
Predmet: Vymažte odkazy na moju stránku armády zostatku
Dátum: Mon, 19 Feb 2018 20:29:03 +0100

Od: Admin Peter <admin@jezis-kristus-varovanie.net>
Pre: xxxxxxxxxx <xxxxxxxxx@azet.sk>

Brat diakon,

chcem  vás  týmto  požiadať  o  vymazanie  loga  mojej  stránky  ako  aj  všetkých  linkov  a  odkazov
uvádzaných  vo  vašich  PDF  a  DOC  súboroch,  ktoré  odkazujú  na  moju  webovú  stránku
http://zostatku.jezis-kristus-varovanie.net armády zostatku Ježiša Krista. Ja a admin Ján už nemôžeme
ďalej mlčať vzhľadom na pribúdajúce očividné herézy a protirečenia so Sv. Písmom a učením nášho
pravého Pána Ježiša Krista, ktoré sa objavujú v takzvaných posolstvách od Heleny z Nemecka, ktoré vy
zverejňujete na vašej stránke tu: https://www.prichod-nasho-pana-jezisa-krista.sk/posolstva

Pripájam obrázok úvodnej stránky vašich PDF a DOC súborov, v ktorých uvádzate logo mojej stránky
a odkazujete vašich čitateľov na ňu. Neželám si uvádzanie loga mojej stránky v spojitosti s týmito
údajnými posolstvami, brat diakon, ktoré sú na vašej a Heleninej nemeckej stránke šírené cez internet.
Dlho  sme  pozorovali  tieto  údajné  posolstvá,  ale  už  nemôžeme  s  adminom  Jánom  ďalej  mlčať
a  ignorovať  stále  viac  a  viac  pribúdajúcich  nezrovnalostí  a  očividných  protirečení  objavujúcich  sa
v týchto zverejňovaných textoch, ktoré majú podľa mnohých znakov skôr ľudský pôvod a charakter
a sú písané veľmi nedôstojným, gramaticky a štylisticky ponižujúcim a Božiu autoritu degradujúcim
spôsobom, ktorý veľmi dehonestuje dokonalý a v každom ohľade nespochybniteľný Boží majestát!
Rázne vás upozorňujeme na nebezpečenstvo, ktorému sa vy osobne vystavujete, pokiaľ  budete aj
naďalej zverejňovať očividné herézy, ktoré od Heleny dostávate. Chcem veriť, že ste mali a naďalej
máte len tie najlepšie úmysly v snahe šíriť Božie posolstvá a tým byť nášmu Pánovi nápomocný pri
záchrane duší. Ale uvedomte si, že duch vydávajúci sa v týchto údajných posolstvách za nášho Pána,
ak  by  bol  skutočne  pravým  Pánom  Ježišom  Kristom,  by  nikdy  o  sebe  nepovedal,  že  je  vládcom
podsvetia. Myslíte si, že okrem satana by to pravý Boží duch o sebe tvrdil?! Citujem z posolstva č. 443
zverejneného na vašej stránke:

"Buďte si  ale istí,  že ak vaše rozhodnutie padne na Mňa,  budete mať to  pravé šťastie a tú pravú
budúcnosť! Áno, to pravé! Nielen tu na Zemi, ale hlavne v  podsvetí,  kde Som Vládcom JA a Moje
Božie Kráľovstvo, Kráľovstvo BOHA OTCA, Jeho Syna Ježiša Krista, ktoré sám BOH OTEC vybudoval pre
svojich verných a vyvolených. Shalom. Áno, sám Nebeský OTEC! Nie JA Som to bol, Ten čo príde, aby
vás vykúpil od všetkých hriechov tohoto sveta. Nie JA!"

Vy, brat diakon, ste predsa kresťan s istým stupňom teologického vzdelania (predpokladám, keďže ste
diakon) a snáď nechcete šíriť medzi ľuďmi také nehorázne a priam rúhavé veci, v ktorých sa tvrdí, že
náš  Boh a Pán  Ježiš  Kristus  je  vládcom podsvetia a  jeho "Božie"  kráľovstvo  je  v  podsvetí,  ktoré
vybudoval jeho Boh Otec pre svojich verných a vyvolených? A snáď nechcete rozširovať aj taký strašný
blud medzi veriacimi, že nie náš Pán Ježiš bol ten, ktorý svojou smrťou na kríži vykúpil svet z hriechov,
ale bude to ten (kto ten?), čo príde (ak to nebol Pán Ježiš, tak kto je ten, kto príde, aby nás vykúpil,
snáď nie antikrist či sám diabol z horúcich pekiel ?!). Uvedomujete si vôbec, aké nielen zmätočné, ale
priam rúhavé a heretické výpovede zverejňujete na vašej stránke? A tieto veci ste si skutočne doposiaľ
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vôbec nevšimli,  vy  človek,  o  ktorom by  sa  dalo predpokladať,  že  ste  vo veciach katolíckej  náuky
vzdelaný a skúsený a ste jej skutočným zástancom a šíriteľom pravého Ježišovho učenia?

A čo s tými spornými výpoveďami, na ktoré vás upozornil  už aj  brat admin Ján? Ani to vám ešte
nedošlo, že má predsa pravdu,  keď vás na to upozorňuje,  že Pán Ježiš  nás vo svojich evanjeliách
výslovne varuje pred týmto svetom a jeho vládcami (autoritami), ktorí neslúžia jemu, ale satanovi,
vládcovi tohto sveta?! My kresťania nie sme za jedno s týmto svetom, ani s jeho autoritami, ktorým
my  nikdy  slúžiť  nebudeme,  ale  slúžime  jedine  nášmu  Trojjedinému  Nebeskému  Bohu  a  nie
pozemskému vládcovi  (satanovi)  a  jeho elitám.  A keď náš  Pán príde po druhý raz,  vtedy už viac
nepríde v ľudskom tele na túto zem, ale v oslávenom duchovnom dokonalom tele v oblakoch a v celej
nebeskej sláve za doprovodu anjelov a svätých. Čítate vôbec pozorne, čo zverejňujete a vnímate aj
zmysel  a význam toho,  čo sa tam uvádza? To vám doteraz ešte nedošlo,  aké veci  sa  tam tvrdia?
Pamätáte sa, ako som sa na úplnom počiatku týchto posolstiev snažil vyhovieť Helene (pod istým na
mňa z jej strany vyvíjaným nátlakom v čase, keď som bol veľmi senzibilný bezprostredne po prežitej
veľmi bolestnej traume zo smrti mojej milovanej matky a ľahko som sa dal Helenou ovplyvniť, čo dnes
žiaľ veľmi ľutujem!) uveriac, že z nej vraví pravý Boží duch a zriadil som na tento účel dokonca aj
separátnu webovú stránku posolstiev zostatku? A keď som sa snažil ten nezrozumiteľný zmätočný text
upravovať  gramaticky  aj  štylisticky,  bol  som  nakoniec  skrze  autoritu  "ducha"  týchto  posolstiev
Helenou vylúčený z tejto práce. Každé moje pripomienkovanie o výskyte nezrovnalostí bolo odbité zo
strany toho "ducha", ktorý údajne cez Helenu hovorí. Dnes som naopak rád, že už nemám viac podiel
na týchto herézach a ich zverejňovaní, aj keď sa ten duch vydáva za Božieho ducha a hovorí tak často
o Božom kráľovstve a Božích veciach obecne platných a známych. Zlý sa vždy vedel rafinovane ukrývať
za ľúbivé a pôsobivé slová, frázy a tvrdenia, ktoré ľahko dokázal imitovať a popri pravdivých veciach
vedel patrične pridávať aj kvapky jedu. Áno, ak sa satan maskuje za Božieho ducha, tak samozrejme
o sebe tvrdí, že je Ježišom, pritom však otvorene a bez akýchkoľvek škrupúľ prehlási, že je pánom
a vládcom podsvetia a že on nie je tým, kto vykúpil svet z hriechov, ale bude to niekto iný, údajne ten,
kto príde, aby nás z hriechov vykúpil ??! Čo sú toto za nezmysly? Potrebujete ešte viac dôkazov, že
takto by pravý Boží duch nikdy nehovoril alebo sa my všetci ostatní mýlime - ja, admin Peter, admin
Ján a množstvo ďalších našich bratov a sestier zakotvených pevne v pravej viere v pravého Ježiša
Krista,  jediného  nášho  Vykupiteľa  a  Spasiteľa,  po  ktorom  už  nepríde  nikto  iný,  aby  nás  vykúpil
z hriechov!! Zamyslite sa, brat diakon, a skúmajte ducha týchto údajných posolstiev. Nie je to len
atypický  a  veľmi  zvláštny  zmätočný  jazyk,  nie  je  to  len  strašne  chybná  jazykovo  zdegenerovaná
slovenčina, plná gramatických, štylistických a syntaktických chýb, nie je to len štýl tej nanajvýš čudnej
a Božieho dokonalého majestátu vyslovene nedôstojnej reči  bez patričnej vážnosti  a úcty s množ-
stvom opakujúcich sa viet s nejasnými zahmlenými výpoveďami a s množstvom rôznych relativizmov
a spochybňovaní  (tak  by  som povedal,  dovolil  by  som si  tvrdil,  tak  povediac  atď...),  ale  sú to  aj
očividné herézy vyslovene protirečiace učeniu sv. evanjelií! Očakávam od vás, brat diakon, vymazanie
všetkých odkazov, linkov ako aj  môjho loga, odkazujúcich na moju stránku zostatku armády Ježiša
Krista. Ak tak neučiníte, podniknem potrebné kroky, aby žiaden z tých linkov odkazujúcich na moju
stránku zostatkovej armády, nebol viac aktívny a nepriviedol prípadných čitateľov týchto Heleniných
posolstiev na moje webové stránky. Považoval som za potrebné vám toto všetko napísať a je len na
vás, ako sa zachováte a rozhodnete. A na záver ešte jedna naša vážna a dobre mienená rada - ak
skutočne veríte posolstvám Varovania, cez ktoré k nám hovorí  pravý Boží  duch nášho Pána Ježiša
Krista, tak si musíte vziať k srdcu tieto Pánove varovné slová adresované všetkým tým samozvaným
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prorokom, ktorí by po Márii Božieho milosrdenstva chceli v Božom mene šíriť iné či ďalšie posolstvá
z neba:

Ježiš Kristus: Moje slovo je konečné, je definitívne, nemôže byť iné slovo!
(Posolstvo MBM z 13. mája 2013 16:38 hod.)

Moje slovo je konečné. Je definitívne. Nemôže byť iné slovo.  Ktokoľvek tvrdí, že hovorí v mojom
mene po novembri 2010, kedy začala táto misia (posolstvá Varovania dávané cez Boží nástroj – írsku
vizionárku  Máriu  Božieho  milosrdenstva),  nemá  právo  tak  robiť,  pretože  neprichádza  odo  Mňa.
Proroci, ktorí prišli predtým, a ktorí tiež hovoria v mojom mene, sú požehnaní a budú stále pod
mojou ochranou. Môj hlas hovorí k svetu cez tieto posolstvá. Moja milovaná Matka, Nepoškvrnená
Panna Mária, tiež hovorí ku svojim vizionárom a jej misia má takisto moje požehnanie.

Vedzte, že satanova armáda zahŕňa množstvo falošných prorokov, ktorí hovoria sladkým hlasom.
Chlácholivo, vľúdne a ukrývajúc sa za prázdnymi sľubmi vám budú vravieť pravý opak toho, čo vám
hovorím Ja.  Vedzte, že len môj hlas vám bude hovoriť pravdu. Len môj hlas vám bude hovoriť
o nadchádzajúcich udalostiach,  ktoré sa skutočne stanú.  Nikto ďalší  nemôže a ani nebude mať
právo hovoriť za Mňa, Ježiša Krista, alebo môjho milovaného Otca.

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus na veky vekov!
Admin Peter

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dátum: Sat, 17 Feb 2018 12:12:57 +0100
Od: admin Jan <admin.jan@jezis-kristus-varovanie.net>
Pre: xxxxxxxx <xxxxxxxx@azet.sk>

Drahý bratře v Kristu.

Musím Vám napsat pár řádků, se kterými asi nebudete spokojený.

V poslední době sleduji blíže poselství, která dostává paní Helena z Německa. Vždycky mě udivovalo,
jak tato poselství jsou jazykově podivná, nejasná, slohově nevytříbená, bez autority a Božího majes-
tátu a tak velice rozdílná od všech ostatních poselství, které dostávají ostatní praví vizionáři a proroci.

Co je však nejvážnější, je to, jak se ve svém obsahu odchylují od zcela jasných instrukcí, které nám
Nejsvětější Trojice a Matka Boží sděluje v zájmu zachování našeho práva na věčný život. Nebudu ty
nepřesnosti a vyložené hereze vyjmenovávat jednotlivě, bylo už jich tolik, že by to bylo na dlouhý
dopis. Co jsem si ale přečetl dnes, to už je úplný vrchol a jasné potvrzení toho, že tato poselství nejsou
pravá a že jejich autorem je člověk, pracující na plný úvazek a placený takovými lidmi, kteří mi před
dvěma roky po dlouhou dobu posílali "Ježíšova" poselství téměř každý den, než si všimli, že jsem je
přestal číst. 

V tom poselství, které jste mi dnes poslal, stojí:  Mojim novým domovom bude svet, ak sa vaše
srdcia a duše a ich konania aj zmýšľania stotožnia s  AUTORITOU sveta,  všade vládnuceho
a všade prítomného! Amen.

Ve všech pravých poselstvích jsme před světem a jejich autoritami varováni. Tento svět není, nebude
a ani nemůže být naším domovem, jsme tady jen poutníci v exilu. Jestli se ztotožníte s autoritou světa,
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všude vládnoucího a všude přítomného, jak bude velmi brzy tvrdit papež František, tak můžete na
příští život ve společnosti našeho Pána zapomenout. Budeme souzeni nejen podle toho, kolik duší jsme
našemu Pánu přivedli, ale také podle toho, kolik jsme Mu jich ztratili. 

Prosím Vás, vzpamatujte se a přestaňte šířit tyto zkázonosné myšlenky. Dobře Vám radím jako bratr
bratru v Kristu. Zatím děláte velmi záslužnou práci, ale budete-li pokračovat s poselstvími Heleny
z Německa, bude s vaší věrohodností a autoritou konec. A k čemu by pak byla veškerá vaše námaha
a odříkání?

S přáním pokoje a Božího požehnání,

admin Jan

P.S.:

O falešných poselstvích říká náš Pán (mimo jiné): "Budou matoucí, těžká ke čtení a nezanechají trvalý
dojem na duši." (Kniha Pravdy, poselství č. 131). 

Vlastně by vám mělo stačit, že tato poselství paní Helena začala dostávat v roce 2016. Náš Pán jasně
řekl, že po listopadu 2010 žádný nový prorok ani vizionář nepřijde:

Poselství 794: "Kdokoliv tvrdí, že mluví v mém jménu od doby této mise, započaté v listopadu
2010, nemá právo tak činit, neboť nepřichází ode Mne. Proroci, kteří přišli předtím, a kteří také
mluví v mém jménu, jsou požehnaní a budu je stále ochraňovat."

ODSTRÁŇTE LINKY, ODKAZY A LOGO !
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