ZNAMENÍ

ČASŮ

Na úvod:
"Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nemohli snést.
Jakmile však přijde On, Duch Pravdy, uvede vás do veškeré Pravdy… a oznámí
vám, co (teprve) má přijít … Bude vám zvěstovat, co přijme ode Mne… To vše jsem vám
říkal v obrazech. Přichází hodina, kdy k vám už nebudu mluvit o Otci v obrazech, ale budu Jej
zvěstovat přímo…" (Jan 16, 12-13.25). "Napiš, co jsi viděl – to, co JE, i to, co se má stát
POTOM" (Zj 1,19).
Papež Lev XIII. prožil 13. 10. 1884 ve své soukromé kapli po mši sv., v přítomnosti
několika kardinálů, vidění Satana, který se před Bohem chlubil, že by mohl zničit církev i celý
svět, kdyby mu na to bylo dáno aspoň století většího vlivu. Bylo mu to dopřáno – ke zkoušce
svobodné vůle a víry lidstva – ale s tím, že pak utrží zničující porážku. Tento papež ustanovil,
aby byl v církvi vzýván sv. archanděl Michael zvláštní modlitbou před nebo po mši svaté,
protože Satan má od té doby nejsilnější vliv na lidstvo v jeho historii.
Papež Benedikt XVI., ještě jako prefekt Kongregace pro nauku víry, řekl o tvrzení, "že by
proroctví mělo skončit s ukončením zjevení v Kristu", velmi důrazně, že v sobě skrývá
nedorozumění: "Je pravdou, že nic víc o Logos-Slovu nemůže být řečeno. On je mezi námi
plným způsobem a Bůh nám nemůže dát víc než sám sebe. Ale tato plnost Boha, který dává
sám sebe – což znamená, že On, Logos, je přítomný v těle – nás také zavazuje, že my
musíme stále více pronikat do tohoto Tajemství… Časem církve se rozumí čas, kdy Kristus
k nám přichází v Duchu. Prorocký element jako prvek naděje a výzvy zde
samozřejmě nemůže chybět a ani se z ní nemůže vytratit." (30. 1. 1999).
Sv. Augustin: "Když Bůh připravuje velké věci pro spásu lidstva, vždy to oznamuje
předem. To vše bylo nutno prorokovat, předem zvěstovat, že se tak má stát, aby pak náhlé
splnění toho nevyvolalo hrůzu, ale bylo očekáváno s vírou…" (Lekcionář oficia I., str. 44).

Svědectví o Konci časů, jeho znameních a o příchodu Ježíše
Krista ve slávě:
1. Blah. P. Michal Sopočko, duchovní vůdce a zpovědník sv. Faustiny Kowalské:
"Svět už nebude existovat dlouho (jako bezbožecký) a Bůh chce ještě před jeho koncem
udílet lidem milosti, aby se nikdo nemohl u jeho Soudu vymlouvat, že nevěděl o jeho
dobrotě a neslyšel o jeho milosrdenství." – Pán Ježíš sv. Faustině: "Mluv světu o mém
milosrdenství. Je to znamení posledních časů, po něm přijde Den spravedlnosti …
Připravíš svět na můj Poslední příchod…Dávám lidstvu poslední prostředek záchrany,
mé milosrdenství." Že to pochopila, svědčí její modlitba: "Bože velkého milosrdenství, kéž nás
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chrání tvá všemohoucnost před střelami nepřátel naší spásy, abychom s důvěrou očekávali
tvůj Poslední příchod v den, o němž víš jen Ty." (Deník, 429, 998, 1570).
2. Matka Boží ve svých poselstvích při zjeveních ve španělském Garabandalu sdělila při
smrti Jana XXIII.: "Ještě tři papežové a nastane Konec časů." (Tzn., že po Pavlu VI., Janu
Pavlovi I. a sv. Janu Pavlovi II. – za Benedikta XVI. jsme již vstoupili do období "Konce časů",
který předchází Druhý příchod Krista ve slávě, jak je psáno v Písmu svatém u proroka
Daniela a dalších proroků i v Apokalypse). Garabandalská proroctví obsahují předpovědi
Velkého znamení, Velkého Varování a Velké očisty (Trestu), o nichž také často mluví tzv.
Kniha Pravdy, viz níže. Garabandalská poselství potvrdil jako věrohodná diecézní
santaderský biskup Jan Antonio del Val v r. 1991 a souhlas s ním vyjádřila 28. 11. 1992
Kongregace pro nauku víry, která jej pověřila zkoumáním a odpovědnost v této záležitosti
ponechala místnímu biskupovi santaderskému. Sv. Otce Pia navštívila jedna ze 4 vizionářek
Conchita. Napsal jim dopis 3. 3. 1962: "Povzbuzujte svět k modlitbě… Nevěří vám, že jste
hovořily s Matkou Boží. Uvěří, ale už bude velmi pozdě…" Souhlas vyslovila také kandidátka
blahořečení Marta Robin a sv. Matka Tereza. Garabandal je nyní světoznámým poutním
místem – přes všechny dosavadní útoky proti těmto poselstvím…
3. Anna Tomanová, česká stigmatizovaná mystička, kandidátka blahořečení (+ 1957),
současnice Pia XII., vyslovila podobné proroctví o období před Druhým příchodem, (viz
"Sedmikráska z Orlických hor" od P.Filipa Štajnera a spol.): "…má být ještě 6 papežů…"
(Po Piu XII. jsou to: Jan XXIII., Pavel VI., Jan Pavel I., sv. Jan Pavel II., Benedikt XVI.
a šestý, současný papež František).
4. Matka Boží sdělila 1. - 4. 12. 1987 vizionářce Vassule Ryden (její spisy
rehabilitoval Benedikt XVI., který je předtím prozkoumal jako prefekt Kongregace pro nauku
víry. Zrušil "záhadnou" notifikaci, která nebyla nikým podepsána a která je prohlásila za
nepravé, odpověděl na četné dotazy biskupů výzvou, aby si její spisy přečetli a dovolil jejich
šíření):
"Zjevila jsem se v Garabandalu… Mnoho kněží však nepřijalo moje poselství…
Garabandal je pokračováním Fatimy … je pravdivé a je třeba, aby bylo šířeno
a ctěno… Opakujete své viny jako kdysi ohledně Fatimy!" (Včasným schválením
fatimských proroctví církví se mohlo předejít hrůzné 2. světové válce i rozšíření komunismu).
Na námitku, proč by Bůh znovu promlouval, když je vše v Bibli, P. Ježíš Vassule sdělil:
"Řekl jsem přece vám všem, že Přímluvce, Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu,
vás naučí a připomene vám všechno, co jsem vám říkal. Nedávám vám nějaká nová učení,
jen vám připomínám pravdu a vedu bloudící zpět k plné pravdě. Já, Pán, vás nepřestanu
zneklidňovat svými připomínkami a Duch Svatý, Přímluvce, bude stále mezi vámi
jako ten, kdo připomíná moje slova. Proto se nedivte, když k vám mluví můj Svatý
Duch, abyste se obrátili…"(20. 12. 1988).
Matka Boží sdělila Vassule (podobně jako Donu Gobbi): "… mnozí z vás viděli četná
znamení, jsou to znamení Konce časů, nejsou to znamení konce světa, ale konce
jedné éry. Ježíš a Já vás připravujeme vstoupit do éry lásky a míru. Nová nebesa a Nová
země už vám byly slíbeny dávno.."(s. 40, 58-59) - P. Ježíš: "Poklady mého Srdce byly
vyhrazeny pro vaši dobu. Řekl jsem kdysi, že svým Svatým Srdcem na konci časů
vykonám díla jako nikdy předtím…" (s. 53, 47-48) "Slibuji vám, kteří Mne milujete,
že v oněch dnech temnoty, která přijde na celý svět, vás zachovám v bezpečí a uzamknu
vás v hlubinách svého Svatého Srdce." (s. 42, 50).
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5. Pán Ježíš – ctihodné Conchitě de Armida (+1937 v Mexico City): " Dokud bude
církev podpírána láskou mé Hlavy a mých údů, dokud její Pastýř bude láska, překoná
všechny bouře nepravých a falešných principů a zloby… a to i přes zrady a pronásledování,
která přijdou dokonce od těch, kteří jsou jejími syny – a je jich tolik, kteří Mi působí nové
utrpení…" (Deník "P. Ježíš o svých kněžích"s "Imprimatur").
6. Matka Boží v africké Rwandě v Kibe – křesťanským dívkám vizionářkám – a zvláště
Pán Ježíš dvanáctiletému pohanskému chlapci vizionáři Segatašjovi, – mluvili o naléhavé
potřebě obrácení lidstva před Koncem časů a jeho Druhým příchodem, a to už víc jak 10 let
před vypuknutím genocidy v r. 1994. Poselství přes dívky bylo církví schváleno, poselství přes
Segatašju už nestihlo schválení kvůli genocidě, při níž on zahynul. Vyšetřující komise kněží
i lékařů se však také shodla v souhlase o jejich pravosti. Rozmluva P. Ježíše o průběhu Konce
časů a jeho 2. příchodu je popsána v knize "Chlapec, který se setkal s Ježíšem"(str. 115-122)
autorkou, která přežila genocidu, znala Segatašju osobně a získala dokumenty a nahrávky při
zjeveních od člena jeho vyšetřovací komise.
7. Matka Boží v Naju – Jižní Korea –15. 8. 1991 (Sv. Jan Pavel II. byl o Jejích proroctvích
velmi dobře informován a mluvil o nich s velkou úctou ke korejským biskupům při jejich
návštěvě "ad limina" 21. 3. 1996): "Moje děti celého světa, což vám opravdu musí
spadnout oheň z nebe na vaše hlavy? Což nemáte hledat cesty, jak odvrátit toto
neštěstí?" 23. 6. 1993: "Budete-li věrně plnit má slova, tehdy Trest celého světa
obnoví církev druhým sesláním Ducha Svatého." 15. 8. 1994: "Nastala situace,
že dokonce činnost církve je stále více paralyzována. Zednářství plní tajně úkol
jemu vyznačený Satanem…"
8. Matka Boží v Akitě – Japonsko 13. 10. 1973 (tzn. při výročí posledního zjevení ve
Fatimě. Benedikt XVI., ještě jako kardinál, se vyjádřil o jejích poselstvích: "Jsou shodná
s fatimskými"): "Dílo Satana pronikne dokonce do církve natolik, že kardinálové vystoupí
proti kardinálům, biskupové proti biskupům. Kněží, kteří mne uctívají, budou pohrdáni
a vystoupí proti nim i jejich spolubratři. Kostely a oltáře budou zneuctěny, církev bude
plná těch, kteří přijímají kompromisy. Mnoho kněží a zasvěcených osob opustí své povolání…
Jestliže nebudou lidé činit pokání a nepolepší se, Otec Nebeský sešle strašný
trest. Oheň spadne z nebe a zničí velkou část lidstva, dobré i zlé… Kteří přežijí,
budou závidět zemřelým… (viz Velký trest v poselstvích garabandalských a irských - níže)
Jedinou ochranou vám zůstane růženec a Znak, daný mým Synem (viz Pečeť živého Boha
v irských poselstvích – Zj 7, 2-3). Modlete se za papeže, biskupy a kněze!"
9. Matka Boží v Quitu, hl. městě Ekvádoru, k Matce představené kláštera
Neposkvrněného Početí - Marianě de Jesús Torres v Berriochoa, 20. 1. 1610 (+1635,
v r. 1906 bylo její tělo nalezeno při otevření rakve zcela neporušené): "Věz, že konec
devatenáctého a zvláště pak století dvacáté, bude ve znamení exploze náruživosti a dojde
k úplnému zničení morálky. Protože Satan tehdy bude celkově panovat skrze zednářské
sekty (ačkoliv v tu dobu ještě zednářství nebylo ani založeno!!).
Aby k tomu mohlo dojít, soustředí se zejména na děti. Běda dětem v těchto časech…"
Dále hovořila o úsilí zničit svátost pokání, zneuctít eucharistii, o útoku na svátost manželství.
Vlády, řízené zednáři, ustanoví nespravedlivé zákony s cílem zničit tuto svátost, což umožní
nevázaný život v těžkém hříchu a tím také nárůst počtu narozených dětí v nelegálních
svazcích mimo církev.
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"Křesťanský duch rychle upadne a světlo víry pohasne natolik, že nastane téměř úplné
zkažení mravů… projeví se na nedostatku kněžských a řeholních povolání…" Mluví také
o pohoršeních skrze kněžský stav a upozorňuje, že "v onom nešťastném čase propukne
nezastavitelná záplava nečistoty … nenalezne se nevinnost u dětí ani stydlivost u dívek.
V té době největších potřeb církve ti, kdo mají mluvit, budou mlčet." Při zjevení
2. 2. 1634, během modlitby Matky Mariany před svatostánkem, náhle zhaslo věčné světlo.
Matka Boží jí vyložila 5 významů tohoto úkazu:
– Rozšíření herezí koncem 19. a začátkem 20. století,
– úpadek řeholního života, kdy bude tonout ve zmatcích a mnoho povolání se zmaří
špatnou formací,
– atmosféra těch časů prosycená duchem nečistoty natolik, že stěží bude nalézt panenskou
duši,
– infiltrace zednářství do všech společenských vrstev, kdy s ďábelskou lstivostí rozšíří své
bludy v rodinách, aby zničily zvláště morálku dětí ztrátou jejich nevinnosti,
– lhostejnost vlivných osob v církvi, které budou nečinně přihlížet jejímu rozkladu.
"Nepoužijí ve shodě s Boží vůlí svou moc k válce se zlem ani k obnově víry. Proto lidé
přijmou ducha zla a poddají se dychtivě všem druhům hříchů." Ke konci života Matky Mariany
jí zjevilo Ježíšovo Srdce, že tento postoj církevní hierarchie bude zdrojem trestů Boží
spravedlnosti… Matka Boží však též předpověděla, že malý "zbytek" věřících uchová
poklad pravé víry a určitá řeholní společenství podepřou církev v období této hluboké krize.
"Nebeský Otec pošle církvi preláta, který obnoví kněžského ducha…. Svrhnu
pyšného Satana, rozdrtím ho svýma nohama a vhodím do pekelné propasti. Svatá církev
i země budou zbaveny jeho ukrutné tyranie."
10. Proroctví sv. Františka z Assisi – závažné a málo známé:
Podle informací německého katolického bulletinu Der schwarze Brief z 22. 4. 1998 bylo
objeveno zapomenuté obsažné dílo o sv. Františku z Assisi, vytištěné latinsky r. 1880
v Paříži. V odst. 430 - "Vidění světce, které sdělil před smrtí svým spolubratřím", se píše:
"Moc démonů bude rozpoutána víc než normálně, čistota našeho a jiných řádů bude tak
narušena, že jen málo věřících bude s upřímným srdcem a dokonalou láskou poslouchat
pravého papeže a římskou církev. Někdo, kdo nebude zvolen kanonicky, bude na vrcholu
oné bídy zvolen papežem a s velkou zchytralostí bude šířit smrtelný jed svých bludů.
Pohoršení se budou mnohonásobit, náš řád se rozštěpí a mnoho jiných řádů bude zničeno,
protože neodporovaly bludu."
Sebrané spisy Serafínského Otce svatého Františka z Assisi, Washbourne, 1882, st. 248-250:
Nedlouho před svou smrtí svolal svatý František z Assisi své následovníky a varoval je před
přicházejícími problémy těmito slovy:
"Buďte silní, mí bratři, vzmužte se a věřte Pánu. Čas velkých zkoušek a soužení se rychle
blíží; bude mnoho zmatků a roztržek, jak duchovních tak světských; laskavost mnohých
ochladne, zlovolnost bezbožných vzroste. Démoni budou mít nevídanou moc; neposkvrněná
čistota našeho řádu a dalších se neskutečně zatemní, protože bude velmi málo křesťanů,
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kteří budou poslouchat pravého Nejvyššího Pontifika a Římskou církev s oddaným srdcem
a dokonalou láskou.
Když začne toto trápení, jeden muž, nekanonicky zvolený, se zmocní papežského úřadu
a svou chytrostí zajistí přivedení mnohých k omylu a na smrt. Tehdy se rozmnoží pohoršení,
náš řád se rozdělí a mnohé jiné budou úplně zničeny, protože bude přijat omyl, místo aby se
mu odporovalo.
Bude takové množství názorů a schizmat mezi lidmi, mezi řeholníky a mezi klérem, že kdyby
tyto dny nebyly zkráceny podle slov evangelia, i vyvolení by byli uvedeni v omyl – pokud by
nebyli uprostřed tak velkého zmatku zvláště vedeni nesmírným Božím milosrdenstvím.
Tehdy náš řád a náš způsob života bude některými násilně napadán a budeme vystaveni
strašným zkouškám. Ti, kteří budou shledáni věrnými, obdrží korunu života, ale běda těm,
kteří, věříce jenom našemu řádu, se stanou vlažnými, protože tak nebudou schopni vydržet
pokušení, která budou dopuštěna kvůli prozkoušení vyvolených.
Ti, kteří si uchovají svou horlivost a přilnou k ctnosti s láskou a zápalem pro pravdu, budou
trpět urážky a pronásledování, budou považovaní za neposlušné a schizmatiky, protože jejich
pronásledovatelé, hnáni zlými duchy, řeknou, že odstraněním takových odpudivých lidí
z povrchu země prokazují Bohu velkou službu.
Ale Pán bude útočištěm zarmoucených a zachrání všechny, kteří Mu důvěřují. A aby byli
jako jejich Hlava (Kristus), budou vyvolení jednat s nadějí a svou smrtí koupí pro sebe věčný
život; vyberou si poslušnost Bohu před poslušností lidem, nebudou se ničeho bát a raději
zemřou, než aby přijali lež a zradu.
Někteří kazatelé budou o pravdě mlčet a jiní ji nohama zašlapou a popřou. Svatost života
bude přivedena ke konci uprostřed výsměchů, pronášených dokonce těmi, kteří ji budou
praktikovat navenek, a v těch dnech jim náš Pán Ježíš Kristus nepošle pravého Pastýře,
ale ničitele."
(Mezi bratry františkány je šířen názor, že takové proroctví neřekl sv. František. Má však tak
závažný obsah, že málokdo jiný by se odvážil takové vyslovit o jejich řádu… – a on sám, jak
se uvádí, je vyslovil až před smrtí… I kdyby je vyslovil někdo jiný, jeho obsah je nápadně
podobný situaci v církvi i řádech dnešní doby).
11. Matka Boží knězi Donu Gobbi podala výklad Knihy Zjevení o Konci časů před
příchodem jejího Syna ve slávě. Je známo, že sv. Jan Pavel II. byl velkým přítelem kněze
Dona Gobbi a toužil dát oficiální církevní schválení jím založenému Mariánskému kněžskému
hnutí – na základě přání a mnoha poselství Matky Boží, tímto knězem sepsaných v tzv.
Modré knížce. Avšak bylo mu v tom zabráněno některými biskupy, (viz její poselství na konci
tohoto spisu). Při zprávě o smrti Dona Gobbi řekl Benedikt XVI. spontánně: "Šel rovnou do
Nebe…"
12. Blahoslavená Anna Kateřina Emmerichová: "Viděla jsem velký rozkol mezi dvěma
papeži a viděla jsem, jaké smutné následky bude mít falešná církev… To zapříčiní takový
rozkol, jaký svět ještě neviděl…"
13. Matka Boží v La – Salettě: "Řím ztratí víru a stane se sídlem antikrista…"
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(Během 20. stol. až dodnes byly z celého světa tisíce zpráv o zjeveních, zvláště Matky Boží,
jak sdělil světoznámý mariolog ThDr. René Laurentin na mariologické konferenci v Praze
v r. 2004.

KNIHA PRAVDY
Od 9. 11. 2010 pronikají do světa prorocká poselství tzv. "Knihy Pravdy" (skrze
Marii Božího Milosrdenství – viz níže) Tento název je biblického původu: "Kniha
Pravdy byla zvěstována a předpověděna prorokem Danielem." (poselství č. 930
a 1079 - viz Dan 10,21). Kniha Pravdy podává také výklad proroctví Knihy Zjevení
(p. č. 401, 484, 653, 766, 808, 1030, 1046, 1079).
Také číslo posledního poselství této Knihy Pravdy "1335" z 6. 5. 2015 je
biblického původu, viz Dan 12,12: "…Šťastný, kdo vytrvá a dožije se 1335 dní…"
Je možno chápat souvislost mezi číslem posledního poselství Knihy Pravdy tak, že je šťastný
ten, který dočetl tato každodenní poselství až do konce – tzn. do č. 1335, neboť zná celou
pravdu o Konci časů a Druhém příchodu našeho Pána. (Vysvětlivka k Dan 12, 12
v Jeruzalémské Bibli: Pro číslo 1335 se dosud nenašlo žádné vysvětlení!). "Věřte těmto
poselstvím celým srdcem a vězte, že obsahují zdroj veškerého života" (p. č. 1278).
Poselství Knihy Pravdy jsou sdělována skrze irskou matku několika dětí, zvanou P. Ježíšem
Marií Božího Milosrdenství. (p. č. 704: "Ty jsi písař, Já jsem Autor."). Na jeho přání
zůstává zatím v anonymitě pro velkou závažnost poselství. Jako každá pravá Boží poselství,
vyvolají velké pronásledování jí samotné i dalších vyznavačů této Knihy Pravdy. Předává je
svému katolickému duchovnímu vůdci a ten je svěřuje jednomu z irských biskupů, věřícímu
v jejich pravost.
"Konec časů není konec světa!... Je to prostě konec vlády Satana na této zemi… mé děti
budou žít 1000 let v Novém ráji (nové zemi), budou se ženit, mít děti…" (p. č. 346).
"Zajistím, aby Kniha Pravdy, slíbená světu (v Dan 10,21) byla dostupná v každém
národu a ve všech jazycích… Většina lidstva přijme Pravdu, až mu bude dána…"
(p. č. 653).
"V TOMTO ČASE MI NASLOUCHEJTE JEN SKRZE TATO POSELSTVÍ." (p. č. 1335)
(protože na Konci časů povstane mnoho falešných proroků). "Má poselství vám nemají
nahánět strach. Jsou zde, aby vám přinášela lásku… Jak bych nemohl říci lidem
Pravdu?... To je důvod, proč s vámi nyní komunikuji ve velkém předstihu… abych
varoval před nebezpečím a zajistil, že se všichni obrátíte… Nevaroval bych vás,
kdybych vás tak nemiloval… Je toho tolik, nač se máte (především) těšit!... Pouze
se naučte Mne více milovat a Mně důvěřovat – jen tehdy vás strach opustí."
(p. č. 429).
"Tato Kniha je to, co bylo sdělováno už dříve mnoha vizionáři a také ve Zjevení sv. Jana.
Ty, má dcero, jsi písařkou, Já Jsem Autor. Přeji si, aby byla zveřejněna po celém světě. Musí
být žádána miliony lidí tak, jako sv. Bible." (p. č. 006). "Toto je poslední volání,
abych přitáhl Boží děti do mé náruče před mým Druhým příchodem… Návrat při
Druhém příchodu bude uspíšen odmítáním mého posledního proroka (Marie Božího
Milosrdenství)", p. č. 805.
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Poselství Marie Božího Milosrdenství č. 1335 je poslední, Boží děti však
nezůstanou opuštěny. V p. č. 1332 náš Pán říká: "Má mise na záchranu lidstva je již téměř
dokončena. Můj Zbytek byl vytvořen. Dostali jste dary Pečeti živého Boha, Medailon spásy a
modlitby modlitební kampaně. Budou vaší zbrojí proti mému protivníku. Od nynějška budu
s vámi mluvit jen v pravidelný čas a skrze Zbytek."
Poselství se šíří na přání P. Ježíše pomocí internetu: "Mám poselství pro všechny
mé děti, jež následují mé nejsvětější Boží Slovo na této webové stránce… (Původní
stránka Marie Božího Milosrdenství v angličtině je dočasně mimo provoz). Poselství Varování
se však šíří ve všech světových a jiných národních jazycích a přehled jejich jazykových
mutací lze najít na adrese: www.theremnantarmy.info. Česky bylo zveřejněno na adrese:
www.varovani.org a slovensky na adrese: www.jezis-kristus-varovanie.net .
V moderním světě musím takovým způsobem komunikovat… Také i jiné
komunikační kanály budou použity k zajištění slyšení mého Slova všemi věřícími i nevěřícími…
Vítám způsob, jakým šíříte mé Slovo…
Prosím, volám vás všechny, abyste řekli tolika vlivným hlasům, jak je to jen
možné, včetně médií, o těchto poselstvích… Nemějte strach, neboť milosti, obdržené
za tuto práci, daleko převyšují urážky, které budete muset snášet... Vy jste má milovaná
Armáda (Zbytku) a společně povstaneme, abychom přivedli všechny zpět, znovu do
právoplatného a nádherného Domova…" (p. č. 147).
"Použijte internet k šíření mých poselství. Mluvte o nich. Nezáleží na tom, kdo vás
bude zesměšňovat… Mnoho, mnoho mladých lidí po celém světě získá věčný život díky
následným obrácením…" "Nebude národa, aby nepřijal Ducha Svatého.
Nebude kněze, který by nevěděl o těchto mých poselstvích..., žádný nezůstane jimi
nedotčen. Dokonce i ti, kteří Mě odmítají, se vrátí podruhé si je vyslechnout, protože Duch
Svatý se jich dotkne…. Jsou to teprve dva roky od zahájení této mise a mé Slovo se čte již
ve více než 200 zemích a téměř 40 jazyky. Budu je dál šířit ve všech jazycích,
mezi všemi… každá duše je pro Mne stejně důležitá, Já je všechny miluji …"
(p. č. 689 z 25. 1. 2013).
V p. č. 1046 mluví Bůh Otec: "Má nejdražší dcero, není nic, co bych neudělal pro své
děti. Žádná oběť není příliš veliká. Až tak se snížím, že jim své Srdce složím
k nohám, a přesto po něm budou stále šlapat. Pokořil jsem se voláním k nim
těmito poselstvími, a vysmívají se Mi. Dovolil jsem jim zbičovat a zavraždit mého Syna
a ony znevažují velkou Oběť, kterou jsem pro ně přinesl, abych jim dal život a osvobodil je
z otroctví Zlého. Laskavě jsem je prosil, aby se napravily… posílal jsem vyvolené duše hlásat
jim má slova a naplivaly Mi do tváře. Seslal jsem na ně tresty a nepoučily se z nich… Poslal
jsem k nim svou lásku skrze zázračné dary vizionářům, svatým a prorokům a jen málo z nich
je použilo. Berte teď vážně má slova:
Kniha Pravdy je největším darem, který jsem dal světu od doby poslání svého
jediného Syna, aby vám pomohla připravit se na mé Království… Rychlost, jakou se ode
dneška bude šířit (toto) mé Slovo, bude mnohé šokovat… až je uslyšíte vyslovené
v každém jazyku, k čemuž jen málo přispěje lidská ruka, bude vám podán důkaz
o moci Ducha Svatého. Zaručím, že mé dílo vytrvá… Rozhodně nedopustím, aby tato
práce byla přehlížena, neboť propůjčím-li jednou svoji autoritu takové misi, jako je tato,
buďte ujištěni, že lidská moc je proti ní ničím…"
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Obsahuje 170 krátkých modliteb tzv. "modlitební kampaně zvané Ježíš lidstvu",
které podle slov P. Ježíše jsou mimořádně účinné, protože pocházejí od Něho, jeho Otce
a Matky Spásy. Velmi prosí, aby se všude zakládaly skupiny této modlitební kampaně, které
by se za záchranu duší a zmírnění Božích trestů modlily tyto modlitby spolu s růžencem
a Korunkou k Božímu milosrdenství. Členové se mají pravidelně scházet podle možnosti,
a jinak se modlit podle vlastního výběru některé z těchto 170 modliteb, minimálně čtvrt hod.
denně. (např.: p. č. 040, 066, 222, 542, 608, 686, 695, 727, 1084, 1128). Tyto skupiny již
existují v několika městech ČR, i v Praze a Brně…
V naší vlasti vydal proti těmto poselstvím velmi ostré prohlášení arcibiskup Graubner –
že jsou dílem zlého ducha – protože působí mezi křesťany "rozdělení". Přitom - v "Misálu
na každý den liturgického roku", k němuž on sám napsal povzbuzující úvod - však právě
v úvodu ke čtení Lk 12, 49-53 ("Myslíte, že jsem přišel dát zemi pokoj? Ne, pravím vám,
ale rozdělení!...") se uvádí: "Důsledkem OHNĚ Ježíšova zvěstování Božího Království
není klídek za každou cenu, ale nutnost rozdělujícího radikálního rozhodnutí pro
Ježíše nebo proti Němu na všech úrovních…"
Zlý duch přece "neláká" své následovníky předpověďmi o jejich pronásledování a utrpení,
aby pak teprve byli za svou věrnost odměněni. A právě toto P. Ježíš předpovídá v těchto
poselstvích stejně tak, jako už svým apoštolům a vůbec všem, kteří v Něho uvěří… Jak svědčí
exorcisté, zlý duch také nevidí do budoucnosti, budoucí události nemůže konkrétně
prorokovat, jak se děje těmito poselstvími a z nichž mnohé se již opravdu uskutečnily.
Zlý duch může jen podle nějakých "znamení", v míře své "inteligence", něco odhadovat…
(viz níže v odstavcích o "již splněných proroctvích Knihy Pravdy" a také
o "neodpustitelném hříchu proti Duchu Svatému"). V tomto Misálu je také výstižně psáno
v úvodu k Lk 5, 17-26: Ježíšova služba smíření a uzdravování musela provokovat. Každý
znalec Zákona totiž jistě věděl, že toto je zaslíbeno pro mesiášský čas. Ale oni jej ještě
neměli "naplánovaný"… nebyli na něj připraveni… nebyli schopni se nechat zcela zdarma
(a navíc nečekaně!) obdarovat Božím Královstvím. Dnes nastává obdobná situace – viz např.
p. č. 484.
Někteří kněží poukazují na to, že pokud by byla tato poselství od Boha, nevyvolávala by
strach – a proto pocházejí od Satana. Viz k tomu p. č. 444: "Boží proroctví, dávaná už od
počátku lidstvu, vnášela některým strach do srdcí… i když strach nepochází od Boha…
Nevěřte lžím Satana, že Bůh by nikdy nedal světu poselství, pokud vyvolává strach…
Jedním z oblíbených triků Satana je přesvědčit vás, že (přece) Boží poselství
(pokud jsou Boží!) neobsahují proroctví, vyvolávající strach. (A tedy právě proto) Cožpak nepocházejí taková poselství zcela jistě od Zlého? – Jak se směje Satan
nad svým vlastním vychytralým klamem. Přesvědčí vás tak, že tato poselství (tedy)
pocházejí od něho… Když Mi (však) důvěřujete, nebudete mít strach…"
"Bůh neposílá své proroky, aby děsil… ale když většina lidí Jej odmítla, pak On vždy zasáhne,
aby je zachránil… Vždy zasahoval skrze své proroky … Co Bůh dává skrze své psané Slovo,
ať nikdo netrhá na kusy … Vezme-li člověk Boží Slovo a záměrně je nesprávně vykládá, je to
smrtelný hřích… Přijměte Pravdu Knihy Zjevení…(p. č. 1248)."
V p. č. 898: "Volám teď k mým posvěceným služebníkům: Tak mnoho z vás nereaguje na
mého proroka (vyvoleného k zápisu mých poselství Knihy Pravdy – Marii Božího
Milosrdenství) stejně, jak to dělali před potopou (na varování od proroka Noe)… Probuďte
se! Pečeti (Knihy Zjevení) se odlamují. Vaší povinností je pomáhat Mi zachraňovat duše.
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Způsobíte Mi svým váháním další ztrátu duší? Kolik proroků by bylo třeba, aby vás
přesvědčilo, že ten čas je téměř u vás?...
Pronásledováním mých posvěcených služebníků, kteří Mě v těchto poselstvích
poznávají, popíráte dary spásy… Přestupujete všechna Boží přikázání
odsuzováním těch, kdo následují tato poselství, neboť vám k tomuto nebylo dáno
právo…" "Kněží, kteří jsou proti těmto poselstvím, budou plakat, až si uvědomí, že jsem
to Já, Ježíš Kristus, jenž vám (v nich) odhaluje každý detail proroctví posledního času
(p. č. 719)."
P. Ježíš "uznává", že čtení těchto poselství je obtížné v p. č. 1268: "Obsah této Knihy
dělá čtení obtížným, protože předpovídá poslední zradu na Mně, Ježíši Kristu, těmi,
kdo tvrdí, že vládnou v mé církvi. Nechť je Pravda slyšet, neboť je napsána Bohem
a co je napsáno Jím, je posvátné." V p. č. 713 a 719: "…lhaním přivedou Boží děti pod vládu
MALÉHO ROHU, jenž bude sedět na Stolci sv. Petra … hlas MALÉHO ROHU, sedícího na
Petrově Stolci, připoutá pozornost světa… bude oznamovat, jak sjednotit všechny církve
do jediné.. zavede nové zákony proti všem křesťanským .." (viz Dan 7, 8.20 a 8, 9. Mohla
by snad "pisatelka" jako bývalá gnostička, pokud by si tato poselství vymýšlela sama, použít
takového "názvu"?).
P. Ježíš v těchto poselstvích přísně zakazuje těm, kteří jim uvěřili, aby kohokoliv,
kdo jim dosud nevěří, soudili – ani "falešné proroky" – to právo má jen On sám,
který vidí do srdce: "Nikdy neodsuzujte nepřijímající tato poselství. Mlčte,
nesuďte nikdy v mém jménu, nejste k tomu oprávněni. Modlete se za ně…
(p. č. 359, 401)."
Poslední fatimské tajemství nebylo světu odhaleno celé: "Nadešel čas, aby celá
Pravda o tajemstvích Boží říše byla odhalena světu… Boží intervence skrze zázraky
a komunikace s vyvolenými dušemi byla mou církví po mnoho let odsouvána stranou…
Poslední část (fatimského) tajemství nebyla odhalena, aby byla ochráněna
bezbožná sekta, která od doby zjevení mé Matky ve Fatimě pronikla ve velkém počtu do
Vatikánu. Má dcera Lucie byla umlčena silami, které kontrolují část Vatikánu a nad níž moji
ubozí milovaní papeži mají jen málo kontroly.
Pohleďte, jak nejen překroutili pravdu mého učení, ale také zavedli nové metody v katolické
bohoslužbě, které Mě i mého Věčného Otce urážejí…" (p. č. 324 z 26. 1. 2012) Matka
Boží: "Poslední fatimské tajemství ještě zůstalo Božím dětem neznámé, ačkoliv
část z něj vám byla odhalena 26. 1. 2012 (viz předchozí poselství č. 324).
Nyní musí být odhalena další část posledního fatimského tajemství, abych mohla varovat
lidstvo před důsledky přehlížení mého zásahu k záchraně duší. Církev byla v nitru zamořena
nepřáteli Boha. Oni – je jich dvacet, kteří ovládají církev zevnitř – zvolili muže nikoliv z Boha,
zatímco Svatý Otec, hodný údělu Petrovy koruny, byl pečlivě odstraněn… Zjevila jsem
podrobnosti, že v Konci časů budou Petrovu korunu nosit dva muži. Jeden bude trpět
v důsledku lží k jeho znevážení a učiní z něj faktického vězně. Druhý zvolený přivodí zničení
nejen katolické církve, ale všech církví, které ctí mého Syna Ježíše Krista jako Spasitele
světa.
Může existovat pouze jedna Hlava církve na zemi, zmocněná mým Synem, která
musí zůstat papežem až do své smrti… Fatimská proroctví budou brzy dávat
smysl… Žel, jen nemnozí porozumí, než bude příliš pozdě… Modlete se můj nejsvětější
růženec denně, tak často, jak je to možné, ke zmírnění zla, které vás obklopuje…" (p. č. 855
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z 22. 7. 2013)... "Nemylte se. V rozpětí jednoho života může být pouze jeden papež.
Zednářské sekty pronikly do církve v Římě…" (p. č. 739 z 19. 3. 2013, v den inaugurace
papeže Františka).
"Plány zednářských skupin ovládnout světové měny se dokončují. Také zahrnují globální
očkování, které vyvolá nemoc po celém světě a způsobí nepředvídané utrpení. Vyhněte se
jakémukoliv, náhle oznámenému, globálnímu očkování, protože vás zabije… Kontrolují banky,
vlády a jsou odpovědny za vyvolání teroru na Středním východě. Kontrolují velkou
část světových médií a pravda o jejich zlovůli je skryta za tzv. humanitárními
organizacemi…" (p. č. 466). "Má církev bude ukřižována, jako Já. Ale stejně jako Já, bude
i ona znovu vzkříšena, abyste viděli, že nemůže být zničena." (p. č. 472).
"Varovala jsem lidstvo před padlými anděly, abyste byli ve střehu, neboť zamoří
jeho církev… Tak mnoho kněží popírá má vystoupení... Mé slzy se kvůli tomu řinou
v proudech… Tato zjevení byla schválena Bohem, aby si lidstvo uvědomilo nebezpečí, kterým
budou čelit duše, kdyby jim nebyla dána Pravda předem. Proroctví v La Salettě a Fatimě
jsou velmi důležitá.." (Matka Spásy v p. č. 852).
Náš Pán naléhavě prosí: "Nyní klepejte na dveře mých posvěcených služebníků po
celém světě, abyste se ujistili, že čtou tato má poselství" (p. č. 143). A dále
potvrzuje: "Každý kněz tato poselství uslyší…" (p. č. 689). "Prosím, rozšiřujte mé
svaté Slovo všem příslušníkům duchovenstva. Někteří má poselství odmítnou. Jiní je
přijmou s láskou ve svých srdcích. Avšak ve většině případů budete zesměšněni a v mém
svatém jménu odmítnuti. …Budete trpět, jak trpěli moji apoštolové... Nezapomeňte, že
nenávist proti vám dokazuje, že jsem to opravdu Já, který k vám mluví z nebe…" (p. č. 433).
"Dřív, než odmítnou má poselství, musí je číst…" (p. č. 122). "Právě tak, jak jsem byl
odmítnut poprvé (tehdejšími náboženskými předáky), budu odmítnut i podruhé (mými
posvěcenými služebníky). …Zastrašování a pronásledování bude pokračovat, dokud
neustane po události Varování, kdy si tyto duše (pronásledovatelů) uvědomí svůj
omyl. Kvůli tomu budou plakat a trpět, ale Já jim odpustím, protože je miluji…"
(p. č. 453). "I když mé děti vždy musí rozlišovat poselství, publikovaná těmi, kdo přicházejí
v mém jménu, musí se také naučit mít ducha a srdce stále otevřené… Ó, jak bych si to
přál…" (p. č. 223).
"Není třeba potvrzení pravosti mojí Knihy Pravdy … moji kněží by potřebovali mnoho
a mnoho let k přijetí mých poselství. Není (proto) důležité, zda církev potvrdí jejich
pravost, protože čas není na její straně. Má poselství už obracejí tisíce duší…"
(p. č. 136, 176).
"Věříte Bibli svaté a jejím proroctvím? Věříte v antikrista a odhalením o prolhaném
podvodníku, který obsadí Petrův Stolec podvodným způsobem? Jestli ano, pak přijměte, že
tento čas je tím časem, kdy se události budou rozvíjet před vašima očima. Není to určeno pro
budoucnost – děje se to TEĎ! Přijměte to s odvahou a naprostou důvěrou ke Mně, neboť
vás miluji! Potřebuji vás, abyste měli oči široce otevřené. Nesmíte se Pravdě vyhýbat…"
(p. č. 724), "moji věrní posvěcení služebníci – bude jich méně než polovina (!) –
pomohou přežít v mé armádě Zbytku a šířit evangelium během největší apostaze…"
(p. č. 949).
V poselství č. 002 z 9. 11. 2010 říká P. Ježíš: "Pravda byla dokumentována a napsána
ve svatém Slovu Písma svatého, k němuž nikdo nemá právo nic přidávat,
pozměňovat nebo se je pokoušet podle svého vlastního výkladu překrucovat…
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OBYČEJNÍ LIDÉ BUDOU MUSET BÝT TĚMI, KDO BUDOU ŠÍŘIT PRAVDU O MÉM
DRUHÉM PŘÍCHODU…
V dnešním smutném a nevděčném světě jsou to právě tyto prosté duše, praví
věřící, kteří BUDOU MUSET PŘEVZÍT TUTO ÚLOHU…" (viz níže o přístupu mnoha
kněží k těmto poselstvím). "Každý národ světa se bude snažit číst má poselství, jež dávám
tobě, má vroucně milovaná dcero. Neboť až zakusí událost Varování, budou hledat mé
vedení" (p. č. 174). "Kniha mého Otce obsahuje Pravdu ve Starém i Novém Zákoně a nesmí
být nikdy doplňována nebo opravována ani upravována.
Nyní je mou povinností vyhlásit obsah Knihy Zjevení, abych vám pomohl pochopit
uskutečnění jejích proroctví neboť tak bylo toto slovo dáno…" (p. č. 1268).
Podrobnější výklad viz např. v č. 401: – "Bible není odsunuta stranou ve prospěch
těchto poselství. Není tomu tak. Má dnešní poselství mají posílit učení v ní
obsažené, protože mnozí dnes nevědí, co obsahuje. Nepokouším se vás převést na jinou
cestu. Řiďte se mým Slovem…" (p. č. 344).
Tato poselství varují před blížícím se rozdělením – ROZKOLEM v Ježíšově církvi. Nepůsobí
přece rozkol ten, kdo před ním zavčas varuje: "Nejsem to Já, kdo rozdělí
církev…"(p. č. 402, 773, 776, 805, 864, 900, 1162). "Během mého života na zemi kněží –
farizeové – nepřijali, že se příchod Mesiáše uskuteční za jejich života – ale až v budoucnosti…
To samé je i dnes. Jak málo mých posvěcených služebníků je připraveno na můj Druhý
příchod! Jejich tvrzení, jako služebníků církve, může vyvolat rozkol, který jsem nedovolil!
Nepřipustíte, že času je málo a že vás připravuji?" (p. č. 624). "Já nemohu vyvolat rozdělení
uvnitř mé církve, neboť bych popíral sám sebe… ale budou v ní ti, kteří Mě odmítají…"
(p. č. 805).
"Pravda vyvolává rozkoly, protože mnozí ji neunesou." (p. č. 1162). "Žádnému
člověku, knězi, biskupovi, kardinálovi ani papeži, není dovoleno přepisovat Boží
Slovo. Jedině Boží církev, věrná mému učení, je neomylná. JÁ JSEM CÍRKEV" (p. č.
920, 712). "Rozkol v mé církvi nastane v několika etapách:
První etapou bude, když jen ti, kdo Mne opravdu znají a rozumí pravdě svatých evangelií,
se rozhodnou, že nemohou přijmout lži v mém jménu.
Druhá etapa přijde, až lidem budou odepřeny svaté svátosti tak, jak byly zavedeny.
Třetí etapa nastane až mé (křesťanské) církve budou znesvěceny (včleněním do
Jednotné světové církve) a tak mí posvěcení služebníci konečně pochopí pravdu Knihy
Zjevení…"
"Kdokoliv Mne obviňuje, že skrze tuto misi podněcuji duše k opuštění mé církve
na zemi, nerozumí mým pokynům… Já vás jen prosím o věrnost mému učení, až
budete nuceni přijmout novou verzi církve… Ta nebude nikdy Bohem přijata. Vy,
tradiční věrní křesťané, nesmíte přijmout žádný pokus k opuštění vaší víry!..." (p. č. 766).
"Nikdy neopouštějte katolickou církev.
Nikdy nezavrhujte jiné křesťanské církve, protože všichni jste následovníky Krista.
Musíte se spojit k boji proti antikristovi." (p. č. 338). "Ujišťuji vás, že Já, váš milovaný Ježíš,
bych nikdy nemohl uškodit své vlastní církvi. Nebudu však stát stranou a jen se dívat,
jak je má církev rozkládána určitou sektou… Tento plán je v běhu již sto roků, ale
od r. 1967 zesílil... , (tedy po II. Vatikánském koncilu, "zaváděním novot, které Mne
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urážejí…"). Mnoho podvodníků, členů této sekty, uctívajících Satana, vstoupilo do kněžských
seminářů k získání opěrného bodu ve Vatikánu. Nyní (tato sekta) uvolní všechnu svou sílu,
aby zajistila, že zvolí novou náhradu za mého svatého vikáře papeže Benedikta XVI. ("On je
poslední pravý papež"- viz p. č. 401).
Všichni, kdo znají mé učení, uvidí změny v rituálu mše svaté… mnoho svátostí
se přestane udělovat…" (p. č. 402). "Veškeré kacířství bude chytře skryto v odstavcích
nového Misálu…" (p. č. 1279). - Matka Boží, zvaná v těchto poselstvích Matka Spásy:
"Právě tak, jak svaté Boží Slovo dokáže sjednotit, může též způsobit velké rozdělení –
přitahují-li tato poselství takovou nenávist těch, kdo se zvou stoupenci mého Syna. Vězte,
že příčinou této nenávisti je Zlý…" (p. č. 864).
"Katolická církev nyní vstupuje do nejhoršího pronásledování ve své historii –
bude obrácena naruby… Útok byl plánován celá desetiletí.. Ohromí dokonce i ty,
kteří nevěří v tato poselství… Mnozí posvěcení služebníci se stanou bezmocnými,
zoufalými, neboť jejich věrnost Mně a církvi bude podlomena… Tyto události NYNÍ
začnou a Já vás před nimi varuji" (p. č. 766 z 13. 4. 2013).
"Každý, kdo vám říká, že tato poselství nejsou ve shodě s mým učením, je lhář… vinen
hříchem pýchy" (p. č. 369). "Až vám z nejvyšších míst mých křesťanských církví budou
představena nová učení, odlišná od mého svatého Slova … nesmíte nikdy popřít mé
Slovo – kvůli nikomu!..., má církev je nenápadně bourána zevnitř…, věrní služebníci
jsou likvidováni jako nepotřební… Tím bude vyklizena cesta k hlásání učení z Pekla …
Tato nová a rychle vytvořená hierarchie ovládne mou církev a vezme s sebou mnoho
nevinných věřících. Svatá eucharistie už je nebude sytit … až budou lidská práva
prohlášena nejdůležitějším učením…
Zatím budou moji věrní kněží a stoupenci budovat znovu mou církev, která
nemůže nikdy zahynout, protože to nedovolím… Všichni kněží, biskupové
a kardinálové, zbavení úřadu a Mně věrní, nikdy neopustí spravedlivé … Dosud nikdy nebyli
moji stoupenci zkoušeni tak, jak budou zkoušeni v budoucnosti …" (p. č. 1024). "Podvodníci
převzali kontrolu zevnitř církve, … v existujícím svatém učení od Boha byly učiněny
změny, aby vyhovovalo životům všech lidí a všem náboženstvím. Mějte se na pozoru před
slovem "ekumenický"…
Ten, kdo zasahuje do liturgie, není můj pravý služebník, a přesto se právě toto
stane… Láska světských věcí a ctižádost zbaví mé posvěcené služebníky jejich slibů.
Stanou se zrádci, …uvedou miliony katolíků do vážného omylu..., navrhnou nové ekumenické
sekty…, hřích bude znovu definován..., veškerý cit pro morálku zanikne…, antikrist učiní vše,
co protiřečí mému učení, falešný prorok jej bude zbožňovat, miliony se mu budou klanět…
Je velmi těžké slyšet takové zprávy, ale je to Pravda. Pravda vysvobodí vaše
duše ze smrti. Přijměte Pravdu a připravte se. Povedu vás bezpečně do mého
království" (p. č. 1095). Bůh Otec: "Čas k Druhému příchodu mého Syna se blíží… moji
posvěcení služebníci, máte povinnost otevřeně hlásat Pravdu… Otevřete si (tuto) Knihu
Pravdy. Pravda vás osvobodí" (p. č. 356).
"Rozkol v mé církvi se objeví rychle… Kněz proti knězi, biskup proti biskupovi..."
(p. č. 360 z 27. 2. 2012). "Toto je čas velkého rozdělení mé církve na dva tábory: mé věrné
milované služebníky, kteří se řídí mým učením – a na kněze a ostatní vůdce křesťanských
církví, ovlivněnými moderním životem a znesvěcením mého Zákona a kostelů, kde usnadní
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ohavné činy ve jménu občanských práv a tolerance… Vyroste Nová světová církev s velmi
působivou budovou v Římě…" (p. č. 485).
P. Ježíš vyzývá vytrvat v jednotě s církví, dokud nebudeme vyzváni účastnit se
pozměněné mše svaté s jiným významem konsekračních slov, která již nebudou
"proměňovat", a tak "zničí" jeho svátostnou přítomnost. "Nikdy neopusťte mou
církev, neboť Já jsem církev. Nikdy neopusťte mé Tělo, neboť Já jsem Chléb života…
Jediná svatá eucharistie, která existuje, je taková, v níž je moje Přítomnost
oznámena ve svaté Oběti mše tak, jak je tomu dnes!" (p. č. 459 z 10. 6. 2012).
"Moje Přítomnost bude v novém obřadu mší v tichosti zakázána. Veškerá okázalost a obřady
budou maskovat prázdný svatostánek, neboť má Přítomnost už mým Otcem nebude více
dovolena…" (p. č. 708 - a dále p. č. 426, 443, 447, 459, 499, 607, 655, 663, 708, 782, 833,
853, 911-"přísaha"!, 942, 1138, 1279).
"Přijde den, kdy budou (kněží) předvoláni složit přísahu, popírající božství mého
Syna… Modlete se (proto) modlitbu modlitební kampaně č. 135…" Matka Spásy (p. č. 911,
1042). "Mnozí se budou mylně domnívat, že nová liturgie a nová mše – ač velmi změněná –
nemůže být na škodu… Tak mnoho jich bude tiše zpochybňovat její části…, přesto jen málo
jich bude mít námitky v důvěře, že jsou-li změny liturgie požehnané církví, nemohou být
špatné…
To, co nechápou je, že mé svaté Slovo nelze měnit a upravovat…, má církev je
neomylná, ale pokud by jakýkoli tzv. služebník nebo vůdce v mé církvi
překrucoval Boží Slovo nebo přepisoval význam nejsvětější eucharistie, pak
se rouhá Bohu!... Kdokoli, jakkoliv vysoce postavený, popírá Pravdu, je vinen
kacířstvím a nepochází ode Mne… Tyto předpovědi se splní brzy…, až je uvidíte,
vězte, že tato proroctví mohou pocházet jen od Boha" (p. č. 908). "S těmi uvnitř
církve, kteří zpochybní její vůdce, se bude zacházet nemilosrdně a bez nejmenšího soucitu…
(p. č. 913).
"Cesta do mého Království je plná ostrých balvanů… kde klopýtnete na každém kroku.
Proto i mnozí dobří odpadnou… Denní oběti mše svaté nakonec ustanou, jak bylo
předpověděno (viz Kniha Daniel), protože falešný prorok vyhlásí, že její stará forma je již
nepatřičná… Má přítomnost v eucharistii bude zrušena…" (p. č. 426, 607, 655, 782,
1149, 1209).
Dále varuje: Před účastí na různých "obřadech a rituálech" jiných náboženství a sekt
a pohanů v jeho chrámech, které budou jimi znesvěcovány (jak víme, již se to děje)…, před
přijetím změny výkladů Písma svatého, zvláště evangelií, která překroutí jejich pravý
smysl…, před změnou katolické morálky zvláště vzhledem k 6. Přikázání, změnou
svátostí apod. Pak se musí přidržet pravověrné katolické církve, v níž je povedou pravověrní
kněží, biskupové, kardinálové – i za cenu velkého pronásledování.
"Mnoho z mých posvěcených služebníků bude čelit strašné výzvě (viz p. č. 911 "přísaha"
a č. 622). Nebudou si zpočátku vědomi toho, co se děje. Teprve až budou číst dopisy od
těch, kdo zaujímají vysoká postavení, setkají se s těžkostmi. Budou vyzváni přijmout
pozměněné doplňky Bible, vybízeni, aby přijali toleranci hříchů, aby schválili zákony, které
jsou ohavností v mých Očích. Rodina a její zničení, bude u kořene všeho… Budou
vyzváni, aby přijali nový obřad mše svaté a přítomnosti mé nejsvětější eucharistie – jako
krok ke sjednocení křesťanů a jiných náboženství v jedno (světové náboženství). Den zrušení
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každodenní oběti mše sv. bude začátkem konce…. Šelma to již činí skrze černé mše,
sloužené v mnoha katolických kostelích…" (p. č. 655).
Pravá katolická církev však přetrvá nezničena skrze předpověděný "Zbytek"
věrných: "má Armáda Zbytku se rozšíří velmi rychle do 58 národů. Budou mezi
vámi vůdci a musíte se sjednotit, ať jste kdekoliv, tvorbou modlitebních skupin zvané Ježíš
lidstvu" (p. č. 794). "Vy, moji vzácní následovníci, vytvoříte Zbytek církve a budete vedeni
těmi statečnými posvěcenými služebníky, kteří rozpoznají falešného proroka jako takového,
čím je…" (p. č. 379). "Až se církev zhroutí, vyvstanou dvě strany… Ona nezanikne. Znovu
povstane ve slávě…" (p. č. 338).
"Tento čas se podobá tichu před bouří. Využijte jej, abyste připravili tolik lidí,
kolik jen můžete. Rozšiřujte má poselství, mé modlitby modlitební kampaně
a modlete se za vaše bratry a sestry, aby během události Varování přijali mé
milosrdenství…" (p. č. 525). Další podobná poselství: č. 017, 105, 109, 113, 118, 206,
210, 211, 227, 442, 488, 465, 794, 972, 973, 974). --- "Odložím tresty všem národům,
v nichž budou ustanoveny modlitební skupiny" (p. č. 803, 040, 222, 542, 608,
695,700, 896, 1084, 1128, 1265).
"Mé slovo je ignorováno mými posvěcenými služebníky, když jsem se pokusil s nimi
komunikovat v tomto čase. Avšak po události Varování už nebudou mít více omluvu,
zůstanou-li nadále sedět a nebudou poslouchat mé instrukce. Potom budou vztahovat své
ruce a prosit Mne, abych je provedl Velkým soužením. Neboť když se tato proroctví
stanou zjevnými - pro pochybující o nich kvůli jejich poslovi (tj. Marii Božího
Milosrdenství), - pak budu na vás naléhat, abyste pozvedli můj posvátný Kalich, pili
z něj a šli bojovat za záchranu duší" (p. č. 169).
"Zkoušky, jimž budete čelit jako moji opravdoví následovníci, tvrdošíjně věrní svatému
Božímu Slovu, budou velmi těžké… Budete přinuceni přijmout nepravdy nového výkladu sv.
evangelií, a pokud se odvážíte je zpochybnit, budete vypuzeni s hanbou.
Falešná učení budou pečlivě maskována láskyplnými slovy… Tak mnozí z vás, pro
svou zbabělost, zaslepenost a pošetilou oddanost těm, o nichž si myslí, že vedou mé stádo,
(nakonec) zjistí, že přijali podvodné učení. V přicházejících letech shledáte, že je těžké zůstat
věrnými mému učení, protože ti, kdo Mne zastupují, vás povedou do smrtelného
omylu, jak bylo předpověděno (viz proroctví Daniela a Knihy Zjevení). Ti, se schopností
rozlišení z daru Ducha Svatého, to poznají okamžitě… Je to velmi blízko…"
(p. č. 1088).
"Naneštěstí, od zjevení ve Fatimě a Garabandalu jen málo mých posvěcených
služebníků vzalo zjevení mé Matky vážně… Jste nyní vtahováni do světa, ovládaného
skupinou (zednářů) předpověděnou v posledním (3.) tajemství z Fatimy, do kterého nejste
zasvěceni "(viz p. č. 324, 855 a 036).
"Až vám řeknou, že Bůh přijme hřích kvůli svému Milosrdenství (tím, že bude
omlouván jako lidsky přirozený nebo důsledek lidské slabosti), je to lež! Bůh
přijme kajícnou duši, nikdy hřích, protože to není možné…" (p. č. 1228, 1109, 1056).
Matka Spásy: "Nové a obscénní zpodobení Božího Slova dá mnohým věřit, že jde jen
o moderní, aktualizovanou verzi Nového Zákona. Slovo mého Syna bude zneužito
a pozměněno, aby znamenalo něco nového – co On nikdy neřekl…" (p. č. 1003).
"Svět hladoví po Pravdě mých slov. Mé slovo už není učeno tak, jak by mělo být.
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Lidem musí být dána Pravda! Kvůli tomu jsem za vás obětoval svůj život."
(p. č. 1156).
"Obracím se na ty, kdo odmítají tuto misi a prohlašují, že je to podvod. Neopouštějte Mne,
protože ani Já jsem vás neopustil. Nebojte se Mě…, připomínám vám Pravdu svého
Slova, které je neměnné! Budu vás stále milovat, i když Mě odmítnete a odsoudíte
tuto mou misi…" (p. č. 1087). "Zraňujete Mne (však), když ti, kdo (tvrdí, že) Mě milují,
říkají, že bych nikdy nemluvil takovým způsobem (jak v těchto poselstvích).
Kdyby jen poslouchali, pak by bylo zachráněno mnohem více duší! (viz k tomu
p. č. 1076 ohledně na věky ztracených duší: "Stát v mém Světle bude pro tyto duše
nesnesitelné – a své tváře přede Mnou skryjí. Tehdy Mi slzy přestanou kanout, ale můj
smutek nikdy neskončí…"). Přípravy na můj Druhý příchod jsou sdělovány mými
božskými ústy skrze tato poselství… Proč moji stoupenci odmítají, že by můj Otec
poslal své proroky, aby oznamovali můj Druhý příchod? Jak skutečně málo znají
způsob, jakým můj Věčný Otec připravuje lidstvo na velké události (viz str. 1, sv. Augustin).
Moji posvěcení služebníci musí nyní slyšet mé volání, protože potřebuji jejich
pomoc. Přesto mnozí zklamou a odmítnou Mě skrze tato poselství. Nemusí poslouchat, ale
přesto musí dostat (toto) Boží Slovo. Uvědomí si Pravdu, až bude příliš pozdě… (viz str. 2,
sv. Otec Pio), mým kněžím vzkazuji:
Naléhám na vás, abyste pochopili, že přišel čas k odhalení proroka Daniela
a k tomu, abych Já, Beránek Boží, otevřel pečetě z Knihy Zjevení…" (p. č. 484).
"Vy, můj Zbytek, půjdete vpřed v jednotě s mou (pravou) církví na Zemi… jděte,
shromážděte mé kněze a ty, kdo odpoví na mé volání…" (p. č. 1096).
"Zaručím ochranu všem dosti statečným, aby pokračovali ve sloužení mší svatých způsobem,
jakým mají být slouženy. Ochráním svátosti nabízené mými svatými posvěcenými služebníky,
kteří odmítnou ustoupit nebo opustit moji službu. Ti, kdo se svěří do mé péče, se nemusí
ničeho obávat…" (p. č. 769). "Když Mě farizeové pronásledovali, pokračovali v přípravě
Božího lidu na příchod Mesiáše, přestože jsem byl přítomen mezi nimi. Teď, kdy připravuji
svět na můj Druhý příchod, posvěcení služebníci učiní totéž: Budou kázat o Velkém Dnu, kdy
znovu přijdu, ale s předpokladem, že ten Den přijde v jiném století. Nepřipraví duše tak, jak
si přeji.
Nebudou vybízet můj lid, aby se přesně držel psaného Božího Slova. Místo toho
upadnou do pasti – oddělení dogmatu od učení (pastorace!) – … Jak jsou slepí, když
k nim mluvím skrze tuto Knihu Pravdy… Přijdu jak zloděj v noci… Nyní stojím před vámi, moji
posvěcení služebníci, a žádám vás, abyste Mi naslouchali… Budou vám dávána znamení, že
můj příchod přijde brzy… Naléhám na vás, abyste říkali pravdu o hříchu a o Božím Slovu
a jak s ním nemůže být manipulováno stejně tak, jako s pravdou o mém božství… Slavnostně
prohlašuji, že až dostanete tato znamení, bude na vás vylit Duch Svatý a ti, kteří Mě
milují s prostou poslušností, budou okamžitě vědět, že k vám mluvím. Pak vás
naplním svou láskou a pochopením, abyste Mi pomohli dokončit plán k záchraně každého
Božího dítěte" (p. č. 1294).
"Jestliže ti, kdo říkají, že Mne reprezentují, nemluví se stejným zanícením proti
zlu potratů, jak kážou o ostatních činech proti lidskosti, pak vězte, že je něco
špatně… Proč má církev nebojuje důrazně a energicky proti tomuto hříchu, jednomu
z nejohavnějších – a odvádí pozornost od něj kázáním o důležitosti humanitních činů?
(Takový) Humanismus je urážkou Boha, protože se soustřeďuje jen na lidské
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potřeby a ne na nutnost se kát ze smrtelných hříchů. Pokud je budete ignorovat,
sebevětší pochopení pro občanská práva a podporu humanitních skutků tyto
hříchy neodčiní!" (p. č. 1299).
"Největší trest bude ve Velkém Dnu Páně seslán na posvěcené služebníky, kteří kážou lži,
kteří odmítli poznanou Pravdu a odtáhli vědomě duše od Božího Slova … uvedli v omyl
všechny, kteří od nich očekávali vedení" (p. č. 1320,1321). "… byť by to byla JEDINÁ LEŽ,
kterou byste přijali ve vztahu k mému učení, umožníte Zlému vás ještě usilovněji pokoušet
odvrátit se ode Mne… Nepřijímejte VŮBEC NIC, co zradí mé svátosti nebo mé učení…
JEN CELÁ PRAVDA JE PŘIJATELNÁ. POLOVIČNÍ PRAVDA SE STÁVÁ LŽÍ! …,
(a proto) jděte JINUDY a následujte Mne – JEDINOU CESTU, PRAVDU A ŽIVOT…"
(p. č. 879). "Povstaňte teď, mé děti. Bojujte s těmito silami globálních předpisů…
Bojujte! Když budete lhostejní vůči všemu, co se děje, nepodaří se vám náležitě připravit…"
(p. č. 010, 014, 144).
"Každému podám důkaz své existence (při události Varování, předpověděné
v Garabandalu!)…Žádný, kdo uslyší (tato poselství) nemůže nezareagovat…" (p. č. 981).
"Kdyby ke Druhému příchodu mého Syna mělo dojít bez předchozího varování, mé drahé
děti by nikdy nevstoupily do bran Nového ráje. Usnadním tím rychlé obrácení lidstva
za každou cenu. Přestože dovolím, aby svobodná vůle všech zůstala nedotčená, přikážu
zázraky, které zcela obrátí jejich srdce… (Bůh Otec, p. č. 532).
"Když promlouvám k vybraným poslům, budou vždy terčem nenávisti. Budete také
překvapeni, jak snadno bude mé Slovo odmítáno ve prospěch falešných poselství (od mnoha
falešných proroků, kteří povstanou v Konci časů). Protože událost Varování je již téměř
nad světem, Pravda (o mém brzkém příchodu) bude konečně oznámena (touto událostí)
všem mým následovníkům… Jak Já je přivinu těsně k sobě, kdy jejich slzy se budou mísit
s mými v lásce. Před Varováním budou (o těchto poselstvích) stále ještě pochybovat, ale pak
už Mne nebudou odmítat…" (p. č. 232) "Varování, trvající 15 minut, pomůže světu
bojovat s největší apostazí všech dob" (p. č. 1318).
"Všechna znamení (Konce časů) byla dána mým vizionářům v minulém století
a přesto jsou tito vizionáři ignorováni, protože moji posvěcení služebníci strkají hlavy
do písku… Je to právě v tomto čase, kdy mají kázat o důležitosti přípravy na můj Druhý
příchod. Připomínka Konce časů není snadno přijatelná pro strach a nevědomost,
kvůli nimž moji posvěcení služebníci odmítají pozvednout můj Kalich a jednat
zodpovědně…" (p. č. 131). Matka Spásy: "V důsledku událostí v Římě budou mnozí
uvedeni v omyl nového učení, které nepochází od Boha… Všechny tyto věci byly
předpověděny vizionáři po staletí a přesto tak mnoho posvěcených služebníků
popírá má zjevení.
Musíte vědět (předem), že podoba kříže mého Syna bude pozměněna a ve jménu modernosti
upraven způsob mše…, pak uvidíte neúctu k mému Synovi. Nesmíte Ho zradit… Poslední
bitva mezi Bohem a Šelmou již probíhá…" "Proroctví vám dávaná v La Salettě a Fatimě jsou
velmi důležitá. Proč tak mnozí, kteří tvrdí, že mě milují, svou Matku, nevěnují pozornost
tomu, co jsem řekla světu? Neposlouchali jste a nechali jste se oklamat" (p. č. 852). "Pláču
zármutkem, když se duše rozhodly nevšímat si mých návštěv vizionářů na Zemi…, včetně
kněží, takže mnoho času bylo promarněno" (p. č. 309).
"Jste svědky všeho, co má milovaná Matka předpověděla v La Salettě a Fatimě"
(1074). "Poselství z Garabandalu se nyní naplňují…" (p. č. 102). "Každý dar daný
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lidstvu skrze lidi vidoucí, vizionáře a proroky Boha, většina odmítla. Moji nepřátelé se budou
radovat, až moji svědkové budou sraženi a pošlapáni… Dal jsem vám Pravdu, vše, co
vám mohu dát před Velkým Dnem… Nemohu vám dát víc, než oddělím ovce od kozlů…"
(p. č. 1330). "Všechna předpověděná proroctví, pokud jde o znamení Konce časů
(v evangeliích i Knize Zjevení) se uskutečňují… Nebojte se, … zázrakem Osvícení
svědomí (tj. událostí Varování), který je již téměř u vás, On, můj Syn, přinese světu radost,
lásku a naději..." (p. č. 1001).
"Vaše generace bude svědkem mého slavného Druhého příchodu. Nikdy
neodhalím den mého návratu, neboť pouze můj Otec jej zná… Mluvte o mém
Druhém příchodu, že se má uskutečnit během života této generace… Přijměte, že vy, tato
generace, budete svědky mého Druhého příchodu... Můj slib přijít znovu se naplní během
života této generace… (Mt 24, 36 + Mk 13, 32 - p. č. 221, 377, 408, 413, 442, 569, 609,
637, 639, 918, 1116). Kdo se dožijí, – (živí v mé přízni, tj. v milosti posvěcující) – a bude
to i každý hříšník, který ke Mně bude volat a prosit o záchranu, – budou vyzdviženi do
mého slavného ráje … Vám, z této generace říkám toto: Vy, kdo jste se Mnou,
nepodstoupíte smrt těla… Nedopustím, aby ti, kdo přijdou do mého Nového ráje, trpěli
tělesnou smrtí (při mém Druhém příchodu). To je můj dar této požehnané generaci … "
(Mt 24, 36, Mk 13, 32, 1 Kor 15, 51-52, a p. č. 221, 377, 408, 413, 442, 569, 609, 637, 639,
918, 946, 1104, 1110, 1116).
Pán Ježíš nám svou Obětí nejen zasloužil nebe ale také předtím 1000 let života
v Novém ráji, (Zj 20, 1-7…) kde budou s námi žít v jeho Království i "první vzkříšení", kteří
zemřeli od počátku světa v Boží milosti. "V Novém ráji (tj."v nové Zemi") nebude smrt,
nemoc, ani hřích…" (p. č. 357), "mé děti, budete žít 1000 let v Novém ráji, v pokoji, lásce,
harmonii… Lidé se budou ženit a budou mít děti, překrásnou přírodu se zvířaty v harmonii
s nimi…" (p. č. 346). Další viz ke konci textu – O Novém ráji a vzkříšení mrtvých.
P. Ježíš velmi důrazně varuje před "hříchem proti Duchu Svatému": "Proč se
neustále snažíte pronásledovat tuto misi? Cožpak nevíte, že oheň Ducha Svatého by se
nemohl tak rozšířit, jak k tomu došlo, kdyby má poselství nebyla z nebe?... Když
veřejně odsoudíte má poselství, dopustíte se největšího hříchu ze všech. Jestliže
si nejste jisti mým hlasem, musíte mlčet… Musíte se modlit za dar rozlišení…"
"Kněží a duchovní budou útočit na má současná proroctví. Kdokoliv se pokusí zastavit pravé
Boží proroctví, ať si uvědomí, že tím páchá těžký hřích… Vy, kdo nevěříte mému svatému
Slovu, které nyní dávám světu, mlčte…"
"Tato poselství jsou jediná svého druhu kdy poskytnutá lidstvu nějakým
prorokem. Pokud byste pokračovali v záměrném zastavení hlasu Ducha Svatého
a prohlašovali Jej za ducha zla, nebude vám, ani nebude moci být odpuštěno…".
Proviňujete se rouháním takového rozsahu, že je považováno za neodpustitelný
hřích ... Jen zázrak, dovolený Bohem Otcem, může zachránit vaši duši… Ale jestli zastavíte
konečný plán spásy tím, že jej veřejně zesměšníte a shromáždíte věřící, aby hlas Ducha
Svatého zatvrzele prohlašovali za falešný a zlý, budete trpět věčným zatracením…". "Pokud
byste pokračovali v rouhání proti Mně tvrzením, že má poselství jsou dílem Zlého, pak vám
nebude nikdy odpuštěno, neboť to je ten největší hřích proti Bohu."
"Mnozí této misi uškodili a podněcovali jiné duše, aby ji odmítli… Ty duše, které nepřijmou
tato poselství, nesmí (následně) spolupracovat se Zlým, aby podrývaly Boží Slovo... Bude to
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na vaše vlastní nebezpečí, když odmítnete pomoc, sesílanou vám nyní z nebe… Když jste tato
poselství z nebe přečetli, můžete dělat, že neslyšíte, ale nejdříve musíte naslouchat".
"Prohlásíte-li, že jeho svaté Slovo pravým prorokům je od Zlého, budete strašně trpět.
Odpustí se všechny hříchy s výjimkou věčného hříchu rouhání se Duchu Svatému." "Vy,
kteří vykřikujete rouhání proti Duchu Svatému a svému stádu jste říkali, aby si nevšímali
těchto poselství, odetnu vás od sebe… Kolik duší jste Mi poslali? A kolik se jich ode Mne
odvrátilo tímto vaším jednáním, pro které vás budu soudit?"
"Jestli nepřijmete tuto misi, pak mlčte. Jestli však zaviníte, že ostatní pohrdají
mými proroky, pak vás budu přísně trestat... " "Kdo říkají, že přicházejí od mého
Syna a pak prohlašují, že toto Boží Slovo pochází od Satana, páchají jeden
z nejtěžších omylů – rouhání proti Duchu Svatému… Nehněvejte se na ně,
modlete se za ně…." (p. č. 472, 438, 518, 577, 805, 807, 1035, 1139, 1215).
"Jestliže si myslíte, že je to Satan, kdo ovlivňuje tato poselství, tak proč bych vás prosil,
abyste se modlili, hledali odpuštění, přijímali nejsvětější eucharistii?… Neprosil bych vás
pomáhat Mi zachraňovat duše, bojovat proti Zlému nebo nabádat vás
k modlitbám, kdybych to nebyl Já, Ježíš…" (p. č. 101,132, 693).
Mnozí kněží a biskupové už dnes – po zkušenostech dvou synod o rodině – aniž by
znali tato poselství, - před tímto rozkolem velmi vážně a důrazně varují. (Na těchto
synodách totiž biskupové prožili rozdělení přítomných na "dva tábory").
Jsou jimi zvláště autoři knihy "Setrvat v pravdě Kristově":
- Bývalý prefekt Nejvyššího tribunálu Apoštolské Signatury, kardinál Raymond Leo Burke
(nyní patron Suverénního řádu Maltézských Rytířů),
- bývalý předseda Papežské rady pro historické vědy kardinál Walter Brandmüller,
- prefekt Kongregace pro nauku víry kardinál Ludwig Müller, - emeritní předseda Prefektury
pro ekonomické záležitosti Sv. Stolce kardinál Velasio De Paolis,CS,
- arcibiskup boloňský a kardinál Carlo Caffarra,
- sekretář Kongregace pro východní církve arcibiskup Cyril Vasil, SJ,
- předseda Institutu patristiky "Augustinianum" v Římě P. Robert Dodaro, OSA,
- profesor Institutu "Lumen Christi" v Chicagu P. Paul Mankowski, SJ,
- emeritní profesor klasických jazyků a filozofie na Univerzitě v Torontu a profesor filozofie na
Americké katolické univerzitě P. John M. Rist.
Dále svědčí o přinucení Benedikta XVI., aby odstoupil a o nebezpečí rozkolu také bývalý
blízký spolupracovník papežů sv. Jana Pavla II. a Benedikta XVI., španělský františkán
P. Santiago Martin, OFM a jiní.
Již mnohá splněná proroctví těchto poselství: (viz Dt 18, 21-22: "Jak poznáme slovo,
které Hospodin nepromluvil? Nuže, promluví-li prorok jménem Hospodina a věc se nestane,
nesplní, nepromluvil to slovo Hospodin…") --- V poselství č. 054 z 18. 3. 2011: "...mému
milovanému vikáři ve Vatikánu už nezbývá mnoho času vzhledem k událostem, které se staly
v březnu (t.r.)". V p. č. 342 z 11. 2. 2012: "Můj nebohý svatý vikář, papež Benedikt XVI.,
bude vypuzen ze Svatého Stolce v Římě… V minulém roce jsem ti řekl, má dcero, o spiknutí
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v kuloárech Vatikánu. Plán ke zničení mého svatého vikáře byl v tajnosti vypracován
17. března minulého roku (2011) a nyní došlo k jeho uskutečnění, neboť to bylo
předpověděno." (viz zpětně p. č. 054 z 18. března 2011).
"Modlete se za mého milovaného papeže Benedikta, protože je obklopen mocnými nepřáteli
Boha, toužícími po moci a vládě v mé církvi. Modlitby pomohou odložit jeho odchod, kdy
bude muset opustit Vatikán… Klíče Říma budou předány zpět Bohu Otci…"(p. č. 106, červen
2011). P. č. 317: "Zlá sekta spřádá úklady proti papeži Benediktovi XVI. v jeho vlastních
kuloárech…"
"Benedikt XVI. je v nebezpečí, že bude vyhnán z Říma… je nenáviděn v mnoha kruzích uvnitř
Vatikánu." (p. č. 378 z 20. 3. 2012). "Hroznou bolest Mi působí sekty, které tajně pracují na
svržení Sv. Stolce… (p. č. 421 z 6. 5. 2012). "Mnozí papežové byli zajatci ve Sv. Stolci,
obklopeném zednářskými skupinami…" (p. č. 422 ze 7. 5. 2012). "Modlete se usilovně za
mého milovaného vikáře Benedikta XVI. On, můj svatý služebník, je za zavřenými dveřmi ve
Svatém stolci vystaven strašnému pronásledování. Zednářská skupina, vykonávající uvnitř
Vatikánu železný stisk, chce mého milovaného papeže dostat pryč a vypudit z Petrova Stolce
lstivými prostředky. Bude muset prchnout, neboť nebude mít jinou volbu. (Upřesněno
v pozdějším poselství, že k jeho útěku z Vatikánu dojde až po události Varování"- p. č. 443
z 26. 5. 2012).
Přesně za rok - (viz zpětně v p. č. 342 z 11. 2. 2012) - 11. 2. 2013 Benedikt XVI.
oznamuje svou demisi… Sice jako "dobrovolnou, podle svého nejlepšího svědomí a po
poznání Boží vůle v modlitbě", ale "v duchu člověka", který se např. kvůli onemocnění
smrtelnou nemocí rozhodne "svobodně a dobrovolně" k operaci…(kterou přece mohl také
odmítnout…) --- "Toto proroctví, podané vám podrobně v posledních dvou letech, se
vyplňuje… můj svatý vikář byl k onomu činu donucen." (p. č. 708 ze 13. 2. 2013, 2 dny
po jeho demisi) – V p. č. 732 ze 13. 3. 2013 (den volby nového papeže): "Neuvedl jsem
v úřad tuto osobu, která prohlašuje, že přichází v mém jménu… On, papež
Benedikt, povede mé následovníky k Pravdě (až se naplno projeví rozkol). Já jsem ho
neopustil, budu ho držet blízko mého Srdce a dám mu útěchu, kterou potřebuje
v tomto hrozném čase. Jeho trůn byl ukraden, ale ne jeho moc…" --- "Řeknou, že je
vinen zločinem, přestože je úplně nevinen…" (p. č. 714 z 19. 2. 2013, 6 dnů po jeho demisi).
Dne 28. 10. 2013 se objevila na internetu zpráva, že 25. 2. 2013 (za 6 dní po této
předpovědi v č. 714) byl obviněn Benedikt XVI. přes ITCCS.ORG (Mezinárodní tribunál
pro církevní a státní zločiny), že jako kardinál Josef Ratzinger spáchal rituální vraždu holčičky
v r. 1987. Byl z toho "usvědčen" Mezinárodním soudním dvorem veřejného práva v Bruselu –
prý na základě "svědectví ženy, která se pravidelně účastnila rituálních vražd dětí" (vyvstává
nám otázka, co ona tam dělala?) - a byl na něj vydán zatykač. Od té doby se vyhýbá zatčení
uvnitř Vatikánu – na základě usnesení papeže Františka. Možno si ověřit na internetu pod
heslem ITTCS.ORG.
Další splněná proroctví o mnoha přírodních katastrofách v posledních letech, např. erupce
sopek, povodně v Evropě, neúroda: p. č. 83 z 11. 5. 2011, č. 91 z 22. 5. 2011, č. 520 z 11.
8. 2012: "Deště, záplavy a zničení úrody budou výsledkem trestu z nebe. Tak mnoho lidí
nevěří v Boha, zbožňují falešné bohy, jsou plni lásky ke svým tělům, sobě samým, mají jen
málo soucitu a lásky k bližním. Způsob, jakým zejména ženy mění svá těla a nemorálně je
ukazují světu, Mě znechucuje. Cizoložství je dnes přijatelné a sklízí potlesk. Sexuální
nemorálnost vzrůstá a je ospravedlňována." Viz mediální zprávy o erupci sopky na Islandu aj.
přírodních katastrofách v r. 2013, záplavy po celé střední Evropě 2013.
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Dále předpověď vraždy význačných osobností – v p. č. 048 ze 17. února 2011 a následně
opakovaná v p. č. 074 v dubnu 2011: "Čas pro první vraždu, o které jsem mluvil
v únoru, nastane brzy.." A dále - potvrzení splnění v p. č. 226 z 20. 10. 2011: "Smrt
mého syna Muammara al Kaddáfí je jedno z prvních proroctví, které dokáže světu pravost
mých poselství." Tentýž den byl zavražděn.
Dokud vládl v Lybii, zabraňoval hromadné migraci Afričanů do Evropy, která nastala po jeho
smrti a při níž jich také mnoho zahynulo. Několik hodin před svým zavražděním prohlásil:
"A nyní poslouchejte, vy lidé z NATO. Bombardujete zeď, která nepropouští migranty z celé
Afriky do Evropy. Bombardujete zeď, která nepropustně zadržuje teroristy z Al-Kajdy. Tou zdí
bývala Libye. Zničili jste ji. Jste idioti. Pro tisíce migrantů z Afriky, pro podporu Al-Kajdy,
budete hořet v pekle. Tak to je. Já nikdy nelhal. Nelžu ani teď".
"Války jsou již v běhu a více je jich plánováno zejména na Středním východě
a v těch zemích, po nichž kráčel můj Syn…" (Nebeský Otec, p. č. 370 z března 2012).
Dnes již víme, jak tam vzrostlo hrůzné násilí IS proti křesťanům… a pokračuje dodnes…
Biskupové těchto zemí svědčí o tomto "naplánování" (viz informaci v časopisu Křesťanské
mezinárodní solidarity, zvl. v č. 3/2016) --- V p. č. 074 z 26. 4. 2011 předpovídá utrpení
křesťanů na Středním východě: "mé ubohé vzácné děti trpí všude na světě, zvláště
v arabském světě. Jak jsem plný úzkosti z jejich utrpení. Ty ubohé, bezbranné duše …
Ukrutnosti, páchané v arabském světě, budou pokračovat…" Je známo, jak nadále
vzrůstaly a trvají dodnes.
V p. č. 1281 z 28. 11. 2014: "Tituly, související se Mnou a těmi, co Mne
reprezentují, dostanou nové názvy. Bude o nich řečeno, že reprezentují nový, moderní
a starostlivý přístup k rovnosti (všech titulů)..." Bylo tedy předpověděno už téměř 2 roky
předem, co bylo uvedeno v Acta curie 10/2016, čl. 13: "Podle čl. I, bodu 147 zákona
137/2016 Sb., atd. …používání titulu Th.D. za jménem (dřív ThDr. před jménem!) nebude
nadále nově udělováno. Je nahrazeno titulem Ph.D. (který nahrazuje všechny tituly
jakýchkoliv a čehokoliv doktorů) …" Tímto je - ve jménu lidských práv, postavena
bohověda na roveň všech ostatních "jakýchkoliv" věd…
Výzva P. Ježíše udělat si určité zásoby potravin a jeho příslib, že je rozmnoží,
připomíná jeho zázrak rozmnožení chlebů. Apoštolům se také zdál absurdní jeho
požadavek, aby pro tolik tisíců lidí přinesli pět chlebů a dvě ryby.. On samozřejmě mohl
zástupy nasytit i bez této jejich nepatrné "zásoby". On však požadoval tento "skutek
VÍRY", aby měli na jeho zázraku také "lidskou účast a zásluhu". V tom smyslu i v těchto
poselstvích od nás tento úkon víry požaduje a očekává:
"Postarám se (také) o vaše potřeby těla… musíte zasadit byť jen pár semen, čistých,
neupravených člověkem. Já pak rozmnožím plody, které přinesou a všichni budou mít
dost jídla v době hladomoru. Tyto dny nejsou daleko. Plodiny budou kontaminované
zásahem chamtivých farmářů. Úroda nebude k jídlu. ... Ačkoliv ještě nějaký čas nebude
otevřena 3. pečeť (viz Kniha Zjevení), časem bude vaše potrava omezena, stejně i přístup
k pitné vodě… Nečiňte chybu, jako když lidé neposlouchali proroka Noe… Zásobte se
množstvím vody, vše co uchováte, vám rozmnožím…, abyste nemuseli přijmout
"značku Šelmy".
Modlete se za ty, kteří budou přinuceni ji přijmout. Ti, kteří budou v té chvíli ve stavu milosti,
budou zachráněni… Nemyslete, že vás žádám opustit své domovy, protože to není nutné…
Udělejte si zásoby sušených, nekazících se potravin a vypěstujte si vlastní úrodu, pokud je
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vám to možné… Ti, kteří se smějí tomu, co děláte, se slovy: Opravdu by Ježíš
požadoval, abyste to dělali? Copak nezaopatří všechny své následovníky v čase
nouze? – Mají vědět: Dokonce jediný bochník chleba a jediná ryba mohou být
rozmnoženy. Nezáleží na tom, jestli máte (jen) trochu potravin, neboť Já vás ochráním
a budete v bezpečí… Připravte si zásobu posvěcených svící a svěcené vody… Pokuste se
připravit své rodiny na přežití, abyste nemuseli přijmout "značku" (Šelmy). Prosím,
neignorujte mé prosby" (p. č. 010, 018, 014, 020, 067, 078, 201, 207, 409, 431, 449, 486,
488, 898).
Příslib daru Pečetě živého Boha je založen na proroctví Knihy Zjevení 7, 2-3 a je
vlastně zvláštní modlitbou za obdržení Boží ochrany (modlitební kampaň č. 33): "Tato Pečeť
byla předpověděna v Knize Janově a je s ní spojeno množství božských sil… Nyní vám
zanechávám Pečeť mé lásky a ochrany. S ní uniknete pozornosti těch, kteří způsobí útrapy
vašich zemí… Nadešel čas k rozlomení první z pečetí (Knihy Zjevení sv. Jana). Slíbil jsem,
že dříve, než se tak stane, nabídnu moji ochrannou Pečeť na čela všech, kteří ve Mne věří….
Modlete se denně modlitbu za obdržení mé Pečetě…Tato ochrana mou Pečetí
pokryje i vaše rodiny… Mnozí, kteří nevědí o této misi, mohou také být pod
ochranou této Pečetě, budete-li se za ně modlit tuto modlitbu (č. 33)…
Vy, kteří Mě vaším krutým odmítáním (těchto poselství) proklínáte, Mě budete úpěnlivě prosit
o milosrdenství, až tyto události nastanou. Až budete přinuceni trpět a přijmout "znamení
Šelmy" (666 čipem), nebo zemřít, budete ke Mně křičet. Pak se budete shánět po Pečeti
živého Boha, ale bude tehdy příliš pozdě… Jen ti, kteří ji mají ve svých domovech nebo ji nosí
u sebe, uniknou této formě vyhlazování duší…
Všem, kteří mají Pečeť živého Boha, je zaručeno místo v Novém ráji…" (p. č. 351,
352, 354, 361, 370, 375, 380, 431, 432, 433, 434, 449, 483, 485, 493, 496, 499, 622, 623,
639, 740, 757, 793, 803, 889, 890, 897, 921, 936, 1265). Před přijetím "znamení
Šelmy", (Zj 13, 16-18) varuje v p. č. 010, 014, 050, 078, 449, 450, 499, 757, 861, 935,
1039.
Další Boží dar skrze Matku Spásy – Medailon spásy: "Od nynějška mám být
oslovována posledním titulem – Matka Spásy… Ať je zhotoven a vyražen Medailon s mojí
podobou (zde podrobný popis) … a s Nejsvětějším Srdcem mého Syna se dvěma zkříženými
meči: První zabije Šelmu, druhý pronikne srdce nejzatvrzelejších hříšníků – k záchraně duší…
(p. č. 849) "můj Medailon spásy obrátí ty, kteří jej budou nosit…" (p. č. 889). Nebeský
Otec shrnuje nejdůležitější dary pro dobu Konce časů: "Následujte mého Syna a přijměte
dary, které On a jeho milovaná Matka vám přináší v podobě modliteb modlitební kampaně
a Medailonu spásy. Nakonec přijměte mou Pečeť, jeden z mých největších darů lidem…."
(p. č. 890). Další sdělení o Medailonu spásy: p. č. 914, 1027, 1057, 1086.
Pán Ježíš slíbil úplné odpuštění hříchů těm, kdo nemohou přijímat svátost smíření
a také katolíkům, až tato svátost bude nedostupná. "... mé Armádě (Zbytku věrných)
uděluji úplné odpuštění hříchů (přeloženo z angličtiny občas nepřesně jako "odpustky"), aby
šířili Pravdu mého svatého Slova, kamkoliv půjdou tak, aby se dotýkala srdcí lidí. Musí se
modlit tuto modlitbu (tj. modlitbu modlitební kampaně č. 24) po sedm následujících dnů
a dostanou dar úplného rozhřešení a moc Ducha Svatého… Jak jsem zarmoucen pro
nevděčné, kteří (tento) můj dar odmítají. Nechápou, že jen Věčný Otec jej může udělit. Není
důležité, zda je udělen mým svatým vikářem (Benedikt XVI.) nebo Mnou. Co však je důležité,
že již zbývá málo času pro záchranu duší…
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Ti, kteří zpochybňují tento zvláštní dar modlitby (č. 24 modlitební kampaně) ve kterém
nabízím úplné odpuštění hříchů, musí vědět následující: Byla Mi dána moc k odpuštění všech
hříchů. Mým posvěceným služebníkům také skrze svátost vyznání hříchů. Prosím vás,
přijměte tento můj dar ve prospěch těch, kteří nemohou obdržet svátost smíření
a těch, kteří nejsou členy římsko-katolické církve. Odepřeli byste snad těmto vzácným duším
právo na můj dar?...
Vy, křesťané (jiných denominací) nebo patřící k jiným věroukám a věříte v tato poselství,
se musíte modlit modlitbu (č. 24) za plné odpuštění vašich hříchů … Pravé svátosti budou
dostupné jen od kněží a jiných křesťanských duchovních ze Zbytku mé církve, kteří Mi
zůstali věrní. Z toho důvodu vám nyní dávám dary k úplnému odpuštění vašich hříchů.
Pro katolíky to však neznamená náhradu zpovědi, pokud jim bude možná… "
(p. č. 329, 331, 340, 361, 486, 499, 565, 1021). Dar moci Ducha Svatého skrze tuto
nabídku však mohou dostat i katolíci, kteří se budou modlit modlitbu č. 24 po 7 dní, přestože
jsou přitom povinni se ještě zpovídat, dokud je jim to možné – jak sdělil P. Ježíš Marii Božího
Milosrdenství.
Některá vybraná poselství:
O události Varování – např.: p. č. 017, 029, 039, 043, 065 093 113, 210, 442, 488, 754,
760, 1036.
O Evropské unii – např.: p. č. 350, 409, 431, 498, 631, 823.
O OSN např.: p. č. 054, 024, 728.
O Jednotné světové církvi např.: p. č. 422, 449, 485, 773, 805, 847, 853.
O jednotném světovém řádu např.: p. č. 067, 068, 135, 144, 147, 214, 840, 944, 966,
1082, 1214.
O antikristu – např.: p. č. 010, 049, 131, 214, 339, 401, 431, 449, 499, 569, 661, 708,
779, 803, 865, 889, 970, 990, 1096, 1145, 1146, 1214, 1279.
O pronásledování a "exkomunikaci" věrných např.: p. č. 754, 857, 870, 883, 1024,
1209, 1097.
O Novém ráji a vzkříšení mrtvých – prvním a v druhém, (Zj 20, 1-7): p. č. 346, 357,
393, 412, 413, 429, 474, 475, 582, 614, 646, 897, 918, 984, 998, 1087, 1105.
O "dvou svědcích" (Zj 11) v p. č. 388, 401, 403, 461, 528, 663, 853, 885, 891, 1062,
1325.
O "malém rohu" (viz Dan 7, 8), např.: p. č. 713 a 719.
"Maska" mariánské úcty: p. č. 883, 968, 1049, 1075.
"Maska" humanismu: p. č. 859, 942, 966, 983, 1163, 1166, 1191, 1245.
O "mlčení odpovědných", např.: p. č. 1034, 1089.
O prohlášení "Peklo neexistuje" např.: p. č. 773, 1021, 1095.
O rozkolu v církvi, zvl. v p. č. 766.
Výklad Knihy Zjevení, např.: p. č. 401, 1079.
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Ohrožená RODINA, např.: p. č. 141, 212, 256, 464, 1142, 1224, 1296.

Jak víme, že Druhý příchod je skutečně už blízko? Protože se v naší době již
naplňují znamení, která mu mají předcházet, jak je psáno u Mt 24, 4-42 – jak
zcela jasně předpověděla Matka Boží zvláště Donu Gobbi a je předpověděno
i v irských poselstvích: "Nyní se tento Den přibližuje a všechna předpověděná proroctví,
pokud jde o znamení Konce časů, se uskutečňují" (p. č. 1001).
Matka Boží Donu Gobbi 31. 12. 1992, Rubio, Vicenza (zkráceně):
"Vícekrát jsem vám oznámila, že se blíží Konec časů a příchod Ježíšův ve slávě.
Nyní vám chci pomoci pochopit znamení, popsaná v Písmu svatém, která ukazují, že už
je blízko jeho slavný návrat. Tato znamení jsou jasně uvedena v evangeliích, v listech sv.
Petra a Pavla a realizují se právě v těchto letech.
Prvním znamením je rozšíření bludů, které vedou ke ztrátě víry a odpadu.
Tyto bludy jsou propagovány falešnými učiteli, slavnými teology, kteří už neučí
pravdy evangelia, ale zhoubné hereze, založené na bludech a lidských úsudcích… Den
Páně nepřijde dříve, než dojde k velkému odpadu od víry (2 Sol 2, 3) (tzv. velká
apostaze, viz k tomu např. také: p. č. Knihy Pravdy 131, 153, 913, 949, 1276, 1318).
Druhým znamením je vypuknutí válek a bratrovražedných bojů, které
povedou k nadvládě násilí a nenávisti a všeobecnému ochlazení lásky, zatímco bude
docházet stále častěji k přírodním katastrofám, jako jsou epidemie, hladomor,
záplavy a zemětřesení. (Mt 24, 6-12 a 2 Petr 3, 7-10). (Viz např.: p. č. 054, 074, 083,
084, 346, 350, 432, 992).
Třetím znamením je krvavé pronásledování těch, kteří zůstanou věrni Ježíšovi a
jeho evangeliu a vytrvají pevně v pravé víře. (Mt 24,9). Mezitím bude evangelium
hlásáno v každé části světa (Mt 24,14) … (Dnes už je evangelium hlásáno i tam,
kam se nedostanou misionáři, pomocí moderních komunikačních prostředků, jak
dosvědčil jeden z misionářů) viz např. p. č. 043, 350, 351, 352, 403, 602, 685, 687,
704, 927, 1183!.
Čtvrtým znamením je strašná svatokrádež, kterou spáchá ten, kdo se protiví
Kristu, tj. antikrist. Vstoupí do svatého Božího chrámu a bude sedět na jeho
trůně. Bude si vynucovat klanění jako Bůh (2 Sol 2,4-9). Jednoho dne uvidíte na
svatém místě toho, kdo se dopustí hrozné svatokrádeže. Mluvil o ní prorok Daniel.
Kdo čte, snaž se pochopit. (Mt 24, 15). Přemilí synové, abyste pochopili, v čem
spočívá tato hrozná svatokrádež, čtěte, co je o tom předpověděno prorokem
Danielem. (Dan 12,9-12).
Oběť mše svaté obnovuje onu Oběť Ježíšovu na kříži. Ti, kdo přijmou protestantskou
nauku, budou říkat, že mše není oběť, ale jen svatá Večeře, tzn. vzpomínka na to, co
Ježíš učinil při Poslední večeři. A tak bude potlačeno slavení mše svaté. V tomto
odstranění každodenní oběti spočívá hrozná svatokrádež, které se dopustí
antikrist a její trvání bude asi tři a půl roku, to je tisíc dvě stě devadesát dní. (Dan
12,11). Viz např.: p. č. 010, 049, 131, 153, 339, 853, 1218, 1219.
Páté znamení tvoří mimořádná znamení na nebeské obloze (Mt 24, 29). (Viz
ve Fatimě, Garabandalu, Medjugorje, Filipinách a jinde, zvláště v místech
mariánských zjevení, tak četných od 20. stol., jak dosvědčil světoznámý mariolog
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P. René Laurentin, pověřený Vatikánem je zkoumat). Viz např. p. č. 156, 162, 246,
313, 1250.

Další zkrácené citace z poselství Matky Boží Donu Gobbi:
Caravaggio, 13. května 1993: "… Satan si zřídil ve světě své království. Nyní vám vládne
jako bezpečný vítěz. Mocnosti, které vedou a řídí lidské události podle svých zvrácených
plánů, to jsou ony temné a ďábelské mocnosti zla… Satanovi se podařilo vstoupit
dovnitř církve, do nového Božího Izraele. Vstoupil tam s dýmem bludu a hříchu, se ztrátou
víry a odpadlictvím, s kompromisem se světem a ve vyhledávání rozkoší…" (viz výrok
papeže Pavla VI.: "Satanův dým pronikl do církve…").
Valdragone di San Marino, 28. června 1990, - navzdory moci Satana ve světě:
"Vstupujete do doby triumfu mého Neposkvrněného Srdce…"
Sestra Lucie z Fatimy sdělila P. Fuentesovi (pozdějšímu postulátorovi svatořečení
fatimských vizionářů Hyacinty a Františka), když ji navštívil v klášteře karmelitek v Coimbře
v r. 1961:
"Blížíme se k posledním dnům naší doby – tato slova mi opakovala Madona třikrát. Když lidé
pohrdnou dosud posledními záchrannými prostředky pro svět – růžencem a úctou k jejímu
Neposkvrněnému Srdci, nabídne nám s bázní a starostí další poslední možnost záchrany
– sebe samu – ve svých četných zjeveních, své slzy, svá poselství vizionářům ve
všech částech světa. A ještě jednou mi řekla: Když ani to nebudeme chtít poslouchat
a budeme pokračovat v urážení Boha, pak už nám nebude odpuštěno…"
Matka Boží však také předpověděla Sestře Lucii:

"Mé Neposkvrněné Srdce nakonec zvítězí!"
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