dychtíte ještě více po této nicotě, přinášející vám vzrušení a požitek, 
které vám podsouvá podvodník a lhář - Satan - výměnou za vaše duše.

Poselství pro ty, jež následují ilumináty
Naléhavě vás prosím, především ty mé děti, které jsou vtaženy do aktivit 
iluminátů a ostatních zlovolných skupin. Když se jednou mezi ně dosta-
nete, budete navždy ztraceni. Cožpak snad nechcete pochopit, že to, co 
vám výměnou za vaše duše bylo slíbeno, je jenom lež? Klamná a děsivá lež. 
Nikdy neobdržíte ty dary, které vám ti zlověstní poslové z hlubin Pekla na-
slibovali. Ve jménu vašeho Spasitele, který za vás položil svůj život na kříži, 
aby vás zachoval pro věčný život, prosím, nedovolte, abych vás teď ztratil. 
Já vás miluji, děti moje. Horoucími slzami Mé lásky vás úpěnlivě prosím, 
neodmítejte Mne výměnou za Satanovy lživé sliby.
 

Odpustím všem, kteří se vyzpovídají
Nemohu zasahovat do vaší svobodné vůle, protože ona je jedním z těch 
darů, které vám byly dány, když jste byli zrozeni ve světle Boha. Přijdu 
už velmi brzy, jak to bylo předpověděno v Písmu - a to dříve, než si toho 
budete vědomi. Svět se ponoří do tmy a zoufalství. A když se vám ukážou 
vaše hříchy - nezávisle na stupni závažnosti - Já je odpustím každému z 
vás v okamžiku zpovědi. A tito vstoupí se svým tělem do Ráje, když se 
Země a Nebe spojí v jedno. Tam budete navždy žít váš život spolu s vašimi 
rodinami navěky.
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Přísliby, které nabízí Ráj
Žádná nemoc, žádné tělesné slabosti a nedostatečnosti, žádný hřích - jen 
láska.To je příslib mého Ráje. Nikdo nebude mít nouzi, protože každý 
bude žít v dostatku, harmonii, radosti a lásce. 

Realita Pekla
Neodmítejte tento život za ten, jenž vám byl přislíben Satanem! Jste 
klamáni a sváděni. Když půjdete po této falešné cestě, na které není Bůh, 
ani já, Ježíš Kristus, tak kráčíte směrem k věčnému zatracení. Budete křičet 
zděšením, až poznáte svůj omyl. Pak budete prosit o smilování. Budete si 
drásat tvář, budete si trhat vlasy.

Avšak vy jste dostali od mého Otce dar svobodné vůle, proto vám jej nikdo 
nemůže odebrat. Když se tedy svobodně rozhodnete pro tuto falešnou ces-
tu, budete navždy ztraceni, hoříce ve věčných plamenech pekla. Toto je ve-
lice skutečné. V konečném důsledku však největším prokletím bude vaše 
poznání, že Bůh je. Že Já, váš Spasitel Ježíš Kristus, skutečně existuji. A že v 
této chvíli už není žádný způsob, jak byste se mohli zachránit. Vaše rodina 
se může na vás dívat z druhé strany. Až se tak stane a vy poznáte tu strašnou 
pravdu, bude už pozdě. Nezapomeňte na tato slova. Největším prokletím 
je, když víte, že nikdy neuvidíte tvář Boha. To budou ta největší muka, 
která vám navěky zůstanou v plamenech pekla, kde bolest neúprosně a na 
věky přetrvává. Místo požitků věčného života v Ráji, jenž vám byl zaslí-
ben, skončíte kvůli lžím mistra klamu ve strašných chodbách Pekla. Je to 
nanejvýš skutečné a představuje to muka na věčnost.

Vy všichni, kteří nevěříte, že komunikuji s lidmi, prosím vás, modlete se k 
mému Nejsvětějšímu Srdci. Modlete se moji modlitbu k Božímu milosrden-
ství (růženec Božího milosrdenství) v 15 hodin každý den. Odpovím vám 
láskou, kterou okamžitě pocítíte. Držte se mé ruky. Nepusťte ji. Já vás 
všechny tak velice miluji, že jsem za každého z vás obětoval svůj život, 
abyste mohli být zachráněni. Při mém Druhém příchodu již přijdu jako 
Soudce. I když vás tak velice miluji, nemohu zasahovat do vašeho daru 
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svobodné vůle, kterou jste dostali od Mého Nebeského Otce. Doufám, že 
skrze mé dnešní vizionáře a proroky budete nakonec naslouchat Mým 
slovům. Vzpomeňte si, že pravda je cestou k věčné spáse a k novému 
začátku, až se Ráj vrátí na Zem.

Lži Satana
Lži - a nezáleží na tom, jak jsou svůdné - zůstanou jimi vždy. Lži, zamýšlené 
a určené k tomu, aby byly ukradeny milované duše, jež nemohou být  
/více/ vysvobozeny mým Otcem, Stvořitelem a Tvůrcem Země.

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ

Z poselství Ježíše Krista ze dne 17. listopadu 2011 v 21:00.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1
MŮJ DAR JEŽÍŠI K ZÁCHRANĚ DUŠÍ

Má milovaná dcero, 
prosím, požádej mé děti, aby se modlily tyto modlitby ode dneška až do 
Varování. Moji následovníci jsou žádáni, aby se modlili tyto modlitby, 
které jim budu každý den dávat k záchraně duší. Toto je první modlitba: 
“Můj nejdražší Ježíši, Ty, který nás tolik miluješ, dovol mi, abych svou 
pokorou pomohl zachránit tvé vzácné duše. Měj slitování se všemi 
hříšníky, bez ohledu na to, jak těžce Tě urazili. 
Dovol mi modlitbou a utrpením pomoci těm duším, jež nemusí přežít 
Varování, aby hledaly místo po tvém boku ve tvém království. 
Ó, nejdražší Ježíši, vyslyš moji modlitbu, abych Ti pomohl získat ty 
duše, po kterých tak toužíš. 
Ó, Svaté Srdce Ježíšovo, vždy slibuji svou věrnost tvé nejsvětější vůli. 
Amen.” 
Váš Spasitel Ježíš Kristus 
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Z poselství Ježíše ze dne 18. listopadu 2011 v 21:00. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 2 
MODLITBA ZA GLOBÁLNÍ VLÁDCE 

Má drahá, milovaná dcero, 
snažně naléhám na mé následovníky, aby nabídli tuto modlitbu k záchraně 
těch nebohých dětí, jež jsou mučeny vůdci svých vlastních zemí, kteří jsou 
zase pod diktátem celosvětových sil, jež nejsou od Boha: 
“Můj Věčný Otče, prosím Tě ve jménu tvého milovaného Syna Ježíše 
Krista, abys ochránil tvé děti před pronásledováním, jež plánují globál-
ní síly proti nevinným národům. 
Prosím za odpuštění hříchů těch duší, které jsou příčinou těchto útrap, 
aby se s pokorným a kajícným srdcem směly k Tobě obrátit. 
Prosím, dej tvým mučeným dětem sílu odolávat takovému utrpení k 
odčinění hříchů světa skrze Krista, Pána našeho. Amen.” 
Váš Ježíš 

Z poselství Ježíše Krista ze dne 19. listopadu 2011 v 19:00. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 3 
ZBAV SVĚT STRACHU, MŮJ PANE 

“Ó, můj Pane Ježíši Kriste, úpěnlivě Tě prosím, abys zbavil svět strachu, 
který odděluje duše od tvého milujícího srdce. 
Modlím se za ty duše, které během Varování pocítí skutečný strach, 
aby se uklidnily a dovolily tvému milosrdenství je zaplavit tak, aby Tě 
mohly milovat podle tvé vůle. Amen.” 
Váš milující Spasitel Ježíš Kristus 

Z poselství Ježíše Krista ze dne 20. listopadu 2011 v 18:00. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 4 
SJEDNOŤTE VŠECHNY RODINY 

Má dcero, tato modlitba je důležitá, protože pomůže udržet rodiny 
pohromadě, aby mohly zůstat v jednotě v mém království ráje na zemi. 
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“Drahý Ježíši, prosím, sjednoť během Varování všechny rodiny, aby 
získaly věčnou spásu. 
Modlím se, aby všechny rodiny zůstaly pospolu v jednotě s Tebou, Ježíši, 
a mohly se stát dědici tvého Nového ráje na zemi. Amen.” 
Váš milující Spasitel, 
Vykupitel lidstva Ježíš Kristus 

Z poselství Ježíše Krista ze dne 21. listopadu 2011 v 19:00. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 5 
MODLITBA KE CHVÁLE BOHA NEJVYŠŠÍHO 

Má dcero, svět musí nabídnout speciální modlitbu ke chvále a k díku-
vzdání Bohu Otci za milosrdenství, které poskytuje celému světu. 
“Ó, Věčný Otče, obětujeme Ti naše modlitby v radostném díkůvzdání 
za tvůj vzácný dar milosrdenství celému lidstvu. 
Radujeme se a vzdáváme Tobě, nejslavnějšímu králi, naši chválu a úctu 
za tvé láskyplné a něžné milosrdenství. 
Ty, Bože Nejvyšší, jsi náš král a v pokorné odevzdanosti padáme k tvým 
nohám za tento dar, který nám teď přinášíš. 
Prosíme Tě, Bože, smiluj se nad všemi tvými dětmi. Amen.” 
Váš Ježíš 

Z poselství Ježíše ze dne 22. listopadu 2011 v 11:00. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 6 
MODLITBA ZA ZASTAVENÍ ANTIKRISTA 

“Ó, Ježíši, modlím se, aby Bůh ve svém milosrdenství zabránil Antikris-
tu a jeho zlé armádě způsobit hrůzu a utrpení tvým dětem. 
Modlíme se, aby byl zastaven a ruka trestu byla odvrácena díky obrá-
cením během Varování. Amen.” 
Váš Ježíš 
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Z poselství Ježíše ze dne 22. listopadu 2011 v 20:00. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 7 
MODLITBA ZA TY, 

KTEŘÍ ODMÍTAJÍ MILOSRDENSTVÍ 
“Ó, Ježíši, úpěnlivě Tě prosím, abys odpustil těm hříšníkům, jejichž 
duše jsou v takové temnotě, že odmítnou světlo tvého milosrdenství. 
Odpusť jim, Ježíši, prosím Tě úpěnlivě, abys je vykoupil z hříchů, z 
nichž se jen těžko dokážou sami vysvobodit. 
Zaplav jejich srdce paprsky tvého milosrdenství a dej jim příležitost, 
aby se navrátili do tvého lůna. Amen.” 
Váš milovaný Ježíš 

Z poselství Ježíše ze dne 22. listopadu 2011 v 20:30. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 8 
MODLITBA ZA VYZNÁNÍ HŘÍCHŮ 

Já Ježíš, váš Král a Spasitel vám nyní dávám Mou modlitbu za vyznání 
hříchů. Tuto modlitbu se máte modlit jako vroucí prosbu za milosrdné 
odpuštění hříchů během Varování a po něm. 
“Nejdražší Ježíši, prosím Tě o odpuštění všech mých hříchů a za bolest 
a utrpení, které jsem způsobil jiným. 
Pokorně Tě prosím za milosti, abych se vyhnul tomu, že bych Tě znovu 
urazil a abych Ti nabídnul pokání podle tvé nejsvětější vůle. 
Úpěnlivě Tě prosím o odpuštění jakékoliv budoucí urážky, na níž bych 
mohl mít podíl a jež by Ti způsobila bolest a utrpení. 
Vezmi mě s sebou do nové éry míru, abych se navěky mohl stát součástí 
tvé rodiny. 
Miluji Tě, Ježíši. 
Potřebuji Tě. 
Ctím Tebe a všechno, čím jsi. 
Pomoz mi, Ježíši, abych mohl být hoden vstoupit do tvého království. 
Amen.” 
Váš Spasitel Ježíš Kristus 
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Z poselství Ježíše Krista ze dne 28. listopadu 2011 v 20:30. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 9 
NABÍDNOUT UTRPENÍ JAKO DAR 

“Ó, Nejsvětější Srdce Ježíšovo, nauč mě, abych v tvém svatém jménu 
přijímal urážky, když hlásám tvé slovo, s pokorným díkůvzdáním. 
Nauč mě, abych pochopil, jak ponížení, bolest a utrpení mě přivádějí 
blíže k tvému Nejsvětějšímu Srdci. 
Dovol mi, abych přijal takové zkoušky s láskou a šlechetností ducha, a 
abych Ti je mohl nabídnout jako vzácné dary k záchraně duší. Amen.” 
Ježíš Kristus 

Z poselství Ježíše Krista ze dne 29. listopadu 2011 v 15:35. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 10 
NÉST PLAMEN TVÉ LÁSKY 

“Pomoz nám, drahý Ježíši, abychom v tvém jménu nebojácně povstali a 
nesli plamen naší lásky napříč národy. 
Dej nám, tvým dětem, sílu čelit špatnému zacházení všemi těmi, kteří 
nemají skutečnou víru ve tvé milosrdenství. Amen.” 
Ježíš Kristus

 Z poselství Ježíše Krista ze dne 30. listopadu 2011 v 20:00. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 11 
PŘESTAŇTE NENÁVIDĚT VIZIONÁŘE 

“Ó, Nejsvětější Srdce Ježíšovo, prosím, zastav nenávist a závist, kterou 
tvoji následovníci chovají vůči tvým pravým vizionářům. 
Prosím, abys vyslyšel mou modlitbu a dal tvým vizionářům sílu, kterou 
potřebují k hlásání tvého Nejsvětějšího Slova nevěřícímu světu. Amen”. 
Váš Ježíš Kristus 
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Z poselství Ježíše Krista ze dne 3. prosince 2011 v 19:40. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 12 
MODLITBA K VYVAROVÁNÍ SE HŘÍCHU PÝCHY 

Má dcero, 
potřebuji modlitby všech věřících, aby mohly být zachráněny duše zlých. 
Mnozí z nich jsou tak plní pýchy na svou vyhlašovanou znalost mého 
učení, že jejich nedostatek pokory Mně způsobuje bolest. Musí se modlit 
za milosti, aby se mohli stát znovu malí a důvěřovat Mi. Popros je, aby se 
modlili tuto modlitbu: 
“Ó, můj Ježíši, pomoz mi vyhnout se hříchu pýchy, když promlouvám 
ve tvém jménu. 
Odpusť mi, když kohokoliv někdy znevážím ve tvém svatém jménu. 
Pomoz mi slyšet, Ježíši, když tvůj hlas je vysloven a naplň mě tvým 
Duchem Svatým, abych mohl rozlišit pravdu tvého slova, když voláš k 
lidstvu. Amen”. 
Ježíš Kristus 

Z poselství Ježíše Krista ze dne 11. prosince 2011 v 15:30. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 13 
MODLITBA ZA ZTRACENÉ DUŠE 

Děti, slibuji vám slavnostně, všem z vás, které Mě ve jménu mého milo-
vaného Syna Ježíše Krista budou volat, aby zachránily své bratry a ses-
try, že jim bude udělena okamžitá imunita. Speciální milosti budou dány 
každému z vás, jenž se zaváže k plnému měsíci modliteb za jejich duše. 
Zde je, co žádám, abyste se modlili: 
“Ó, Nebeský Otče, skrze lásku tvého milovaného Syna Ježíše Krista, 
jehož utrpení na kříži nás zachránilo od hříchu, prosím Tě, zachraň 
všechny ty, kteří stále odmítají jeho ruku milosrdenství. 
Drahý Otče, zaplav jejich duše důkazem tvé lásky. 
Nebeský Otče, snažně Tě prosím, vyslyš mou modlitbu a zachraň tyto 
duše od věčného zatracení. 
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Tvým milosrdenstvím jim dovol, aby jako první vstoupili do nové éry 
míru na zemi. Amen”. 
Váš Ježíš, 
Vykupitel a Spasitel všeho lidstva 
Z poselství 279. 
Vysvětlující poznámka: imunita bude garantována těm, za které se modlíte. 

Z poselství Ježíše ze dne 14. prosince 2011 v 19.15. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 14 
ZA OCHRANU DUŠÍ PŘED ATOMOVOU VÁLKOU 

“Ó, Všemohoucí Otče, Bože Nejvyšší, prosím Tě, měj slitování se všemi 
hříšníky, otevři jejich srdce, aby přijali spásu a obdrželi hojnost milostí. 
Vyslyš mé prosby pro moji vlastní rodinu a učiň, aby každý z nich 
naleznul přízeň ve tvém milujícím srdci. 
Ó, božský Nebeský Otče, ochraňuj všechny své děti na zemi před ato-
movou válkou, nebo jinými zločiny, které jsou přichystány ke zničení 
tvých dětí. 
Vzdal nás od veškeré škody a ochraňuj nás. 
Osviť nás tak, abychom mohli otevřít naše oči a bez jakéhokoliv strachu 
v našich duších uvidět a přijmout pravdu k naší spáse.” 
Váš milující Spasitel Ježíš Kristus 

Z poselství Ježíše ze dne 19. prosince 2011 v 19:30. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 15 
DÍK ZA DAR BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 

“Ó, můj Nebeský Otče, s hlubokým díkem Ti vzdáváme úctu za oběť, 
kterou jsi nám přinesl, když jsi poslal Spasitele do světa. 
V radosti a v díkůvzdání Ti v pokorné vděčnosti nabízíme naše mod-
litby za dar Božího milosrdenství, jež nyní dáváš tvým dětem. 
Ó, Bože – Ty, který jsi nejvyšší – dej, abychom byli hodni přijmout toto 
velké milosrdenství s vděčností. Amen.” 
Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus 
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Z poselství Ježíše ze dne 31. prosince 2011 v 12:00. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 16 
ZA PŘIJETÍ MILOSTÍ, 

NABÍZENÝCH BĚHEM VAROVÁNÍ 
Já ti teď dám v rámci modlitební kampaně speciální modlitbu pro svět “Za 
přijetí milostí, nabízených během Varování” aby pomohla duším stát 
pevně během Velkého činu milosrdenství, jejž teď daruji světu. 
“Ó, můj Ježíši, drž mě pevně v této zkoušce tvého velkého milosrden-
ství. 
Dej mi milosti, které potřebuji, abych se stal malým ve tvých očích. 
Otevři mé oči pravdě tvého slibu věčné spásy. 
Odpusť mi mé hříchy a ukaž mi tvou lásku a tvou ruku přátelství. 
Vezmi mě do náruče svaté rodiny, abychom se všichni mohli opět sjed-
notit. 
Miluji tě, Ježíši, a slibuji ti, že ode dneška budu hlásat tvé Svaté Slovo 
beze strachu v mém srdci a s čistotou duše provždy a navždy. Amen.” 
Váš milovaný Ježíš, 
Spasitel všeho lidstva 

Z poselství Panny Marie ze dne 1. ledna 2012 v 15:00. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 17 
ZA MILOSRDENSTVÍ PRO ZTEMNĚLÉ DUŠE 

Mé dítě, požádej mé děti, aby zasvětily tuto modlitbu mně, Matce Spásy. 
“Ó, Neposkvrněné Srdce Marie, Matko Spásy a Prostřednice všech mi-
lostí, ty, která se účastníš na spáse lidstva od zkaženosti Satana, oroduj 
za nás. 
Matko Spásy, oroduj za nás, aby všechny duše mohly být zachráněny 
a přijmi lásku a milosrdenství prokázané tvým Synem, naším Pánem 
Ježíšem Kristem, který přichází ještě jednou, aby zachránil lidstvo a dal 
nám příležitost k věčné spáse. Amen.” 
Vaše milovaná Matka, 
Matka Spásy 
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Z poselství Ježíše ze dne 11. ledna 2012 v 15:00. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 18 
ZA ZASTAVENÍ ANTIKRISTA 

“Ó, drahý Ježíši, zachraň svět před Antikristem, ochraň nás od krutých 
nástrah Satana, zachraň poslední zbytky tvé církve od zla. 
Dej všem tvým církvím sílu a milosti, jaké potřebují, aby nás hájily 
před válkami a pronásledováním, které plánuje Satan a jeho armáda 
teroristů. Amen.” 
Váš milovaný Ježíš, 
Spasitel a Vykupitel všeho lidstva 

Z poselství Panny Marie ze dne 13. ledna 2012 v 08:00. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 19 
MODLITBA ZA MLADÉ LIDI 

“Matko Spásy, prosím tě, oroduj za milosrdenství pro mladé duše, které 
jsou ve strašné temnotě, aby poznaly tvého milovaného Syna, jenž přišel 
zachránit celé lidstvo. 
Nenechej ani jedinou duši padnout stranou, nenechej ani jedinou duši 
odmítnout jeho velké milosrdenství. 
Modlím se, Matko, aby všechny byly zachráněny, a prosím tě, abys 
přikryla tyto duše tvým svatým pláštěm a poskytla jim ochranu před 
mistrem klamu, kterou tolik potřebují. Amen.” 
Vaše milovaná Matka Marie, 
Královna Nebes, Matka Spásy 

Z poselství Ježíše ze dne 19. ledna 2012 v 20:30. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 20 
ZA ZASTAVENÍ ANTIKRISTA 
PŘED ZNIČENÍM MÝCH DĚTÍ 

“Ó, Bože Otče, ve jménu tvého drahého Syna, úpěnlivě Tě prosím, abys 
nedovolil Antikristu polapit duše tvých dětí. 
Úpěnlivě Tě prosím, všemocný Otče, abys mu zabránil uvrhnout teror 
na tvé děti. 
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Vroucně Tě prosím, nedovol mu, aby nakazil tvé stvoření, a prosím Tě, 
abys byl milosrdný k těm duším, které budou vůči němu bezbranné. 
Vyslyš mou modlitbu, drahý Otče, a zachraň všechny děti od tohoto 
strašného zla. Amen.” 
Váš milovaný Ježíš Kristus

 Z poselství Ježíše ze dne 24. ledna 2012 v 16:55. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 21 
CHVÁLA A DÍK VŠEMOHOUCÍMU STVOŘITELI 

Bůh, můj Věčný Otec, dal souhlas k záchraně velké části lidstva. 
Modlete se teď v díkuvzdání za tento zvláštní dar, který je nyní nabídnut 
lidstvu mým Otcem, tuto modlitbu: 
“Vzdáváme Ti chválu a dík, ó, Nejsvětější Bože, Všemohoucí Stvořiteli 
lidstva, za lásku a soucit, které chováš k lidem. 
Děkujeme Ti za dar spásy, jejž jsi udělil tvým nebohým dětem. 
Prosíme Tě, ó Pane, zachraň ty, kteří následují Zlého, a dej, aby otevřeli 
svá srdce pravdě jejich věčného života. Amen.” 
Váš milovaný Ježíš, 
Spasitel všeho lidstva 

Z poselství Ježíše ze dne 27. ledna 2012 v 23:50. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 22 
MODLITBA PRO KATOLICKÉ DUCHOVENSTVO 

“Ó můj milovaný Ježíši, zachovej mě při síle a udržuj plamen mé lásky 
k Tobě v každé chvíli mého dne. Nikdy nedovol, aby tento plamen lásky 
k Tobě skomíral nebo uhasnul. 
Nikdy nedovol, abych ve slabosti podlehnul pokušení. 
Dej mi milosti, které potřebuji, abych dostál svému povolání, své odda-
nosti a věrnosti a potvrdil učení ortodoxní katolické církve. Nabízím Ti 
věrnost provždy. 
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Zavazuji se k úkolu bojovat ve tvé armádě tak, aby katolická církev 
mohla znovu povstat ve slávě a přivítat Tě, drahý Ježíši, až se znovu 
vrátíš. Amen.” 
Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus, 
Král všeho lidstva 

Z poselství Panny Marie ze dne 28. ledna 2012 v 21:00. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 23 
MODLITBA ZA PAPEŽE BENEDIKTA 

Zde je speciální modlitba modlitební kampaně za bezpečí papeže Ben-
edikta: 
“Ó můj Věčný Otče, ve jménu tvého milovaného Syna, Ježíše Krista 
a kvůli jeho utrpení, které podstoupil, aby zachránil svět od hříchu, 
modlím se teď, abys ochránil tvého svatého vikáře, papeže Benedikta, 
hlavu tvé církve na zemi, 
aby také on mohl pomoci zachraňovat tvé děti a všechny tvé posvěcené 
služebníky z područí Satana a moci jeho padlých andělů, kteří chodí po 
zemi a kradou duše. 
Ó, Otče, ochraňuj tvého papeže, aby tvé děti mohly být vedeny po pravé 
cestě do tvého Nového ráje na zemi. Amen.” 
Vaše Nebeská Matka na zemi, 
Matka Spásy 

Z poselství Ježíše ze dne 31. ledna 2012 v 21:30. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 24 
MODLITBA ZA PLNÉ ODPUSTKY 

K ÚPLNÉMU ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ 
Mé armádě, pro její lásku ke Mně, budou nyní dány velmi zvláštní mi-
losti. Uděluji jim úplné odpustky, abych jim umožnil nést pochodeň mého 
plamene tak, aby mohli šířit obrácení. Tento můj dar jim umožní, aby šířili 
pravdu mého Svatého Slova tak, aby kamkoliv půjdou, se dotýkala srdcí 
lidí. 
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Musí se modlit tuto modlitbu z modlitební kampaně po sedm následu-
jících dnů a bude jim dán dar úplného rozhřešení a moc Ducha Svatého. 
“Ó, můj Ježíši, Ty jsi Světlo země, jsi plamen, který se dotýká všech duší, 
tvé milosrdenství a láska neznají žádných hranic. 
Nejsme hodni oběti, kterou jsi přinesl tvou smrtí na kříži, víme však, že 
tvá láska k nám je větší než naše láska k Tobě. 
Dej nám, ó Pane, dar pokory, abychom si zasloužili tvé nové království, 
naplň nás Duchem Svatým, abychom mohli kráčet kupředu a vést tvou 
armádu, hlásat pravdu tvého Svatého Slova a připravit naše bratry a 
sestry na slávu tvého Druhého příchodu na zem. 
Uctíváme Tě. 
Chválíme Tě. 
Nabízíme sami sebe, náš zármutek, naše utrpení jako dar Tobě k 
záchraně duší. 
Milujeme Tě, Ježíši, buď milosrdný ke všem tvým dětem, ať už jsou kde-
koliv. Amen.” 
Váš milovaný Ježíš Kristus 

Z poselství Panny Marie ze dne 4. února 2012 v 10:09. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 25 
MODLITBA ZA OCHRANU VIZIONÁŘŮ 

“Ó Nejsvětější Bože, prosím Tě naléhavě, abys ochraňoval všechny tvé 
svaté posly na světě. 
Modlím se, aby byli uchráněni od nenávisti jiných, a prosím Tě, aby tvé 
Nejsvětější Slovo bylo rychle šířeno po celém světě. 
Ochraňuj tvé posly od pomluv, zlého zacházení, lží a nebezpečí všeho 
druhu. 
Ochraňuj jejich rodiny a pokrývej je stále Duchem Svatým tak, aby po-
selství, která dávají světu, byla přijímána se zkroušeným a pokorným 
srdcem. Amen.” 
Vaše milovaná Matka, 
Matka Spásy 
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Z poselství Panny Marie ze dne 5. února 2012. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 26 
MODLITBA SVATÉHO RŮŽENCE 

v poselství Marii Božího Milosrdenství 5. února 2012, Naše Paní naléhavě 
vyzývala k modlitbě svého svatého růžence k pomoci zachránit svůj národ. 
“Nikdy nezapomeňte na důležitost mého nejsvětějšího růžence, protože 
když se jej modlíte každý den, můžete pomoci zachránit váš národ. 
Když se modlíte můj růženec, je Satanova moc oslabena. Utíká pryč ve 
velkých bolestech a stává se bezmocný. Nejdůležitější ale je – a nezáleží na 
tom, k jaké křesťanské víře patříte – abyste se jej modlili nejméně jednou 
denně.” 

MODLITBY RŮŽENCE 
Modlitba před růžencem: 
Královno svatého růžence, ty jsi ráčila přijít do Fatimy odhalit třem 
dětským pastýřům poklady milostí skrytých v růženci. Vzbuď v mém srd-
ci upřímnou lásku k této modlitbě, abych meditací o tajemstvích našeho 
vykoupení, které je v něm vzpomenuto, mohl být obohacen jeho plody a 
dosáhl mír pro svět, obrácení hříšníků a Ruska a milostí, o které tebe pro-
sím v tomto růženci. [Zde zmíníte svou žádost]. Žádám to pro větší slávu 
Boha, pro tvou vlastní čest a pro dobro duší, zejména pro mou vlastní duši. 
Amen. 
Otče náš: 
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé; Přijď království tvé; 
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi; Chléb náš vezdejší dej nám dnes; 
A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům; A neuveď 
nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. 
Zdrávas Maria: 
Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a 
požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás 
hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. 
Sláva Otci: 
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky 
a na věky věků. Amen. 
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Fatimská vložka: 
Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do 
nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. 
Apoštolské krédo: 
Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, 
Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil 
se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben 
jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, 
sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrt-
vé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, 
odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. 
Zdrávas královno: 
Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, 
buď zdráva! K tobě voláme vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce 
a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám 
své milosrdné oči, a Ježíše, požehnaný plod života tvého, nám po tomto 
putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria! 
Oroduj za nás, svatá Boží rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých 
zaslíbeních. 
Modlitba po růženci: 
Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním 
získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci Blaho-
slavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich 
žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

 Z poselství Ježíše ze dne 6. února 2012 v 20:15. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 27 
MODLITBA ZA MÍR NA SVĚTĚ 

A ZA ODVRÁCENÍ ATOMOVÉ VÁLKY 
“Ó, můj Ježíši, snažně Tě prosím o milosrdenství pro ty, kteří trpí 
strašnými válkami. 
Prosím, aby byl dán mír těm zmučeným národům, které jsou slepé k 
pravdě o tvé existenci. 
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Prosím, pokryj tyto národy mocí Ducha Svatého, aby zastavily svoji 
honbu za nadvládou nad nevinnými dušemi. 
Měj milosrdenství se všemi tvými zeměmi, které jsou bezmocné proti 
ďábelským ukrutnostem, které pokrývají celý svět. Amen.” 
Váš Spasitel Ježíš Kristus 

Z poselství Panny Marie ze dne 8. února 2012. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 28 
ZA SJEDNOCENÍ VŠECH BOŽÍCH DĚTÍ 

“Ó, Bože Nejvyšší, klečíme před Tebou a vroucně Tě prosíme o sjedno-
cení všech tvých dětí v boji za zachování tvých křesťanských církví na 
zemi. 
Nedopusť, aby nás v tomto čase velkého odpadlictví ve světě rozdělily 
naše odlišnosti v naší lásce k Tobě, drahý Otče. 
Úpěnlivě Tě prosíme, dej nám ve jménu tvého milovaného Syna, našeho 
Spasitele Ježíše Krista, milosti k tomu, abychom jeden druhého milova-
li. 
Velebíme Tě. 
Milujeme Tě. 
Sjednotíme se k boji za sílu, abychom zachovali tvé křesťanské církve na 
zemi ve zkouškách, kterým můžeme čelit v rocích před námi. Amen.” 
Vaše milující Matka,
Matka Spásy 

Z poselství Panny Marie ze dne 12. února 2012 v 10:30. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 29 
ZA OCHRANU VEŘEJNÉHO 

VYZNÁVÁNÍ KŘESŤANSKÉ VÍRY 
“Ó, můj Pane Ježíši Kriste, úpěnlivě Tě prosím, vylij Ducha Svatého na 
všechny tvé děti. Prosím Tě, odpusť těm, kteří ve svých duších k Tobě 
chovají nenávist. 
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Modlím se, aby ateisté během tvého Velkého milosrdenství otevřeli 
svá ztvrdlá srdce, a aby tvé děti, které Tě milují, Tě mohly uctívat s 
důstojností a překonat veškeré pronásledování. 
Prosím, naplň všechny tvé děti darem tvého Ducha, aby mohly s odva-
hou povstat a vést tvoji armádu do konečné bitvy proti Satanovi, jeho 
démonům a všem těm duším, které jsou otroky jeho falešných slibů. 
Amen.” 
Marie, Královna všech andělů, 
Matka Spásy 

Z poselství Boha Otce ze dne 14. února 2012 v 18:00. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 30 
MODLITBA K BOHU OTCI 

“Ó, můj věčný Otče, Bože, Stvořiteli univerza, ve jménu tvého drahého 
Syna prosíme Tě úpěnlivě, abychom Tě mohli ještě více milovat. 
Pomoz nám, abychom před každým protivenstvím stáli stateční, nebo-
jácní a silní. 
Přijmi naše oběti, utrpení a zkoušky jako dar před tvůj trůn k záchraně 
tvých dětí na zemi. 
Obměkči srdce nečistých duší. 
Otevři jejich oči k pravdě tvé lásky, aby se mohly připojit ke všem tvým 
dětem v ráji na zemi, který jsi podle tvé Boží vůle láskyplně pro nás 
stvořil. Amen.” 
Váš milující Otec, 
Bůh Stvořitel celého lidstva, 
Bůh Nejvyšší

 Z poselství Ježíše ze dne 16. února 2012 v 20:00. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 31 
ZA ZASTAVENÍ VŮDCŮ, 

PŘIVÁDĚJÍCÍCH DO NOUZE NEVINNÉ LIDI 
Naléhavě vás prosím, abyste se modlili tuto modlitbu z modlitební 
kampaně: 
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“Ó, můj Ježíši, dej, ať má modlitba přivolá tvého Ducha Svatého, aby 
sestoupil na ty vůdce, kteří jsou hnáni chtivostí, hrabivostí, lakotou a 
pýchou a zastavil pronásledování tvých nevinných dětí. 
Prosím Tě, nedovol, aby chudoba, hlad a válka pohltily tvé děti, a pro-
sím, aby tito evropští vůdci otevřeli svá srdce k pravdě tvé lásky. Amen.” 
Váš milovaný Ježíš 

Z poselství Panny Marie ze dne 17. února 2012 v 15:30. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 32 
ZA IRSKO 

“Ó, Matko Spásy, oroduj za tvé děti v Irsku, aby bylo zabráněno, že by 
zločin potratů dopadl na nás. 
Ochraňuj svůj svatý národ, aby neupadl hlouběji do beznaděje 
způsobené temnotou, která pokrývá naši zemi. 
Zbav nás Zlého, který chce zničit naše ještě nenarozené děti. 
Oroduj za ty vůdce, kteří budou mít odvahu naslouchat těm, kdo milují 
tvého Syna, aby následovali učení našeho Pána Ježíše Krista. Amen.” 
Vaše milovaná Královna Nebes, 
Matka Spásy 

Z poselství Boha Otce ze dne 20. února 2012 v 12:20. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 33 
PROSBA ZA PEČEŤ ŽIVÉHO BOHA 

“Ó, můj Bože, můj milující Otče, přijímám s láskou a vděčností tvou 
božskou pečeť ochrany. 
Tvé Božství obklopí mé tělo a duši na věčnost. 
Skláním se v pokorném díkuvzdání a nabízím Ti moji hlubokou lásku 
a věrnost Tobě, můj milovaný Otče. 
Prosím Tě snažně, abys ochránil mě a mé milované tvou mimořádnou 
pečetí a zavazuji se dát svůj život do tvé služby provždy a navždy. 
Miluji Tě, drahý Otče. 
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Utěšuji Tě v těchto časech, drahý Otče. 
Obětuji Ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího Syna na smír za 
hříchy světa a pro spásu všech tvých dětí. Amen.” 
Váš milující Otec v nebi, 
Bůh Nejvyšší 

Z poselství Ježíše ze dne 22. února 2012 v 19:00. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 34 
MŮJ DAR PŮSTU JEŽÍŠI 

“Ó, Můj Ježíši, pomoz mi, abych na mé vlastní malé cestě napodobil 
tvůj život oběti za záchranu lidstva. 
Dovol mi, abych Ti jedním dnem v týdnu v postním čase nabídnul dar 
půstu k spáse všech lidí, aby tak mohli vejít do bran Nového ráje na 
zemi. 
Nabízím Ti, drahý Ježíši, mou oběť s láskou a radostí v mém srdci, 
abych Ti ukázal velikost mé lásky. 
Touto obětí Tě vroucně prosím o spásu každé duše, která by snad mohla 
ztratit tvou milost. Amen.” 
Váš milovaný Ježíš 

Z poselství Ježíše ze dne 1. března 2012 v 19:55. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 35 
ZA DUŠE, ABY VEŠLY DO RÁJE 

“Ó, můj Ježíši, dej, abych Ti pomohl zachránit zbytek tvých dětí na 
zemi. 
Modlím se, abys tvým milosrdenstvím zachránil duše od duchovní 
temnoty. 
Přijmi mé zkoušky, utrpení a zármutek v tomto životě k záchraně duší 
od plamenů pekla. 
Naplň mě milostmi, abych Ti nabídnul tato utrpení s láskou a radostí 
v mém srdci tak, abychom se všichni do jednoho sjednotili v lásce k 
Nejsvětější Trojici a žili s Tebou v ráji jako jedna svatá rodina. Amen.” 
Váš milovaný Ježíš Kristus 
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Z poselství Ježíše ze dne 7. března 2012 v 15:40. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 36 
POMOZ MI UCTÍVAT PRAVÉHO BOHA 

“Ježíši, pomoz mi, neboť jsem ztracen a zmatený. Neznám pravdu 
života po smrti. 
Odpusť mi, jestliže jsem Tě zranil uctíváním falešných bohů, kteří 
nejsou pravým Bohem. Zachraň mě a pomoz mi, abych jasně uviděl 
pravdu a zachraň mě z temnoty mé duše. 
Pomoz mi, abych vešel do světla tvého milosrdenství. Amen.” 
Váš Ježíš 

Z poselství Ježíše ze dne 14. března 2012 v 15:30. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 37 
ZA SJEDNOCENÍ BOŽÍCH DĚTÍ 

“Ó, drahý Ježíši, sjednoť v lásce všechny tvé milované následovníky, aby-
chom mohli rozšířit pravdu tvého zaslíbení věčné spásy po celém světě. 
Modlíme se, aby ty vlažné duše, které se bojí oddat se Ti myslí, tělem 
i duší, odhodily svůj krunýř pýchy a otevřely svá srdce ke tvé lásce a staly 
se částí tvé svaté rodiny na zemi. 
Obejmi všechny ty ztracené duše, drahý Ježíši a dovol nám, jejich 
bratrům a sestrám, aby je naše láska pozvedla z divočiny a spolu s námi 
je vzala do lůna lásky a světla Nejsvětější Trojice. 
Vkládáme všechnu naši naději, důvěru a lásku do tvých svatých rukou. 
Prosíme Tě snažně, abys umocnil naši oddanost, abychom tak mohli po-
moci zachránit více duší. Amen.” 
Váš milující Spasitel Ježíš Kristus 

Z poselství Panny Marie ze dne 20. března 2012 v 20:30. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 38 
ZA ZÁCHRANU KATOLICKÉ CÍRKVE 

“Ó, Blahoslavená Matko Spásy, prosím, oroduj za katolickou církev v 
těchto těžkých časech a za našeho milovaného papeže Benedikta XVI., 
abys zmírnila jeho utrpení. 
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Prosíme tě, Matko Spásy, pokryj posvěcené Boží služebníky tvým 
svatým pláštěm, aby jim byly dány milosti zůstat silní, věrní a stateční 
během zkoušek, kterým budou čelit. 
Oroduj také, aby se starali o své stádo v souladu s pravým učením ka-
tolické církve. Ó, svatá Matko Boží, dej nám, tvému zbytku církve na 
zemi, dar vůdcovství, abychom tak mohli pomoci vést duše ke královs-
tví tvého Syna. 
Prosíme tě, Matko Spásy, udržuj Zlého daleko od následovníků tvého 
Syna v jejich úsilí uchránit své duše tak, aby byli hodni vstoupit do bran 
Nového ráje na zemi. Amen.” 
Marie, Matka Spásy 

Z poselství Ježíše ze dne 21. března 2012 v 20:30. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 39 
ZA PŘÍPRAVU DUŠÍ 

NA NOVÝ RÁJ A MŮJ DRUHÝ PŘÍCHOD 
“Ó, Ježíši, můj milovaný Spasiteli, prosím Tě, pokryj mě tvým Duch-
em Svatým tak, abych mohl hlásat s autoritou tvé Nejsvětější Slovo k 
přípravě všech Božích dětí na tvůj Druhý příchod. 
Úpěnlivě Tě prosím, Pane Ježíši, o všechny milosti, které potřebuji, 
abych oslovil všechna náboženství, vyznání víry a národnosti, kamko-
liv půjdu. 
Pomoz mi, abych mluvil tvými ústy, utěšit nebohé duše tvými rty a 
milovat všechny duše mimořádnou božskou láskou, kterou vyléváš z 
tvého Nejsvětějšího Srdce. 
Pomoz mi zachránit duše tak blízké tvému srdci a dovol mi utěšit Tě, 
drahý Ježíši, když ztracené duše budou stále odmítat tvé milosrdenství. 
Ježíši, bez Tebe nejsem nic, ale s tvou velkorysou pomocí budu bojovat 
ve tvém jménu, abych pomohl zachránit celé lidstvo. Amen.” 
Váš milovaný Ježíš 
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Z poselství Ježíše ze dne 24. března 2012 v 11:45. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 40 
MODLITBA DUCHOVENSTVA 

ZA PŘÍPRAVU DUŠÍ NA DRUHÝ PŘÍCHOD 
“Ó, můj Ježíši, nejsem než pokorný služebník a potřebuji Tě, abys mě 
vedl tak, abych mohl připravit duše na tvůj slavný Druhý příchod. 
Pomoz mi obrátit duše a připravit je podle tvé svaté vůle tak, aby byly 
schopné vstoupit do nového nebe a země, které jsi zaslíbil celému lid-
stvu skrze tvou smrt na kříži. 
Uděl mi milosti, které potřebuji, abych mohl oznamovat tvé Slovo 
žíznivým duším a abych nikdy nezanedbával mé povinnosti k Tobě, 
drahý Ježíši, jemuž jsem se zavázal věrností mými svatými sliby. Amen.” 
Váš milovaný Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 25. března 2012 v 15:30. 

MODLITEBNÍ KAMPAŇ PŘED VAROVÁNÍM 41 
ZA DUŠE NEVĚŘÍCÍCH 

“Ó, můj Ježíši, pomoz tvým ubohým dětem, které jsou slepé k tvým za-
slíbením spásy. 
Prosím Tě úpěnlivě, abys pomocí mých modliteb a utrpení otevřel oči 
nevěřících tak, aby mohli uvidět tvou něžnou lásku a utéci se do tvé 
posvátné náruče na ochranu. 
Pomoz jim, aby uviděli pravdu a hledali odpuštění za všechny své 
hříchy tak, aby mohli být zachráněni a být první, kteří vejdou do bran 
Nového ráje. 
Modlím se za tyto ubohé duše, včetně mužů, žen a dětí a prosím Tě 
naléhavě, abys jim odpustil jejich hříchy. Amen.” 
Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus 
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Z poselství Panny Marie ze dne 27. března 2012 v 18:00. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 42 
MODLITBA DARU PŮSTU  
K ODVRÁCENÍ ZAVEDENÍ 

JEDINÉ SVĚTOVÉ MĚNY 
“Ó Bože Nejvyšší, nabízím Ti můj dar půstu, abys zastavil sevření Zlého 
ve světě, kde plánuje odepřít potravu mé zemi, včetně chleba života. 
Přijmi mé utrpení a naslouchej mým prosbám za jiné národy, abys 
zabránil utrpení, jež plánuje Antikrist. 
Uchraň nás, drahý Pane od zkaženosti a ochraňuj naši víru, abychom 
Tě mohli ctít ve svobodě, kterou potřebujeme, abychom Tě mohli milo-
vat a velebit provždy a navždy. Amen.” 
Vaše milovaná Matka, 
Matka Spásy, 
Matka Boží 

Z poselství Ježíše ze dne 3. dubna 2012 v 20:00. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 43 
ZA ZÁCHRANU DUŠÍ 

BĚHEM VAROVÁNÍ 
“Ó, Bože, Všemohoucí Otče, ve jménu tvého milovaného Syna Ježíše 
Krista a na památku jeho smrti na kříži, kdy nás zachránil od našich 
hříchů, úpěnlivě Tě prosím, abys zachránil duše, které se nemohou 
samy zachránit a které by během Varování mohly zemřít ve smrtelném 
hříchu. 
V pokání za utrpení tvého milovaného Syna, prosím Tě naléhavě, abys 
prominul těm, kteří nejsou schopní hledat vykoupení, protože nebu-
dou žít dostatečně dlouho, aby prosili Ježíše, tvého Syna, o milosrden-
ství osvobodit je od hříchů. Amen.” 
Váš milovaný Ježíš Kristus 
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Z poselství Ježíše ze dne 12. dubna 2012 v 11:27. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 44 
ZA SÍLU K OBRANĚ MÉ VÍRY 

PROTI FALEŠNÉMU PROROKOVI 
“Drahý Ježíši, dej mi sílu, abych se zaměřil na tvoje učení a vždy hlásal 
tvé Svaté Slovo. 
Nikdy nedovol, abych byl pokoušen uctívat falešného proroka, který se 
pokusí vydávat za Tebe. 
Udržuj mou lásku k Tobě silnou. 
Dej mi milosti daru rozlišení tak, abych nikdy nezapřel pravdu, 
obsaženou v Bibli svaté, bez ohledu na lži, které mi budou předkládány, 
abych se odvrátil od tvého pravého Slova. Amen.” 
Váš milovaný Ježíš 

Z poselství Ježíše ze dne 17. dubna 2012 v 18:30. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 45 
ZA POMOC JEŽÍŠE 

“Ó, Ježíši, vím toho o Tobě velmi málo, ale prosím Tě, pomoz mi otevřít 
mé srdce a nechat Tě vejít do mé duše tak, abys mě uzdravil, utěšil a 
naplnil mě tvým pokojem. 
Pomoz mi pocítit radost, zvítězit nad negativními myšlenkami a nauč 
mě chápat jak Ti dělat radost tak, abych mohl vejít do tvého Nového 
ráje, kde mohu žít s Tebou život lásky, radosti a nádhery provždy a 
navždy. Amen.” 
Váš milovaný Ježíš 

Z poselství Ježíše ze dne 20. dubna 2012 v 15:45. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 46 
ZA MOJE VYSVOBOZENÍ Z OKOVŮ SATANA 

“Ó, Ježíši, jsem ztracen, jsem zmaten a cítím se jako vězeň, chycený do 
sítě, ze které nemohu uniknout. 
Důvěřuji Ti, Ježíši, že mi přijdeš na pomoc a vysvobodíš mě z okovů 
Satana a jeho démonů. 
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Pomoz mi, neboť jsem ztracen. Potřebuji tvou lásku, aby mi dala sílu v 
Tebe věřit a důvěřovat Ti tak, abych mohl být zachráněn z tohoto zla a 
mohlo být mi ukázáno Světlo, abych konečně mohl najít pokoj, lásku a 
štěstí. Amen.” 
Váš milovaný Ježíš 

Z poselství Panny Marie ze dne 23. dubna 2012 v 10:00. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 47 
ZA OPĚTOVNÉ ZAŽEHNUTÍ MÉ LÁSKY K JEŽÍŠI 

“Ó, Blahoslavená Matko, Matko Spásy celého světa, oroduj za mě, aby 
má láska k Ježíši byla znovu zažehnuta, pomoz mi pocítit plamen jeho 
lásky tak, aby naplnil moji duši. 
Pomoz mi více milovat Ježíše, oroduj za mne, aby má víra, láska a odda-
nost k Němu se staly silnější, utiš jakékoliv pochybnosti, které mě mučí, 
a pomoz mi vidět jasněji Boží Světlo Pravdy, které vyzařuje z tvého mi-
lovaného Syna, Spasitele celého lidstva. Amen.” 
Vaše Blahoslavená Matka, Královna andělů,
 Matka Spásy 

Z poselství Ježíše ze dne 22. dubna 2012 v 15:30. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 48 
ZA MILOST HLÁSAT DRUHÝ PŘÍCHOD KRISTA 

“Ó, můj Ježíši, uděl mi milost hlásat tvé Svaté Slovo celému lidstvu tak, 
aby duše mohly být zachráněny. 
Vylij Ducha Svatého na mne, tvého pokorného služebníka, aby tvé Svaté 
Slovo bylo slyšeno a přijato zvláště těmi dušemi, které nejvíce potřebují 
tvé milosrdenství. 
Pomoz mi vždy ctít tvou svatou vůli, abych nikdy neurazil nebo neod-
soudil ty, kteří odmítají ruku tvého milosrdenství. Amen.” 
Váš milovaný Ježíš 
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Z poselství Ježíše ze dne 24. dubna 2012 v 19:45. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 49 
ZA SLIB VĚRNOSTI 

KŘESŤANSKÝCH DUCHOVNÍCH 
“Ó, Ježíši, jsem tvůj pokorný služebník a slibuji Ti mou lásku a věrnost. 
Prosím Tě snažně, dej mi znamení tvého volání a pomoz mi otevřít mé 
oči a uvidět tvá zaslíbení. 
Požehnej mě milostí Ducha Svatého tak, abych nebyl oklamán těmi, 
kteří tvrdí, že přicházejí v tvém jménu, ale kteří nemluví pravdu. Ty mi 
ukaž pravdu. 
Dovol mi pocítit tvou lásku, abych mohl naplnit tvou nejsvětější vůli. 
S pokorným srdcem Tě prosím, abys mi ukázal cestu, jakou Ti mohu 
pomoci zachraňovat duše lidstva. Amen.” 
Váš milovaný Ježíš 

Z poselství Ježíše ze dne 30. dubna 2012 v 17:45. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 50 
JEŽÍŠI, POMOZ MI POZNAT, KDO JSI 

“Ó, drahý Ježíši, pomoz mi poznat, kdo jsi a odpusť mi, že jsem s Tebou 
dříve nemluvil. Pomoz mi najít pokoj v tomto životě a pomoz mi, aby 
mi byla ukázána pravda o věčném životě. 
Ukonejši mé srdce. Zmírni mé starosti. Naplň mě pokojem. Otevři teď 
mé srdce, abys mohl naplnit mou duši tvou láskou. Amen.” 
Váš přítel, 
Váš milovaný Ježíš
 

Z poselství Ježíše ze dne 4. května 2012 v 21:05.

MODLITEBNÍ KAMPAŇ PŘED VAROVÁNÍM 51 
ZA DAR DUCHA SVATÉHO 

“Ó, přijď Duchu Svatý, vylij tvůj dar lásky, moudrosti a poznání na moji 
pokornou duši. 
Naplň mě Světlem Pravdy tak, abych mohl rozlišit Boží Pravdu od lží 
šířených Satanem a jeho padlými anděly. 
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Pomoz mi uchopit pochodeň a rozšířit plamen poznání na všechny, s 
nimiž se setkám skrze Krista, Pána našeho, Amen.” 
Váš drahý Ježíš 

Z poselství Panny Marie ze dne 8. května 2012 v 12:30. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 52 
MODLITBA K OTCI 

K Otci se můžete přiblížit jenom prostřednictvím mého Syna, Ježíše Kris-
ta. Proto se musíte modlit tuto modlitbu: 
“Můj nejdražší Otče, ve jménu tvého drahého Syna a ve vzpomínce na 
jeho utrpení na kříži, volám k Tobě. 
Ty, Bože Nejvyšší, Stvořiteli světa a všeho bytí, jenž držíš naši spásu 
ve svých svatých rukou, obejmi všechny své děti, včetně těch, které Tě 
neznají a i těch, které Tě znají, ale dívají se jinam. 
Odpusť nám naše hříchy a zachraň nás od pronásledování Satanem 
a jeho armádou. Vezmi nás do své náruče a naplň nás nadějí, kterou 
potřebujeme, abychom uviděli cestu Pravdy. Amen.” 
Vaše milovaná Matka, 
Matka Spásy 

Z poselství Panny Marie ze dne 10. května 2012 v 15:45. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 53 
ZA KATOLICKOU CÍRKEV 

“Ó, Bože Otče, ve jménu tvého milovaného Syna Tě prosím, abys dal 
sílu a potřebné milosti na pomoc kněžím, aby odolali pronásledování, 
které budou zakoušet. 
Pomoz jim, aby setrvali v pravdě učení tvého Syna, Ježíše Krista, a 
nikdy nezakolísali, nezeslábli, nebo nepodlehli nepravdám o skutečné 
podstatě svaté eucharistie. Amen.” 
Vaše milující Matka, 
Královna země, 
Matka Spásy 
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Z poselství Ježíše ze dne 16. května 2012 v 03:00. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 54 
MODLITBA K OTCI, ABY ZMÍRNIL 

DOPAD TŘETÍ SVĚTOVÉ VÁLKY. 
“Ó, Nebeský Otče, ve jménu tvého milovaného Syna, Ježíše Krista, 
jenž nesmírně trpěl za hříchy lidstva, prosíme Tě, pomoz nám v těchto 
těžkých časech, kterým čelíme. 
Pomoz nám přežít pronásledování, které plánují chamtiví vládci a ti, 
kteří chtějí zničit tvé církve a tvé děti. 
Drahý Otče, úpěnlivě Tě prosíme, abys nám pomohl uživit naše rodiny 
a zachránit životy těch, kteří budou nuceni jít do války proti své vůli. 
Milujeme Tě, drahý Otče. 
Prosíme Tě, abys nám pomáhal v čase naší nouze. 
Zachraň nás ze spárů Antikrista. 
Pomoz nám přežít jeho značku, značku šelmy tím, že ji odmítneme 
přijmout. 
Pomoz těm, kteří Tě milují, aby vždy zůstali věrní tvému Svatému Slo-
vu, abys nám tak mohl seslat milosti k přežití v těle i v duši. Amen.”
Váš Ježíš 

Z poselství Ježíše ze dne 21. května 2012 v 20:15. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 55 
MODLITBA K PŘÍPRAVĚ NA VAROVÁNÍ 

“Ó, můj drahý Ježíši, prosím Tě, otevři srdce všech Božích dětí k daru 
tvého velkého milosrdenství. 
Pomoz jim, aby přijaly tvé Boží milosrdenství s láskou a vděčností a 
umožni jim stát se pokornými před Tebou. 
Prosím Tě vroucně za odpuštění jejich hříchů, aby se tak mohli stát 
částí tvého slavného království. Amen.” 
Váš milovaný Ježíš 
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Z poselství Ježíše ze dne 26. května 2012 v 16:00. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 56 
Musíte Mě prosit o moji pomoc touto modlitbou modlitební kampaně 
(56). Je určena kněžím, hledajících ochranu pro svatou eucharistii. 
“Ó, drahý Otče, ve jménu tvého drahého Syna, který obětoval sebe na 
kříži za celé lidstvo, pomoz mi zůstat věrný pravdě. Pokryj mě vzácnou 
krví tvého Syna a dej mi milosti, abych Ti mohl dále sloužit ve víře, 
důvěře a ctil Tě po zbytek mého působení v úřadu. 
Nikdy mi nedovol odchýlit se od pravého významu oběti mše svaté, 
nebo od podávání svaté eucharistie tvým dětem. Dej mi sílu, abych Tě 
zastupoval a živil tvé stádo tak, jak musí být živeno tělem, krví, duší a 
božstvím tvého Syna, Ježíše Krista, Spasitele světa. Amen. ” 
Váš milovaný Ježíš 

Z poselství Ježíše ze dne 28. května 2012 v 20:45. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 57 
MODLITBA PRO DUCHOVNÍ 

– JEŽÍŠI, DOVOL MI 
USLYŠET TVÉ VOLÁNÍ. 

“Ó, můj drahý Ježíši, otevři mé uši k zvuku tvého hlasu. Otevři mé 
srdce ke tvému milujícímu volání. Naplň moji duši Duchem Svatým 
tak, abych Tě mohl poznat v tomto čase. 
Nabízím Ti moji pokornou věrnost ke všemu, co ode Mě vyžaduješ. Po-
moz mi poznat pravdu, abych povstal, odpověděl a následoval tvůj hlas 
tak, abych Ti mohl pomoci zachránit duše všech lidí. 
Tvá vůle je mi rozkazem. Dej mi odvahu, abych se nechal Tebou vést 
tak, abych pozvednul zbroj, které je třeba k vedení tvé církve do nového 
království. Amen.”  
Váš milovaný Ježíš 
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Z poselství Panny Marie ze dne 31. května 2012 v 21:00. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 58 
MODLITBA ZA OBRÁCENÍ 

“Ó, drahý Ježíši, volám k Tobě, abys obejmul všechny Boží děti a pokryl 
je tvou vzácnou krví. 
Nechť každá kapka tvé vzácné krve pokryje každou duši, aby je uchránila 
od Zlého. 
Otevři srdce všech, a zejména zatvrzelých duší a těch, kteří Tě znají, ale 
jsou poskvrněni hříchem pýchy, aby padli na kolena a prosili Tě, aby 
světlo tvé lásky zaplavilo jejich duše. 
Otevři jejich oči, aby uviděli Pravdu a aby je zaplavil jas tvého Božího 
milosrdenství tak, že budou pokryti paprsky tvého milosrdenství. 
Obrať všechny duše tvými milostmi, o které Tě, drahý Ježíši teď prosím 
pro: (zde uveďte váš osobní úmysl). 
Prosím Tě o milosrdenství a nabízím Ti dar půstu jeden den v týdnu v 
měsíci červnu v pokání za všechny hříchy. Amen.” 
Vaše milovaná Matka, 
Matka Spásy

Z poselství Ježíše ze dne 13. června 2012 v 16:00. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 59 
SLIB VĚRNOSTI BOŽÍ VŮLI 

Tak jako můj Věčný Otec odkázal velkým darem lidstvu svou pečeť živého 
Boha, tak také musí jeho děti slíbit věrnost jeho Boží vůli. 
“Ó, Bože Nejvyšší, Ó, Nebeský Otče, 
zavazuji se Tobě svou pevnou věrností, abych Tě ctil a poslouchal ve 
všem, co je spojeno s tvou Boží vůlí na zemi. 
Skrze svatou krev tvého jediného milovaného Syna, pravého Mesiáše, Ti 
nabízím ve jménu všech duší mého ducha, mé tělo a mou duši, abychom 
se mohli propojit v jednotě v tvém přicházejícím nebeském království, 
aby tvá vůle se stala jak na zemi, tak i v nebi. Amen.” 
Váš Ježíš 
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Z poselství Ježíše ze dne 14. června 2012 v 18:15. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 60 
MODLITBA ZA OBRÁCENÍ RODIN 

“Ó, předrahý, milovaný Ježíši, prosím o milosrdenství pro duše mé rod-
iny (jmenujte je zde). Nabízím Ti má utrpení, mé zkoušky a mé mod-
litby k záchraně jejich duší od ducha temnoty. 
Nechť ani jedno z těchto tvých dětí Tě neodsoudí, nebo neodmítne tvou 
ruku milosrdenství. 
Otevři jejich srdce, aby se těsně přimkly k tvému Nejsvětějšímu Srdci 
tak, aby mohly najít odpuštění, které potřebují k záchraně před pekel-
nými plameny. 
Dej jim příležitost k nápravě tak, aby mohli být obráceni paprsky tvého 
Božího milosrdenství. Amen.” 
Váš Ježíš

 Z poselství Ježíše ze dne 17. června 2012 v 20:15. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 61 
ZA ODVRÁCENÍ JEDINÉ 

CELOSVĚTOVÉ NADVLÁDY 
“Ó, drahý, Nebeský Otče, ve vzpomínce na ukřižování tvého 
milovaného Syna Ježíše Krista, prosím Tě, abys ochránil nás, tvé děti, 
od ukřižování, které plánuje Antikrist a jeho přisluhovači ke zničení 
tvých dětí. 
Dej nám milosti, které potřebujeme, abychom odmítli značku šelmy a 
poskytni nám pomoc, které je nám třeba k boji proti zlu ve světě, jež šíří 
ti, kteří jdou po cestách Satana. 
Úpěnlivě Tě prosíme, drahý Otče, abys ochránil všechny tvé děti v této 
strašné době a učinil nás dost silnými k tomu, abychom se pozvedli a 
vždy hlásali tvé Svaté Slovo. Amen. “
Váš Ježíš 
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Z poselství Ježíše ze dne 21. června 2012 v 12:05. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 62 
ZA ZTRACENÉ A BEZMOCNÉ HŘÍŠNÍKY 

“Ó, Ježíši, pomoz mi, neboť jsem hříšník, ztracený a bezmocný a v 
temnotě. Jsem slabý a chybí mi odvaha, abych Tě hledal. Dej mi sílu, 
abych Tě nyní zavolal, abych se mohl zbavit temnoty v mé duši. 
Přiveď mě do tvého světla, drahý Ježíši a odpusť mi. Pomoz mi, abych se 
znovu uzdravil a veď mě ke tvé lásce, pokoji a věčnému životu. 
Plně Ti důvěřuji a prosím Tě, abys mě přijal, když se odevzdávám tvému 
Božímu milosrdenství myslí, tělem a duší. Amen.” 
Váš milovaný Ježíš 

Z poselství Panny Marie ze dne 29. června 2012 v 09:20. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 63 
UDRŽUJ MĚ SILNÝM NA TÉTO CESTĚ 

“Má milovaná Matko Spásy, prosím tě, oroduj za mě, aby se mi  
dostávalo chleba života, který mě udrží silným na této cestě, abych 
mohl pomoci zachránit všechny Boží děti. 
Prosím, pomoz všem těm, kteří jsou klamáni falešnými idoly a falešnými 
bohy, aby otevřeli své oči k pravdě smrti tvého Syna na kříži. Zachraň 
každé Boží dítě a každému přines věčný život. Amen.” 
Vaše milovaná Matka, 
Matka Spásy 

Z poselství Panny Marie ze dne 4. července 2012 v 12:50. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 64 
Modlitba za záchranu hříšníků: 

ZACHRAŇ MÉ BRATRY A SESTRY 
“Ó, můj nejdražší Spasiteli, Ježíši Kriste, přijmi můj dar modlitby 
a obětí, abych pomohl zachránit mé bratry a sestry z vězení temnoty,  
do kterého se dostali. 
Dovol mi pomoci zachránit jejich duše. 
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Úpěnlivě Tě prosím, abys jim odpustil jejich hříchy, a prosím Tě, abys 
zaplavil jejich duše Duchem Svatým, aby přiběhli do tvé náruče jako do 
útulku, který mají tak velice zapotřebí dříve, než budou navždy ztra-
cení. 
V pokorné poslušnosti a díkůvzdání Ti nabízím odevzdání sama sebe, 
jako můj dar za takové duše. Amen.” 
Vaše milovaná Matka, 
Matka Spásy 

Z poselství Ježíše ze dne 9. července 2012 v 23:00. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 65 
MODLITBA ZA TY, KTEŘÍ JSOU VE SMRTELNÉM 

HŘÍCHU 
“Ó, drahý Ježíši, Spasiteli lidstva, skrze tvé Boží milosrdenství Tě snažně 
prosím o milost pro všechny ty nebohé duše v hříchu, které mohou být 
vzaty z této země během Varování. 
Odpusť jim jejich hříchy a ve vzpomínce na tvé utrpení Tě prosím, abys 
mi udělil tuto speciální přízeň k usmíření za jejich hříchy. 
Jako pokání nabízím Ti sám sebe v mysli, těle i duši, abys zachránil je-
jich duše a přivedl je k věčnému životu. Amen.” 
Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus 

Z poselství Ježíše ze dne 16. července 2012 v 15:15. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 66 
POMOZ MI ZŮSTAT VĚRNÝ TVÉMU 

NEJSVĚTĚJŠÍMU SLOVU 
“Ó, drahý Ježíši, pomoz mi zůstat vždy věrný tvému Nejsvětějšímu 
Slovu. Dej mi sílu, abych obhájil Pravdu tvé církve ve chvílích pro- 
tivenství. Naplň mě milostmi, abych uděloval nejsvětější svátosti tak, 
jak jsi nás učil. 
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Pomoz mi živit tvou církev chlebem života a zůstat Ti věrný, i když mi 
zakážou tak jednat. Osvoboď mě z pout klamu, kterému mohu čelit, 
abych hlásal pravé Boží Slovo. 
Pokryj nyní všechny tvé posvěcené služebníky tvou vzácnou krví, aby-
chom zůstali odvážní, věrní a pevní v naší poslušnosti k Tobě, náš mi-
lovaný Spasiteli Ježíši Kriste. Amen.” 
Váš milovaný Ježíš 

Z poselství Ježíše ze dne 17. července 2012 v 16:00. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 67 
UDRŽUJ MÉ DĚTI V BEZPEČÍ OD KRÁLE LŽÍ 

“Prosím, drahý Ježíši, prosím Tě, abys držel mé děti v bezpečí od krále 
lží. Zasvěcuji tyto děti (jmenujte je) tvému Nejsvětějšímu Srdci a pro-
sím, abys skrze plášť z tvé vzácné krve osvítil jejich duše a vzal je do 
bezpečí tvé milující náruče, aby mohly být uchráněny od veškeré škody. 
Prosím Tě, abys otevřel jejich srdce a zaplavil jejich duše tvým Duch-
em Svatým během osvícení svědomí tak, aby byly očištěny od každé 
nečistoty. Amen. “
Váš Ježíš 

Z poselství Panny Marie ze dne 23. července 2012 v 16:36. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 68 
OCHRAŇUJ MĚ PŘED VLIVEM SATANA 

“Matko Boží, Matko Spásy, přikryj mě tvým nejsvětějším pláštěm a 
ochraňuj mou rodinu od vlivu Satana a jeho padlých andělů. 
Pomoz mi vždy důvěřovat Božímu milosrdenství tvého milovaného 
Syna Ježíše Krista. 
Udržuj mě v mé lásce k Němu a nikdy nedovol, abych zbloudil od 
Pravdy jeho učení, bez ohledu na to, kolik pokušení mě potká. Amen.” 
Vaše milující Matka, 
Královna země, 
Matka Spásy 
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Z poselství Ježíše ze dne 26. července 2012 v 23:55. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 69 
MODLITBA K BOHU OTCI, 

ABY LIDÉ PŘIJALI JEHO BOŽÍ VŮLI 
“Bože, Všemohoucí Otče, přijímám tvou Boží vůli. Pomoz tvým dětem, 
aby ji přijaly. Zabraň Satanovi, aby odpíral tvým dětem právo na 
dědictví jejich Otce. 
Nikdy nám nedovol, abychom vzdali boj za naše dědictví v ráji. 
Vyslyš naše prosby o vyhnání Satana a jeho padlých andělů. Prosím Tě, 
drahý Otče, abys svým milosrdenstvím očistil zemi a pokryl nás tvým 
Duchem Svatým. 
Veď nás, abychom vytvořili tvou nejsvětější armádu, vybavenou mocí 
vyhnat šelmu navždy. Amen.” 
Váš Ježíš 

Z poselství Ježíše ze dne 30. července 2012 v 01:00. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 70 
MODLITBA ZA DUCHOVENSTVO, 

ABY ZŮSTALO PEVNÉ A VĚRNÉ 
SVATÉMU SLOVU BOHA 

“Ó, drahý Ježíši, pomoz tvým posvěceným služebníkům poznat rozkol 
v tvé církvi, až se odhalí. Pomoz tvým posvěceným služebníkům, aby 
zůstali pevní a věrní tvému svatému Slovu. Nikdy nedovol světským 
ctižádostem, aby zakalily jejich čistou lásku k Tobě. Dej jim milosti, 
aby zůstali čistí a pokorní před Tebou a ctili tvou nejsvětější přítomnost 
v eucharistii. Pomáhej jim a veď všechny ty posvěcené služebníky, kteří 
mohou být vlažní ve své lásce k Tobě, a znovu zažehni oheň Ducha Sva-
tého v jejich duších. Pomoz jim, aby rozpoznali pokušení kladené před 
ně, aby je rozptylovalo. Otevři jejich oči tak, aby vždy viděli Pravdu. 
Požehnej jim, drahý Ježíši v tomto čase a pokryj je tvou vzácnou krví, 
abys je ochránil od úhony. Dej jim sílu, aby odolali svodům Satana, 
kdyby byli znepokojeni chutí popírat existenci hříchu. Amen.” 
Váš Ježíš
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Z poselství Ježíše ze dne 31. července 2012 v 20:00. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 71 
MODLITBA ZA OCHRANU 

PŘED PRONÁSLEDOVÁNÍM 
“Ó, Ježíši, zachraň Boží děti před Antikristem. 
Ochraňuj nás od plánů ke kontrole země. 
Pane, zachraň nás od pronásledování. 
Ochraňuj temné duše před Antikristem tak, aby mohly být ve tvých 
očích vykoupeny. 
Pomoz nám v naší slabosti. Posilni nás v duchu, abychom se pozvedli 
a vzájemně se podporovali, až budeme kráčet ve tvé armádě k branám 
ráje. 
Potřebuji Tě, drahý Ježíši. 
Miluji Tě, drahý Ježíši. 
Oslavuji tvoji přítomnost na zemi. 
Vyhýbám se temnotě. 
Zbožňuji Tě a vzdávám se Ti tělem i duchem, abys mi mohl odhalit 
pravdu tvé přítomnosti, abych měl vždy důvěru ve tvé milosrdenství po 
všechny časy. Amen.” 
Váš Ježíš 

Z poselství Ježíše ze dne 7. srpna 2012 v 15:50. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 72 
MODLITBA MÉHO STOUPENCE 

“Drahý Ježíši, jsem připraven šířit tvé Svaté Slovo. 
Dej mi odvahu, sílu a znalost sdělovat Pravdu tak, abych přivedl k Tobě 
co nejvíce duší. 
Vezmi mě do tvého Nejsvětějšího srdce a pokryj mě tvou vzácnou krví, 
abych byl naplněn milostmi šířit obrácení k záchraně všech Božích dětí 
v každé části světa, a nezávisle na tom, jaké víry jsou. 
Vždy důvěřuji v Tebe. 
Tvůj milovaný učedník. Amen.” 
Váš Ježíš
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Z poselství Ježíše ze dne 16. srpna 2012 v 03:15. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 73 
MODLITBA ZA MLADÉ DUŠE, ZA MALÉ DĚTI 

“Ó, Ježíši, pomoz mi zachránit duše mladých lidí na celém světě. 
Tvou milostí jim pomoz, aby poznali pravdu o tvé existenci. 
Přiveď je do tvého Nejsvětějšího Srdce a otevři jejich oči pro tvou lásku 
a tvé milosrdenství. 
Pomocí mých modliteb je zachraň od pekelných plamenů a buď mi-
losrdný k jejich duším. Amen.” 
Váš Ježíš 

Z poselství Panny Marie ze dne 22. srpna 2012 v 21:18. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 74 
MODLITBA ZA DAR ROZLIŠENÍ 

“Ó, Matko Boží, pomoz mi připravit mou duši na dar Ducha Svatého. 
Vezmi mě za ruku jako dítě a veď mě na cestu k daru rozlišení silou 
Ducha Svatého. 
Otevři mé srdce a nauč mě vzdát se tělem, myslí a duší. 
Zbav mě hříchu pýchy a oroduj za mě, aby všechny mé minulé hříchy 
mi byly odpuštěny a tím má duše byla očištěná a já byl uzdraven, a mohl 
tak obdržet dar Ducha Svatého. 
Děkuji ti, Matko Spásy, za tvou přímluvu a očekávám s láskou v mém 
srdci tento dar, po kterém s radostí toužím. Amen.” 
Matka Spásy 

Z poselství Ježíše ze dne 4. září 2012 v 23:05.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 75 
PŘEDÁVÁM TI, DRAHÝ JEŽÍŠI, MOU BOLEST 

“Ježíši, sjednocuji mou bolest a utrpení s bolestí, kterou jsi vytrpěl 
během tvých muk na Kalvárii. 
Každou urážku, kterou snáším, nabídnu Tobě. 
Každou pohanu a slovní útok, které utrpím, nabízím Tobě, na počest 
tvého korunování trním. 
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Každou nespravedlivou kritiku vůči mně Ti nabízím na počest tvého 
ponížení před Pilátem. 
Každá tělesná muka, která zakouším rukama jiných, Ti nabízím na 
počest tvého bičování u sloupu. 
Každou urážku, kterou snáším, nabídnu na počest strašného tělesného 
mučení, které jsi zakusil během korunování trny, když roztrhly tvé oko. 
Pokaždé, kdy Tě napodobuji, šířím tvé učení, a když se mi přitom 
vysmívají ve tvém jménu, dovol mi, abych Ti pomohl na tvé cestě na 
Kalvárii. 
Pomoz mi zbavit se pýchy a nikdy nemít strach přiznat, že Tě miluji, 
drahý Ježíši. 
Potom, když v mém životě se bude všechno zdát být beznadějné, pomoz 
mi, drahý Ježíši, abych byl statečný vzpomínkou na to, jak ochotně jsi 
dovolil být ukřižován tak hanebným a krutým způsobem. 
Pomoz mi povstat a být počítán za pravého křesťana, pravého vojáka ve 
tvé armádě, pokorný a zkroušený ve svém srdci, ve vzpomínce na oběť, 
kterou jsi pro mě vykonal. 
Drž mě za ruku, drahý Ježíši a ukaž mi, jak moje vlastní utrpení může 
inspirovat jiné, aby se přidali ke tvé armádě stejně smýšlejících duší, 
které tě milují. 
Pomoz mi přijmout utrpení a nabídnout je Tobě jako dar k záchraně 
duší v poslední bitvě proti tyranii Zlého. Amen.” 
Váš Ježíš 

Z poselství Ježíše ze dne 10. září 2012 v 18:00. 

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 76 
MODLITBA ATEISTY 

“Ježíši pomoz mi přijmout Boží lásku tak, jak jsi mi ji ukázal. 
Otevři mé oči, moji mysl, mé srdce a mou duši, abych mohl být 
zachráněn. 
Pomoz mi uvěřit tím, že naplníš mé srdce tvou láskou. 
Pak mě drž pevně a zachraň mě od muk pochybností. Amen.” 
Váš Ježíš
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Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. 

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU (1) 
ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM 

Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. 
Ježíši, smiluj se nad námi. 
Ježíši, uchraň nás od pronásledování. 
Ježíši, zachovej nás před Antikristem. 
Pane, smiluj se. 
Kriste, smiluj se. 
Nejdražší Ježíši, pokryj nás svou vzácnou krví. 
Nejdražší Ježíši, otevři naše oči ke lžím falešného proroka. 
Nejdražší Ježíši, sjednoť tvou církev. 
Ježíši, ochraňuj naše svátosti. 
Ježíši, nenechej falešného proroka rozdělit tvou církev. 
Nejdražší Ježíši pomáhej nám odmítnout lži, předkládané nám jako 
pravda. 
Ježíši, dej nám sílu. 
Ježíši, dej nám naději. 
Ježíši, zaplav naši duši Duchem Svatým. 
Ježíši, ochraňuj nás před šelmou. 
Ježíši, dej nám dar rozlišení, abychom mohli jít vždy cestou tvé pravé 
církve navěky věků. Amen. 
Váš Ježíš
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Z poselství Ježíše ze dne 24. srpna 2012 v 03:15.

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU (2) 
ZA MILOST OCHRANY PŘED PLAMENY PEKLA 

Ó, Nejvyšší Nebeský Otče, 
miluji Tě. 
Uctívám Tě. 
Pane, smiluj se. 
Pane, odpusť nám naše viny. 
Velebím Tě. 
Chválím Tě. 
Vzdávám Ti dík za všechny mimořádné milosti. 
Prosím Tě o milost ochrany před plameny pekla pro mé milované: 
(jmenujte všechny ty, které máte na seznamu k záchraně duší) 
Nabízím Ti moji věrnost v každém čase. 
Ó, Otče, nejvyšší na nebesích, 
Stvořiteli všech věcí, 
Stvořiteli vesmíru, 
Stvořiteli lidstva, 
Jsi počátek všech věcí. 
Jsi zdrojem Lásky. 
Jsi Láskou. 
Miluji Tě. 
Uctívám Tě. 
Podřizuji se Ti. 
Prosím Tě o milosrdenství pro všechny duše, které Tě neznají, 
které Tě neuctívají, 
které odmítají tvou ruku milosrdenství. 
Nabízím se Ti v mysli, tělu i duši, 
abys je mohl vzít do své náruče, do bezpečí od Zlého. 
Prosím Tě, abys otevřel bránu ráje, aby všechny tvoje děti se konečně 
mohly sjednotit v dědictví, které jsi stvořil pro všechny z nás. Amen. 
Váš Ježíš
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Příležitostné modlitby

Z poselství Boha Otce ze dne 2. března 2012 v 00:20. 

MODLITBA O BOŽÍ POŽEHNÁNÍ 
Dávám teď všem mé požehnání, ale musíte Mě o něj prosit: 
“Nebeský Otče, pomoz mi, abych se stal v tvých očích malým jako dítě. 
Prosím, abys mě zahrnul tvými milostmi, abych tak mohl odpovědět na 
tvé volání k záchraně všech tvých dětí. Amen.” 
Váš milovaný Nebeský Otec,
Bůh Nejvyšší 

Z poselství Ježíše ze dne 8. ledna 2012 v 15:30. 

MODLITBA O POMOC 
Já vás miluji a nezáleží na tom, jak jste Mě zranili, nebo urazili.Pomodlete 
se tuto malou modlitbu a Já k vám okamžitě přispěchám. 
“Ježíši, jestli mě slyšíš, tak vyslechni mé volání o pomoc. 
Prosím, pomoz mi vyrovnat se s těmi, kteří mi způsobují bolest. 
Pomoz mi zastavit závist, aby nepřevládla v mém životě, a zastav mě v 
touze po věcech, které nemůžu mít. 
Místo toho otevři mé srdce Tobě, drahý Ježíši. 
Pomoz mi pocítit skutečnou lásku – tvou lásku a opravdový pokoj v 
mém srdci. Amen.” 
Váš milovaný přítel Ježíš 

Z poselství Ježíše ze dne 24. července 2011 v 23:00. 

KAŽDODENNÍ MODLITBA 
Miluji a hýčkám každého z vás, děti. Nikdy na to nezapomeňte. Když se 
budete modlit ke Mně každý den, modlete se tuto modlitbu: 
“Ó, můj drahý Ježíši, obejmi mě svými pažemi a dovol mé hlavě, aby 
si odpočinula na tvých ramenou, abys mě mohl pozvednout do svého 
slavného království, až nastane čas. 
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Dovol tvé vzácné krvi, aby proudila na mé srdce, abychom byli spojeni 
jako jeden.” 
Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus 

Z poselství Ježíše ze dne 20. března 2012 v 21:20. 

MODLITBA O MILOSTI 
Neobávejte se, protože Já uděluji milosti moudrosti, klidu a rozlišení 
každému z vás, kteří mě o to poprosíte, touto modlitbou: 
“Ó Ježíši, pomoz mi, abych vždy rozpoznal pravdu tvého Svatého Slova 
a zůstal věrný tvému učení, bez ohledu na to, jak velice budu nucen Tě 
odmítat.” 
Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus 

Z poselství Ježíše ze dne 28. října 2011 v 23:30. 

MODLITBA ZA KNĚZE 
Prosím všechny mé služebníky, aby se usilovně modlili, aby odolali této 
ohavnosti [rozdělení uvnitř mé církve], jež přichází. Musí se ke Mně mod-
lit následovně: 
“Ó, můj milovaný Ježíši, dovolávám se tvé ochrany a prosím o mi-
losrdenství k záchraně mých bratrů a sester ve tvé církvi, aby nepadli 
za oběť Antikristu. 
Dej mi milosti a ochraňuj mě tvou zbrojí síly, abych se postavil těmto 
ďábelským činům, jež mohou být spáchány ve tvém svatém jménu. 
Úpěnlivě prosím za tvé milosrdenství a na všechny časy se zavazuji svou 
věrností k tvému svatému jménu. Amen.” 
Váš Spasitel a Ochránce Ježíš Kristus 

Z poselství Ježíše ze dne 10. května 2011 v 16:00. 

MODLITBA O ODVAHU 
Slyšte nyní moji modlitbu k získání odvahy, kterou potřebujete: 
“Naplň mě nyní, ó, můj Pane, darem Ducha Svatého, abych mohl 
přinášet tvé Nejsvětější Slovo hříšníkům, jimž musím pomoci, abych je 
zachránil ve tvém jménu. 
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Pomoz mi, abych je pokryl, pomocí mých modliteb, tvou vzácnou krví, 
aby se mohly přiblížit k tvému Nejsvětějšímu Srdci. 
Dej mi dar Ducha Svatého, aby tyto nebohé duše mohly užívat tvého 
Nového ráje.” 
Modlete se tuto modlitbu každý den po modlitbě růžence mého Božího 
Milosrdenství a vy, prostřednictvím vaší věrnosti ke Mně, pomůžete zach-
ránit mé děti. 
Váš milující Spasitel Ježíš Kristus, 
Král milosrdenství 

Z poselství Boha Otce z 15. listopadu 2011 v 11:00. 

MODLITBA O IMUNITU 
Já, Bůh Otec, žádám z nebes mé děti, aby slyšely mou prosbu, kdy je 
úpěnlivě žádám, aby okamžitě povstaly. Sjednoťte se v modlitbě a modlete 
se následující: 
“Bože nejvyšší, ve jménu tvého milovaného Syna Ježíše Krista, jehož 
jsi obětoval, abys nás, tvé nebohé děti, zachránil z plamenů pekla, 
slyš naši modlitbu. Dovol, abychom Ti nabídli naši pokornou oběť a 
přijali zkoušky a protivenství jako prostředek k získání spásy všech duší 
během Varování. 
Vroucně tě prosíme, abys odpustil těm hříšníkům, pro něž je těžké se 
vrátit zpět a přijmout tvoji milosrdnou dobrotu a přinést nezbytné 
oběti tak, abys je uviděl schopné ke spáse ve tvých svatých očích.” 
Když se budete modlit tuto modlitbou ke Mně, vašemu nebeskému Otci, 
Bohu Nejvyššímu, Tvůrci univerza a lidstva, vyslyším vaši modlitbu a 
udělím imunitu pro všechny duše, za něž se budete modlit. 
Bůh Otec 

Z poselství Ježíše ze dne 17. července 2012 v 16:00. 

MODLITBA PRO ATEISTY BĚHEM VAROVÁNÍ 
Až přijde čas a během Varování uvidíte vaše hříchy před vašima očima, 
prosím, říkejte tato slova: 
“Ježíši, ukaž mi Pravdu a zachraň mě od zlého. 
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Je mi opravdu líto mých hříchů a prosím Tě, abys mě nyní vzal a ukázal 
mi světlo tvého milosrdenství. Amen.” 
Váš Ježíš 

Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. 

MODLITBA O SPÁSU 
Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí proc-
itnout vůči silám zla, jestliže se chtějí zachránit. Moje láska jim dá stálé 
vedení, jestliže se ke Mně obrátí. Nikdy nesmí mít obavy Mi říct: 
“Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před tem-
notou, která by pohltila mou duši. Vyslechni mě, Nejsvětější Srdce, a 
dej, aby mě skrze tvoji dobrotu proniklo světlo lásky a ochrany.” 
Váš Božský Spasitel Ježíš Kristus 

Z poselství Ježíše ze dne 19. listopadu 2011 v 21:00. 

MODLITBA AGNOSTIKŮ A ATEISTŮ 
Nevidíte snad, že moje Slovo a moje proroctví, která před tak dlouhými 
časy byla předpověděna, by nemohla být pravdivá? Otevřete oči a ještě 
jednou ke Mně mluvte těmito slovy: 
“Bože, když skutečně existuješ, odhal mi znamení tvé lásky. Otevři mé 
srdce, abych dostal vedení. Jestliže existuješ, nechej mě pocítit tvou 
lásku tak, abych mohl uvidět pravdu. Modli se teď za mě.” 
Váš milující Spasitel Ježíš Kristus 

Z poselství Ježíše ze dne 21. listopadu 2011 v 01:30. 

MODLITBA ZA OBRÁCENÍ NEVĚŘÍCÍCH 
Modlitby, moje děti, Mi mohou pomoci získat jejich duše. Modlete se za 
ně tuto modlitbu: 
“Můj drahý Pane, natahuji k tobě ruce a chci tě poprosit, abys vzal do 
svého něžného náručí mé milované bratry a sestry. Požehnej je svou 
svatou krví a daruj jim potřebnou milost, aby přijali Ducha tvé lásky, 
která je přivede do věčné spásy.” 
Když vás, moji věřící, někdo veřejně napadne pro vaši víru, tak řekněte 
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toto: Jsem následovník Krista, jenž vytrpěl smrt z rukou nevěřících. Proto 
já, jako jeho následovník, budu vždycky pro lásku k němu trpět ponížením 
od ostatních. To je kříž, který nesu a jsem na něj hrdý. Můj Spasitel nezemřel 
jenom za moje hříchy, ale i za vaše. 
Váš Božský Spasitel a Soudce Ježíš Kristus – Syn Věčného Otce 

Z poselství Ježíše ze dne 22. listopadu 2010 v 02:00. 

MODLITBA PRO NEVĚŘÍCÍ PŘI VAROVÁNÍ I 
Moje srdce se chvěje obavami a smutkem, když myslím na mé děti, které 
odmítají přijmout pravdu mého slibu. Ještě jednou vám říkám, obraťte 
se ke Mně a mluvte se Mnou. Proste Mě, abych se vrátil do vašeho 
srdce. Přizpůsobím se vaší duši. Dávám tento příslib dokonce i těm 
nejzatvrzelejším duším. Stačí říct jedno slovo. Poproste Mě, abych vám 
ukázal svou přítomnost těmito slovy: 
“Ježíši, cítím se ztracený. Otevři moje srdce, abych přijal tvou lásku a 
ukaž Mi pravdu, abych mohl být spasen.” 
Vaše Láska – Spasitel Ježíš Kristus 

Z poselství Ježíše ze dne 16. dubna 2011 v 10:00. 

MODLITBA PRO NEVĚŘÍCÍ PŘI VAROVÁNÍ II 
Obraťte se ke Mně a řekněte: “Prosím, veď mě ke světlu a k dobrotě tvého 
velkého milosrdenství a odpusť mi mé hříchy” a Já vám je okamžitě 
prominu. Potom, po Varování, zakusíte hluboký mír a radost ve vaši duši. 

MODLITBA ZA OBRÁCENÍ JINÝCH 
“Ó, Ježíši, prosím tě naléhavě ve tvém Božím milosrdenství, pokryj tyto 
vlažné duše tvou vzácnou krví, aby mohly být obráceny.” 
Váš Božský Spasitel,
Král milosrdenství a soucitu, Ježíš Kristus 
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Z poselství Ježíše ze dne 15. srpna 2011 v 12:00. 

MODLITBA O ROZPOZNÁNÍ PRAVOSTI POSELSTVÍ 
Můj otec se obrací na všechny, kteří čtou tato poselství poprvé. Musíte číst 
každé poselství pozorně. Pak se modlete k Duchu Svatému za milost, aby-
ste byli schopni poznat, že tato poselství jsou božského původu. Otevřete 
svá srdce, abyste přijali mé slovo. Prociťujte Mě ve své duši a proste Mě o 
následující: 
“Ježíši, jestliže je toto pravé, prosím, zaplav mou duši znamením tvé 
lásky tak, abych mohl rozpoznat, že jsi ten, kdo jsi. Nedopusť, aby mne 
lži oklamaly. Ukaž mi tvé milosrdenství a otevři mé oči k pravdě a k 
cestě k tvému Novému ráji na zemi.” 
Váš milovaný Spasitel všeho lidstva Ježíš Kristus 

Z poselství Ježíše ze dne 17. srpna 2011 v 23:00. 

MODLITBA O VÝCHODISKO ZE STAROSTÍ 
Strach není ode Mě. Je vám dán Satanem, aby vás trápil. Nechápete to? 
Jestliže se obáváte něčeho, co cítíte jako sevření spáru ve vašem životě, tak 
čím více se bojíte, tím více vás problém hryže. 
Pouze tehdy, když se zastavíte a řeknete Mi: 
“Ježíši, předávám ti všechny mé obavy v této věci s důvěrou, že teď je 
tento problém tvůj, abys jej vyřešil podle tvé nejsvětější vůle” 
může být vaše mysl v pokoji. To je to, co já míním důvěrou, děti. 
Váš milovaný přítel a Spasitel, 
Král milosrdenství, Ježíš Kristus 

Z poselství Ježíše ze dne 30. srpna 2011 v 14:30. 

MODLITBA ZA SLEPÉ DUŠE 
Potřebuji vás všechny, moji následovníci, abyste se neustále modlili za sle-
pé duše, které jsou ztraceny. Prosím, modlete se takto: 
“Nejvyšší Bože, přicházím tento týden před tvůj trůn, abych úpěnlivě 
prosil za duše mých bratrů a sester, kteří odmítají uznat tvou existenci. 
Naléhavě prosím, naplň je tvými milostmi tak, aby otevřeli svá srdce a 
naslouchali tvému Nejsvětějšímu Slovu.” 
Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus 
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Z poselství Ježíše ze dne 3. listopadu 2011 v 21:00. 

MODLITBA O DAR OSVÍCENÍ 
Musíte prosit o tento dar touto modlitbou: 
“Ó Ježíši, pokryj mě tvou vzácnou krví a naplň mě Duchem Svatým, 
abych mohl rozeznat, zda tato slova pocházejí od Tebe. Pokoř mě v du-
chu. Přijmi mé prosby s milosrdenstvím a otevři mé srdce k pravdě”. 
Odpovím i těm nejzatvrzelejším duším, když se budou modlit tuto mod-
litbu. 
Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus 

Z poselství Ježíše ze dne 9. prosince 2011 v 23:28. 

MODLITBA ZA ODVRÁCENÍ 
JEDINÉ SVĚTOVÉ MĚNY 

“Bože Otče, ve jménu tvého milovaného Syna Ježíše Krista Tě prosím, 
abys zastavil tuto ohavnost, sloužící ke kontrole tvých dětí. Prosím, 
ochraňuj všechny tvé děti v této hrozné době tak, abychom mohli najít 
pokoj a důstojnost a žít své životy svobodní od Zlého.” 
Má dcero, tato modlitba může přivést, a také přivede, tyto neblahé plány 
ke konci. 
Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus 

Z poselství Ježíše ze dne 14. listopadu 2011 v 20:15. 

KAŽDODENNÍ MEDITACE 
Mé učení je velmi jednoduché. Přidejte k němu jakoukoliv jemnou řeč 
a prózu jakou chcete, pravda zůstane taková, jaká byla. Milujte jeden 
druhého, jako Já miluji vás. Jenom tehdy, až budete prokazovat úctu jeden 
k druhému a milovat jeden druhého, můžete skutečně hlásat mé Slovo. 
Váš Spasitel Ježíš Kristus
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507. Poselství Ježíše ze dne 29. července 2012 v 20:10. 
JE TO HŘÍCH POTRATŮ, KTERÝ PŘIVODÍ PÁD MNOHA 

NÁRODŮ, KTERÉ KVŮLI NĚMU BUDOU PŘÍSNĚ POTRESTÁNY 
Má drahá, milovaná dcero, 
odpadlictví ve světě zmátlo mnoho Božích dětí, pokud jde o existenci hříchu. 
Mnohé duše, když přemýšlejí o hříchu, tak je okamžitě napadnou takové 
nejvážnější hříchy, jako je vražda. 
Hřích má mnoho forem. Naneštěstí, protože hříchy se nyní považují za chyby 
nebo povahové rysy, jsou dnes prostě pokládány za přirozenou slabost. Mnozí už 
nevěří, že nějaký hřích existuje. 
Interrupce je po hříchu vraždy svého bližního tou největší formou genocidy 
na světě. Přesto je nejenom tolerována, ale vaše národy přijaly zákony, které ji 
považují za nutnost. 
Je to právě hřích potratů, který přivodí pád mnoha národů, které budou kvůli 
němu přísně potrestány. 
Interrupce je opovrženíhodný čin, který vyhlazuje celé generace Božích dětí, jež 
se nemohou samy bránit. 
Ten, kdo zabije dítě Boží, se nebude moci vyhnout přísnému trestu. 
Ty národy, které potraty legalizovaly, uvidí hněv mého Otce během Trestu. 
Budou vyhlazeny a nebude jim ukázán žádný soucit, právě tak, jako neukáza-
ly výčitky svědomí vůči tomuto smrtelnému hříchu, když omlouvaly zabíjení 
Božích dětí v lůně matek. 
Volám ke všem těm, kteří se vychytrale pokoušejí považovat potraty za něco, co 
je nutné k ochraně práv matky. 
K zakrytí ukrutnosti potratu se používají lži, které vzdorují Božímu zákonu. 
Pokud jde o tento hřích, tak kterýkoliv zákonodárce, lékař či jiná osoba, která 
jakýmkoliv způsobem přispívá k tomuto ohavnému činu, je v očích Boha vinna a 
bude trpět trestem, který ji čeká. 
Těm, kteří schvalují popravy, pravím toto: 
Vy, kteří odsoudíte člověka k smrti, jste vinni stejným zločinem, jakým je možná 
vinen on. Jste v tomto případě vinni vraždou a to je smrtelný hřích. Nebylo vám 
dáno právo brát život. Ani soudit. Jenom Já, Ježíš Kristus mám právo soudit. 
Kdokoliv, jenž přispívá ke smrti vraha výkonem popravy, bude trpět v pekelných 
plamenech na věky, pokud nepocítí výčitky svědomí. 
Tak mnozí z vás věří v zákon: “oko za oko”. Jak pošetilí jste. Cožpak nepřijímáte 
Přikázání mého Otce? 
Nezabiješ! 
“Nezabiješ!” platí také pro agresivní armády, které vstupují do zemí, jež jim 
nepatří, aby je ovládly. 
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Platí pro armády, které střílejí a zabíjejí nevinné duše. Všechno to jsou vraždy. 
Je to proti Zákonu mého Otce. 
Jiné hříchy, jako chamtivost, chtíč, hanobení druhých, ošizení lidí o to, co je 
právoplatně jejich, pomsta a pomluva, všechny vedou ke všem ostatním hříchům. 
Stávají se přijatelnými ve vašem dnešním světě, protože vaší největší láskou je 
láska k sobě samému. 
Lež, kterou vás vaši falešní učitelé donutili spolknout – sebeuspokojení – je vaší 
cestou k hříchu. 
Říkají vám, že váš čas musíte trávit ukojením vašeho hladu po bohatství. 
Říkají vám, že se musíte starat sami o sebe – že jste tou nejdůležitější osobou ve 
vašem životě. Že musíte hledat všechno, co uspokojuje vaše smysly. Všichni os-
tatní přijdou na řadu až po vás. 
To vede k hamižnosti, sobectví, smyslnosti a pak můžete být podněcováni spá-
chat smrtelný hřích. 
Hřích bude nyní přijímán vašimi národy jako nikdy dříve. 
Budou zavedeny zákony, které budou legalizovat smrtelné hříchy a běda těm, 
kteří budou něco namítat. 
Ti, kteří budou obhajovat takovou špatnost, vám řeknou, že tyto zákony mají 
chránit zranitelné osoby, i když ve skutečnosti všechno co dělají, je, že legalizují 
vraždy, potraty, manželství stejného pohlaví a uctívání falešných bohů. 
Dovolí pronásledování chudých a vyženou je do ulic, aby z nich udělali žebráky. 
Odhlasují zákony, kterými vás přinutí přestat praktikovat vaše náboženství. Tím, 
že byste je praktikovali, porušili byste zákon – a dopustili se zločinu v jejich očích. 
Jak už jsem vám řekl dříve, váš svět je tak plný nepravd, že dobro je považováno 
za zlo a zlo za dobro. 
Váš svět je postaven na hlavu a jako výsledek hřích jen kvete. 
Naléhám na vás, abyste se vrátili zpět a studovali Desatero přikázání. Buďte jich 
poslušní a žijte tak, jak se od vás očekává v očích mého Otce. 
Když porušíte přikázáni Desatera, zhřešíte. Budete-li tvrdit, že jisté hříchy 
jsou přijatelné, budete vzdorovat mému Otci. 
V současném světě je poslušnost k Božím zákonům křehká a upadá. Moji 
posvěcení služebníci neřekli dost rázně mnoha Božím dětem o následcích hříchu. 
Tolerance hříchu je ten největší hřích ze všech. 
Tolerance je vychytralá lež, zasazená do mysli lidí králem lži, Satanem. 
Tolerance je jinou cestou k ospravedlnění hříchu, aby vyhovoval lidské slabosti, 
která podléhá pokušení Satana. 
Probuďte se a přijměte hřích za to, čím je. 
Diskutujte mezi sebou a obhajujte hřích, jak chcete, přesto nikdy nebude přijatelný 
v očích mého Otce. 
Abyste mohli vejít do ráje, musíte být bez hříchu. 
Abyste byli bez hříchu, musíte se kát. 
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Abyste se káli, musíte ze všeho nejdříve přijmout Desatero přikázání. 
Pak musíte ukázat upřímné výčitky svědomí. 
Upřímné výčitky svědomí mohou být pocítěny jen těmi, kteří se přede Mnou 
pokoří. 
Jenom pak může být hřích odpuštěn. 
Jenom potom budou duše způsobilé vejít do království mého Otce. 
Váš Spasitel Ježíš Kristus

512. Poselství Boha Otce ze dne 2. srpna 2012 v 20:06. 
TAK JAKO MŮJ SYN BYL UKŘIŽOVÁN, TAK TAKÉ 

JEHO CÍRKEV NA ZEMI BUDE UKŘIŽOVÁNA 
Má nejdražší dcero, zkouška církve mého Syna na zemi právě začala. 
Bičování, pronásledování, se brzy ukážou. 
Tak, jako můj Syn byl ukřižován, tak také jeho církev na zemi bude ukřižována. 
Zkouška nyní probíhá. 
Můj Syn byl poslán, aby zachránil lidstvo od plamenů pekla. 
Jeho smrt na kříži, strašná a bezcitná krutost, byla Mnou dovolena jako prostředek 
nabídnout budoucnost mým dětem. 
Tělo mého Syna se stalo jeho církví na zemi. Jeho kněží a posvěcení služebníci 
zaujali místo jeho apoštolů. 
Nyní, kdy se vrací znovu, aby vykoupil lidstvo a vznesl nárok na mé vzácné děti, 
aby mohly vejít do mého ráje, se historie bude opakovat. 
Můj Syn kázal Pravdu a shromáždil hodně lidí, kteří se řídili jeho učením a kteří 
o jeho Slovu nepochybovali. 
Pak byl zrazen těmi, kteří Mu byli blízko a kteří, v řadách jeho stoupenců, Mu 
byli oddaní. 
Jeho církev, katolická církev, byla také zrazena zevnitř, ze svých vlastních řad. 
To způsobilo Satanovo pokušení a za smrt mého Syna bylo [také] odpovědné 
velké zlo. 
Umírání jeho dnešní církve začalo už před nějakým časem. Jako tomu bylo u 
mého Syna, mnoho následovníků věrných Svatému Slovu, ustanoveného Mnou, 
Ho [nyní také] opustilo. 
Potom začal soud, ve kterém byl můj Syn obviněn z kacířství. A tak také církev 
mého Syna bude trpět stejným osudem. 
Kvůli zkaženým mezi těmi, kteří spáchali těžké zločiny proti lidstvu, mnozí věrní 
následovníci opustili církev. 
Jeden po druhém opustili mého Syna a odmítli jeho učení. 
Soud nad církví mého Syna na zemi přiměl jeho kněze k mlčení, když měli bránit 
učení mého Syna. 
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Mají strach, že pohorší ty, kteří odmítají mého Syna kvůli hříchům těch, kteří 
jsou mezi nimi. 
Církev mého Syna čelí největší zkoušce ze všech, dosud nikdy neviděné od 
ukřižování mého milovaného Syna. 
Jeho církev je nemilosrdně zesměšňována, nejenom jejími vnějšími nepřáteli, ale 
jejími nepřáteli zevnitř. 
Trnová koruna bude nyní naražena na hlavu církve mého Syna a jen málo 
jeho stoupenců bude stát při Něm. 
Tak jako apoštolové mého Syna, s výjimkou Jana, Ho opustili během jeho 
soudu a popravy, tak také ti, kteří zaujímají vysoká místa ve Vatikánu, opustí 
mého svatého vikáře. 
Jako hlava katolické církve bude nucen kráčet strašlivou cestou nemilosti, přestože 
na něm neleží žádná vina. 
Když bude mrskán, zesměšňován a opovrhován, nebude to proti němu, na něhož 
zaměří svoji zlost. Bude to proti Pravdě církve, křesťanské církve, zformované 
díky oběti mého Syna, na kterou budou vylévat svoji nenávist. 
Křesťanství bude bičováno po celém svém těle, v každé zemi, na každém místě 
bohoslužeb, dokud nepadne vyčerpáním. 
Když bude vedeno cestou na Kalvárii, právě tak, jako byl veden můj Syn, bude 
spoutáno a zajištěno provazy, aby se mu znemožnilo uniknout mukám. 
Potom, až bude stoupat na pahorek, bude po něm házeno kameny, pliváno a 
posměšně pokřikováno po celou cestu na vrchol. 
Pak bude přibito na kříž. 
Ti, kteří obviňují církev za její hříchy proti nevinným, projeví jenom málo sou-
citu, až odsoudí hlavu církve, mého Syna. 
Obviní jej za hříchy jiných, způsobené pokušením Satana. 
Až přibijí církev mého Syna na kříž, pošlou stovky stráží, podobně jako šest 
set vojáků, kteří stáli na Kalvárii, aby zajistili, že ani kousek masa neunikne 
trestu. 
Ani jeden služebník jeho církve, který k ní veřejně vyzná věrnost, nebude moci 
uniknout. 
Až církev bude ukřižována, postarají se, aby byla zbavena potravy a vody až do 
jejího posledního výdechu. 
Všichni její stoupenci, stejně tak, jako to bylo s apoštoly mého Syna, nebudou 
nikde vidět. 
Budou se schovávat ze strachu z odvety. 
V tom, co se bude zdát jako její poslední výdech, všechno zmlkne, dokud jásot 
těch, kteří církev ukřižovali, neohluší celý svět svou falešnou doktrínou. 
Hlas nové hlavy církve, podvodníka, falešného proroka, se bude rozléhat. 
Všichni s úlevou padnou na tvář v díkůvzdání ke Mně, Bohu Nejvyššímu. Neboť 
se to bude podobat novému začátku. 
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To bude čas, kdy oltáře v této církvi už nebudou ozdobeny přítomností mého 
Syna, protože tomu tak být nemůže. 
To bude čas, kdy dopadne má ruka, aby přinesla trest. 
To bude čas, kdy začne bitva u Armageddonu. 
To bude čas, kdy prostřednictvím mého Syna přijdu Já, abych zachránil duše. 
Neodmítejte toto proroctví. 
Neukrývejte se za falešné jistoty, neboť ten den musí přijít. 
K ukřižování církve mého Syna musí dojít kvůli Poslední smlouvě. 
Ale potom slavné vzkříšení mé církve, nového Jeruzaléma, osuší všechny slzy a 
nechá zapomenout na všechno utrpení a tehdy, [konečně], přijde nová éra. 
Za všech časů důvěřujte mému Synu. 
Nikdy se nebojte, neboť Já jsem váš Otec a přijdu, abych obnovil zemi a shromáždil 
všechny mé děti v tomto posledním zázraku, předpověděnému v knize Daniel. 
Děti, Kniha Pravdy je vám nyní zjevena, jak bylo slíbeno. 
Neodmítejte můj Boží zásah, neboť Já říkám Pravdu. 
Bůh Nejvyšší

516. Poselství Ježíše ze dne 6. srpna 2012 v 18:06.
KDYŽ TAKOVÉ DUŠE ÚTOČÍ NA MÉ SVATÉ SLOVO

S TAKOVOU ZÁŠTÍ, JE TO ZNAMENÍ, ŽE SATAN POTVRZUJE 
PRAVOST TĚCHTO POSELSTVÍ 

Má drahá, milovaná dcero, 
je mnoho mých oddaných následovníků, kteří v tajnosti připravují kampaň ke 
zničení této mise. 
Těm, kteří si myslí, že to budou lidí nepatřící ke křesťanům, nebo ateisté, kteří 
budou odsuzovat mé Slovo v těchto poselstvích, pravím toto: 
Budou to ti, kteří otevřeně hlásají svou víru ve Mě, jejich Ježíše, kteří Mě bu-
dou zraňovat nejvíce. 
Jsou zahalení klamem krále lží, který poslal mnoho padlých andělů k takovým 
duším. Nejsou spokojení s popíráním mých svatých poselství a tak mají v úmyslu 
shromáždit mezi mými kněžími tolik podpory, kolik jen mohou, aby se pokusili 
tuto misi zastavit. 
Takové duše si nikdy nekladou otázky, proč to dělají. Proč pociťují takovou 
nenávist k tobě, má dcero? Proč je mé Svaté Slovo tolik znepokojuje? 
Když takové duše útočí na mé Svaté Slovo tak záštiplně, je to znamení, že Satan 
potvrzuje pravost těchto poselství. Neboť když se dává najevo tak silný odpor a 
když svatí lidé jsou podněcování, aby útočili na Boží poselství, jako jsou tato, tak 
si můžete být jistí, že přicházejí od Boha. 
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Když popírají má slova, tak Mě to zraňuje až k pláči zármutkem, že Mě nepo-
znávají. Ale je to tak. Časem poznají Pravdu. 
Právě tehdy, když se záměrně chystají vzdálit duše od mého milosrdenství, Mě 
urážejí nejvíce. 
Jestliže jsou odpovědní za to, že duše odmítly [svou] spásu, tak budou potres-
táni. 
Jestliže se pokusí obhajovat své činy, jejich trestem bude úzkost, byť jenom pro 
jednu ztracenou duši. 
Jejich činy mohou vést k tomu, že duše, která by jinak byla obrácena, může 
trpět konečným pronásledováním v plamenech pekla. 
Když se pokusí zastavit Slovo Boží, nebude jim jejich předešlá dobrá práce k 
ničemu platná. K čemu dobrému by byla, když do cesty důstojným a chvályhod-
ným činům staví skutky nenávisti vůči Bohu? 
Říkám jim: Den, kdy přijdete přede Mě, abyste se zodpovídali z tak mrzkých činů, 
bude pro vás velmi těžký. Nejenom, že se budete muset zodpovídat za sebe, ale 
budete se muset zodpovídat ostatním za lži, šířené o Mně a o mém Svatém Slovu. 
Je to strach z mého Svatého Slova, který vás dohnal k takové zlobě? Strach 
přichází od Satana. Pýcha také přichází od Satana. Cožpak si neuvědomujete, že 
kvůli tomu, že si myslíte, že jste tak zběhlí v mém Písmu svatém, jste se rozhodli, 
že víte více, než je tomu ve skutečnosti? 
Nacházíte chyby v mém Svatém Slovu zrovna tak, jak je nacházeli farizeové. 
Tím, že to děláte, říkáte, že o Pravdě víte více, než Bůh. 
Nezapomeňte, že čím více šíříte lži o mém Svatém Slovu, tím více hřešíte proti 
Slovu Boha. Tento hřích proti proroku Pána je jedním z těch, které můj Otec 
zavrhuje nejvíce. 
Všichni ti, kteří hřešili proti prorokům Pána, byli potrestáni. Protože když se 
pokoušejí zastavit Slovo Boží, dávané světu k záchraně duší, tak zabraňují duším 
v jejich spáse. 
Proto na ně bude udeřeno, neboť nic nezabrání tomu, aby Slovo Boha bylo 
sdělováno jeho drahým dětem. 
Váš Ježíš

518. Poselství Ježíše ze dne 8. srpna 2012 v 23:20. 
KDYŽ PROHLÁSÍTE HLAS DUCHA SVATÉHO ZA ZLO, 

JSTE VINNI ROUHAČSTVÍM VELKÉHO ROZSAHU 
Má drahá, milovaná dcero, 
když se lidé ptají, co chci říci Božím Slovem, tak mi to nechej vysvětlit. 
Slovo Boží, tak je obsaženo v Bibli svaté, jak ve Starém, tak i v Novém zákonu, 
[stejně tak] Slovo Boží, Pravda, dávaná světu v těchto poselstvích, je darem Du-
cha Svatého. 
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Tato poselství jsou nabízena Nejsvětější Trojicí a jsou jediná svého druhu, 
která kdy byla poskytnuta lidstvu nějakým prorokem. 
Důvodem je, že toto je poslední mise, konečná forma Boží komunikace a inter-
vence, která je nabídnuta světu kvůli mému Druhému příchodu. 
Nikdy nepřekážejte síle Ducha Svatého, protože je to velmi těžký hřích. 
V těchto poselstvích je vyléván hlas Ducha Svatého, aby zachránil lidstvo od 
věčného zatracení. 
Můžete odmítnout Mě, vašeho Ježíše, nebo Boží poselství, dávané vám mou 
milovanou Matkou a bude vám odpuštěno. 
Neboť všichni máte právo posuzovat tato svatá poselství kvůli vašemu daru 
svobodné vůle. 
Avšak když odmítnete Ducha Svatého a veřejně se proti Němu rouháte, pak je 
to věčný hřích a jenom zázrak, dovolený Bohem Otcem, může zachránit vaši 
duši. 
Jestliže pochybujete o jakémkoliv Božím poselství, dávaného světu, pak musíte 
mlčet a modlit se za vizionáře. Modlete se, řiďte se vaší vírou a vytrvejte ve vašem 
způsobu uctívání Boha. Je velmi důležité, abyste to dělali. 
Tím, že prohlásíte hlas Ducha Svatého za zlo, proviňujete se rouhačstvím ta-
kového rozsahu, že je považováno za neodpustitelný hřích. 
Budete muset prosit Boha, aby vám teď odpustil, protože pokud byste pokračovali 
v záměrném vyvolávání kampaně k zastavení hlasu Ducha Svatého, hlasu 
Nejsvětější Trojice a prohlásili jej za ducha zla, nebude vám, ani vám nebude 
moci být odpuštěno, protože se jedná o těžký hřích. Mnozí křesťané v dobrém 
úmyslu toto dílo ztrhají. Řeknou, že poselství nejsou v souladu s Písmem svatým. 
Když toto říkají, tak neznají Pravdu, která je obsažená v Bibli svaté. 
Buď útočí na tato poselství na základě toho, co slyšeli od ostatních, kteří tvrdí, 
že Pravdu znají, nebo je prohlašují za nepravdivá na základě svého chybného 
výkladu Pravdy. 
Nebo ještě hůř, deformují Pravdu a srovnávají tato poselství s novými a absurd-
ními výklady Bible svaté. 
Poslouchejte Mě teď, vašeho Ježíše, když vám říkám následující: 
V čase mého pobytu na zemi se velekněží pokoušeli upravovat Pravdu Božích 
zákonů, aby ospravedlnili, že Mě odmítli. 
Použili lži, aby zabránili lidem poslouchat můj hlas. 
Prohlásili Mě za lháře, falešného proroka a obžalovali Mě z kacířství. 
Řekli, že jsem se rouhal proti zákonům církve a zneuctil šabat tím, že jsem pořádal 
velikonoční večeři v jiný den, než v tom, který považovali za správný. 
Nejenom, že Mi nerozuměli, oni Mě přímo zavrhli, protože nebyli přichystáni 
přivítat v tomto čase skutečného Mesiáše. 
Nebyli připraveni. 
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Nikdy si nepomysleli, že by mohli být svědky příchodu skutečného Mesiáše 
během svého života. 
Tak uzavření do svých ceremonií, svých hierarchických pravidel – která v této 
době velebila jejich vůdce a stavěla je na piedestal jako skutečné krále jejich 
církve – že už ve svých srdcích neměli žádné místo pro Mě, Vykupitele lidstva. 
Totéž se stane znovu, když [nyní] připravuji svět na můj Druhý příchod. 
Farizeové nemohli porozumět důležitosti pokory. 
Nemohli přijmout způsob, jakým Bůh pracuje – že nepovýšil mocné, nebo 
nejzkušenější církevní vůdce ve své církvi, aby odhalil své plány, nebo varoval 
své děti. 
Bůh si vybral nevzdělané, pokorné a velkodušné srdcem, aby předal svá varování 
lidstvu. 
Pozvedl slabé a utrpením je povýšil, aby se stali čistými srdcem, a tak s nimi mohl 
komunikovat tím nejvhodnějším způsobem. Takto je málo pravděpodobné, že by 
se lidská pýcha ze strany proroka mohla míchat s Pravdou. 
Oni odmítli Jana Křtitele a zavraždili ho. Zavraždili proroky staré doby. Mučili 
vyvolené duše, skrze něž Bůh komunikoval. 
Myslíte, že ve vašem dnešním světě tomu bude nějak jinak? 
Vy, moji oddaní následovníci a vy, kteří tvrdíte, že jste znalci, pokud jde o mé 
křesťanské, nebo jiné církve, jež věří v mého Věčného Otce, přijmete Boží Slovo 
dnes? 
Nikoliv. Prorokům, pravým prorokům uděláte přesně to, co jim bylo děláno již od 
počátku. Zhanobíte je ve jménu mého Otce. 
Ale nezapomeňte toto: Až vám pravda bude konečně odhalena, pak už nebude 
návratu, budete-li shledáni vinnými z věčného hříchu. To znamená, jestli jste 
se rouhali proti Duchu Svatému. 
Pokud byste se rouhali proti Mně, bude vám odpuštěno. 
Jestliže popíráte dar proroctví, pak vám také bude odpuštěno. 
Ale jestli zastavíte konečný plán spásy tím, že jej veřejně zesměšníte a shromáždíte 
věřící mé církve, aby hlas Ducha Svatého zatvrzele prohlašovali za falešný a zlý, 
budete trpět věčným zatracením. 
Váš Ježíš

540. Poselství Ježíše ze dne 31. srpna 2012 v 23:20. 
NIKDO NEZNÁ PRAVDU SKUTEČNÝCH

OBSAHŮ KNIHY ZJEVENÍ. ZNÁ JE JENOM BŮH
Má drahá, milovaná dcero,
jste na vrcholu doby exploze, která uvidí mé milosrdenství vylévat se na svět v 
události, která změní tvář země.
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Tato mise bude rychlá.
Byla jsi povolána náhle a ve spěchu, neboť jsem tak jednal, abych zajistil, že světu 
bude dána Pravda.
Tak málo lidí rozumí tomu, že Bůh povolává proroky nevědomé a nedává jim čas 
na přípravu.
To pak znamená, že slova plynou bez váhání.
Nikdo nemá schopnost napsat taková poselství, jako jsou tato. Tvrdit opak by 
bylo urážkou mého Otce a Ducha Svatého.
Žádný člověk by nemohl zažehnout lidskými slovy plamen Boží lásky v duších 
jeho dětí, jako to mohou udělat tato poselství.
Jenom Bůh může docílit takový výsledek.
Nikdo nezná pravdu skutečných obsahů Knihy Zjevení. Zná je jenom Bůh.
Jenom Já, Beránek Boží, mám oprávnění oznámit, co obsahují. Dělám to nyní, 
prostřednictvím mého posla Marie Božího milosrdenství, který předává moje 
Slova, ne její, nevěřícímu světu.
Dbejte nyní mého Slova, neboť je vám dáváno, aby vás zachránilo. Aby vás var-
ovalo. Aby vás připravilo a očistilo.
Buďte připravení, až ten čas přijde.
Já přicházím skrze tato poselství, abych vás připravil. Neznáte dne, ani hodiny. 
Proto musíte připravit vaši duši tak, jako kdybych měl přijít zítra.
Buďte vždy připravení. Prosím vás, abyste si udrželi jasnou a otevřenou mysl, 
když budete číst moje poselství poprvé, neboť to bude pravděpodobně jediný čas, 
kdy uslyšíte můj hlas z nebe, než přijde den, na který všichni čekáte.
Žehnám vám.
Kývám na vás, abyste přišli ke Mně.
Když vás prosím, abyste se modlili, jednoduše vás prosím, abyste se Mi důvěrně 
svěřili, ve vašich vlastních, prostých, slovech.
Vaším vlastním způsobem. Vašimi soukromými myšlenkami. Já slyším všechno. 
Vidím všechno. Cítím, co cítíte vy. Já jsem s každým z vás a stojím vedle vás a 
jenom čekám na den, kdy se konečně vzdáte mému volání.
Z mé strany se nemusíte ničeho obávat, neboť má láska k vám překoná jakoukoliv 
temnotu, která vás ode Mne odděluje.
Obraťte se ke Mně a Já na vás vyliji mé světlo.
Potom vám dám mír, po kterém tolik toužíte. Čekám. Jsem trpělivý.
Přijďte ke Mně, až budete připravení.
Miluji vás. Žehnám vám.
Váš Spasitel Ježíš Kristus
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545. Poselství Ježíše ze dne 6. září 2012 v 18:30. 
MÉ SLOVO JE TIŠE PŘIJÍMÁNO MÝMI VEDOUCÍMI SLUŽEBNÍKY
Má drahá, milovaná dcero,
má církev na zemi konečně poznává, že Já nyní komunikuji se světem skrze tebe, 
sedmého posla.
Mé Slovo je tiše přijímáno mými vedoucími služebníky, kteří ale veřejně 
nepřiznají, že tato slova přicházejí z mých svatých rtů.
Vědí, že přicházejí ode Mne a Já jsem se dotknul jejich srdcí a pozvedl jejich duše 
tak, že nyní budou následovat mé vedení.
Tak mnoho mých posvěcených služebníků nyní hledalo má slova k lidstvu v tom-
to čase.
Nyní potřebují mé mimořádné milosti, protože bez nich by nebyli schopni vést 
mé stádo se skutečnou důvěrou.
Můj Duch Svatý je vyléván na mé místní posvěcené služebníky, aby našli sílu vést 
moji církev hustou trnitou džunglí, která leží před nimi.
Mé milované duchovenstvo, nikdy nemějte strach, protože Já vás nikdy neo-
pustím.
Budete cítit moji přítomnost ve všech časech, kterým budete v budoucnu čelit, 
kdy mé tělo, má církev, bude pronásledovaná.
Tato svatá přítomnost bude vaší hlavní oporou, protože budete potřebovat 
všechnu moji pomoc, abych vás podpíral ve vedení Božích dětí k jejich právo-
platnému dědictví.
Přijímám, že mnozí z vás se nevysloví. Rozumím tomu, jak bude pro vás těžké 
otevřeně hlásat mé Slovo dávané vám prostřednictvím mého proroka posledního 
času. Ale vězte toto:
Máte odpovědnost vůči Božím dětem, abyste je vedli a řídili je k Pravdě.
Nikdy nesmíte přijmout lži místo Pravdy.
Vy víte, že Pravda mého učení je vytesána do kamene.
Moje učení se nikdy nezměnilo a nikdy se nezmění.
Má nová odhalení, která jsou obsažená v pečetích Knihy Zjevení, budou vám 
brzy oznámená.
Důvěřujte Mi.
Přijměte, že nyní s vámi mluvím, neboť bych vás nikdy v těchto časech neopustil.
Má povinnost vůči mému Otci je zajistit, aby svět byl náležitě připraven na můj 
návrat a zachránit každé jednotlivé Boží dítě.
Váš Ježíš



Pečeť živého Boha – pečeť lásky a ochrany

Má pečeť je Mým zaslíbením spásy. Touto pečetí bude Má moc proudit 
skrze vás a nic zlého se vám nepřihodí. S ní uniknete pozornosti těch, 
kteří způsobí strádání a útrapy ve vašich zemích. Jenom ti, kteří se skloní 
přede Mnou, svým Pánem a Stvořitelem všech věcí, jako malé děti s lás-
kou ve svých srdcích ke Mně, mohou být požehnáni tímto Božím darem. 
Modlete se tuto modlitbu, abyste potvrdili moji pečeť a přijali ji s láskou, 
radostí a vděčností.
   Boží děti, budete schopny uchránit si svoji víru, odvahu i bezpečí během 
jakékoli války, když se budete modlit tuto modlitbu. 
   Tato pečeť byla předpověděna v knize Zjevení svatého Jana, a má v sobě 
mnoho Božích sil, které jsou s ní spojeny. Važte si jí a použijte na ochranu 
nejen vás samotných, ale i vašich rodin.

Tuto Pečeť se máme modlit každý den, má být posvěcená 
a uložená na důstojném místě v obydlí.

KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

Na začátku:
Otče náš..., Zdrávas, Maria..., Věřím v Boha...
Na zrnkách otčenáše:
Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši a Božství Tvého nejmilejšího 
Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa.
Na zrnkách zdrávasu:
Pro Jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu.
Na zakončení (třikrát):
Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým 
světem.
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