Hle, Já přicházím

Já přijdu rychle, a Má odměna se Mnou pro
každého člověka podle jeho skutků. (Zj 22;12)
Poselství Boha pro Julii Whedbee

2017 – 2018
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Přeložil, uspořádal a graficky upravil Miroslav Vasko
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Dny Zjevení začaly
Ježíšovo poselství pro Julie Whedbee z 19. 5. 2017
Dcero, zapiš tato slova:
Pro Moji velkou Lásku a Milosrdenství hovořím ze Svého Srdce o tom, co přijde.
Skryjte se, i kdyby jen na okamžik, jakmile vzplane Můj hněv a než Mě přejde
zanícení. Vstupte do nejhlubší komůrky, do středu Mého Srdce, Svatého Svatých,
protože zde naleznete bezpečí, pokoj a odpočinek, mezitím co Já učiním to, co
musím učinit.
Můj Duch a Má ochrana budou pro ty, kteří se mi zasvětili. Žádné zlo vás nestihne
a budete přebývat pod Mými křídly. Dokonalý mír bude ve vás uprostřed temnoty.
Volejte Mé svaté anděly, aby přišli k vám i k vašim milovaným a Já vás vyslyším.
Není větší Lásky než je ta Má, a Moji lidé budou vědět, že jejich Král je silný a mocný
v boji a učinil si Zemi za svou podnož.
Hrůza bude vládnout, jak budou dny stále temnější, události přijdou rychle, Moji
milovaní, ale vy, kteří hledáte útočiště ve Mně, vaší vysoké Věži, budete přebývat ve
Mně, odděleni ohnivou zdí. Připravte si srdce a ducha, protože se projevím takovým
způsobem, jak to dosud nikdo neviděl.
Teď už mám velmi jasno skrze všechny ty nádoby, skrze něž jsem hovořil. Rozlišení
bylo učiněno, a ti, kteří zvolili žít jednou nohou světsky a druhou nohou v Království,
budou muset snášet následky své volby. Světlo a temnota nemohou žít společně;
proto ode všech, kteří nejsou čistí, spravedliví a svatí, odvrátím zrak.
Nastane řetěz událostí, které na zem přijdou náhle, a žel, příliš mnozí se nepřipravili,
ani neposlouchali Mé rady. Většina žije v realitě tak vzdáleni pravdě, že se jim iluze
staly realitou a chytí se do pasti velkého podvodu. Většina těch, kteří říkají, že jsou
Moji, dokonce sklouzla do příjemně strnulého stavu, jehož polstrované stěny falešné
bezpečnosti je kryjí před Mojí Pravdou. Ti dopadnou nejtvrději, až strhnu tyto stěny
a odhalím jejich nahotu a hanbu. Jsem Ten, který rozlišuje lidská srdce, a vidím, jak
jsou mnozí poskvrnění a nečistí.
Hle, moudrost – duše je ničena zevnitř, jako tato země (USA) a její lid. Kořeny
hořkosti a žluči nahradily lásku a čistotu. Kořeny zla vzrostly v stromy a ovoce této
země je shnilé. Proto poslouchejte, co říkám. Přišel jsem vyčistit špínu a spálit
všechno, co není ze Mne. Běda těm, kteří teď budou mimo Moji ochranu. Budou
probuzeni, aby si byli vědomi, že byli varováni. Zanechám důkazy o všem, co jsem
říkal svými vyvolenými, Králův hlas hlásaný současně po celé zemi a celé lidstvo
bude vědět, že
JÁ JSEM BŮH, protože dny Zjevení začaly.
Kdo je hoden číst svitky a přijít jako Soudce a Vládce všech?
Pouze Jeden a Mé jméno je
YAHUSHUA !!!
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Ať se ohne každé koleno a každý jazyk vyzná, že Já Jsem Pán všech – Elohim,
El Olam, Jehovah, El Eloah, Adonai, Yahweh Sabaoth, El Elyon, El Gibhor.

KDE JE BŮH?
Ježíšovo poselství pro Julie Whedbee z 8. října 2017
Řekni jim, dcero, že jsem tady a slyším vše a vidím vše.
Toto období, které začalo, je jako žádné jiné před ním. Vložil jsem vás, Mé stvořené
bytosti, do konečného a omezeného času a prostoru, abyste uskutečnily Můj plán.
Jistě už je ale jasné, že jste dospěly ke konci věku, ke konci cest člověka.
Dovolil jsem člověku, aby získal poznání a pochopení a pokročil na cestách, které
nikdy nebyly částí Mého původního projektu. Ačkoli jsem nabídl lidstvu mnohem víc,
moudrost a odhalení, neomezená a věčná, která jsou ve Mně, člověk si zvolil věci
tohoto světa, které vedou jen k duchovní smrti.
V hledání, jak dosáhnout nadřazenosti a moci, lidstvo se vzdálilo od pravého Zdroje
všeho, co mohlo být dosaženo důvěrným vztahem se Mnou, jeho Stvořitelem.
Proto pro Mne nadešel čas, abych zcela uvolnil svou ochranu před chaosem
a temnotou, která existuje mimo Mne. Světlo a tma nikdy nezaujímají stejný prostor
a nastane velké oddělení. Jak přitahuji ty, kdo jdou se Mnou, blíže k svému srdci, tak
i uvolňuji ty, kdo touží po temnotě víc než po světle, po lžích víc než po pravdě,
po duchovní smrti víc než po věčném životě.
Nepátrejte po pohnutkách jediného a jedině pravého Stvořitele. Mé cesty nejsou
vašimi cestami. Spravedlivý bude trpět s nespravedlivým, ale Můj plán spásy pro
mnohé je dokonalý. Váš pláč je slyšet v Mém království, a posílám vám pomoc z Mé
svatyně.
Až padnou Mé rozsudky a svět se vnoří do temných časů, mnozí budou ke Mně volat
o pomoc, mnozí, kteří Mě dříve ve svém životě nepotřebovali. Mnozí také budou ke
Mně křičet v hněvu a beznaději, protože nebyli poučeni o dokonalé podstatě
Velikého, Kterým Jsem. Naléhám na všechno Mé tvorstvo, aby poznalo každý Můj
aspekt. Mluvil jsem o tom v minulosti.
Já jsem světlo, ale stvořil jsem také temnotu. Chci, aby Mě všichni milovali a sloužili
Mi, ale nikoho nenutím. Já dávám, ale i beru. Způsobuji déšť, ale také jej zadržím.
Jsem s pokornými a zkroušenými srdcem, radostnými a poslušnými, a také sedím
s vámi v popelu a pláču, když vy pláčete. Trpěl jsem, když jsem byl na této zemi
a dovolím utrpení pro vaši větší víru a větší zralost ve Mně. To je ale vždy volbou.
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Můžete křičet "Kde je Bůh?", uprostřed svých tragedií, nebo Mi můžete nabídnout
bolest a své starosti a prosit Mě, abych je použil pro větší dobro všech. Můj plán pro
lidstvo nepochopíte úplně, dokud nebude zcela odhalen, a tak vás prosím, abyste Mi
důvěřovali…, bez ohledu na to, čemu se v přirozeném řádu podobá. Opusťte své
způsoby uvažování a zaměřte svůj zrak na věci před vámi. Žádné utrpení tady nelze
srovnat se slávou, která bude odhalena.
Já jsem ve všem – jsem to Já, kdo dovolí soudy – jsem samotné tkanivo všeho,
co existuje, protože zde není nikdo jiný, než Já.
Já sám jsem přišel v těle, božské se projevilo zde, aby učinilo velké dílo ve vás
a skrze vás. Vzhledem k tomu, že nikdo, jen Já jsem vstal z mrtvých, budete Mi
prostě důvěřovat v této poslední hodině?
YAHUSHUA

JE PRO VÁS PEKLO ALTERNATIVOU?
Poselství Boha Otce pro Julie Whedbee z 21. října 2017.
Dál je varuj, dcero. Moji lidé, jste ničeni kvůli nedostatku poznání. Nejste už unaveni
tímto životem a všemi jeho prázdnými sliby? Jak dlouho vás mám trápit, abyste se
odvrátili od hříchu a hledali Mne?
Zastavte se teď a poslouchejte Mě! Jak jsem už varoval, čeká tuto zemi velmi vážná
událost, přesto dál v komfortu pokračujete v pomalém tlumení necitlivého stavu mysli,
denně přijímáte více a více jedu. Nevšímáte si Mých naléhavých varování, abyste
zanechali svých bezbožných způsobů, brzy upadnete do kómatu. Smrt vám přivodí
zadušení Mou Pravdou. Nebudete ani vědět, co se stalo, a pak… náhle, ve chvilce,
dopadne oheň spravedlnosti a příležitost změnit životní styl se vám v okamžiku
vypaří.
Vaše pýcha bude vaší zkázou, protože jste postavili mnoho bohů přede Mne.
Věnujete svůj čas a úsilí světským věcem a vše je marnost. Povyšování se nahradilo
svatost, poctivost a čistotu. Nebyli jste stvořeni zažívat, jakobyste byli první, dřív než
Já. Byli jste stvořeni k Mému obrazu, abyste odráželi a předváděli Mne, ale vše, co
vidím, je obžerství a chamtivost, zvrácenost a smilstvo, závislost, modlářství
a marnost.
Říkám vám – PŘESTAŇTE !! Skončete se svou špínou a odpornými způsoby.
Přestaňte se vymlouvat. Přestaňte svalovat vinu na druhé a na všechno možné
a podívejte se na sebe. Podívejte se na své černé a chladné srdce a přijměte jednou
provždy zodpovědnost za volby, které jste učinili! Přestaňte si zahrávat s věčností.
Přestaňte jednat, jako by bylo více času. Přestaňte se léčit jedem, jenž vašim očím
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i tělu připadá a chutná sladce, ale dovede vás jen k jisté duchovní smrti. Přestaňte
zaškrtávat účast v kostelech a společenstvích, jen abyste už šli hned zpět do svých
nečistých životních způsobů. Netvrďte planě, že Mě znáte, a pak se vracíte ke své
temné magii a čarodějnictví. V Mém království se pro vás nenajde místo, pro vás,
kdo činíte takové věci, protože jsou ohavné v Mých očích.
Můj dar lásky vám, Můj Syn Yahushua, připravil pro vás cestu, abyste v tomto životě
našli Pravdu. Avšak vaše arogance oslepila oči vašemu duchu a spíše, než byste
přijali Můj nejvyšší dar a jeho oběť, aby vám dal život, zůstáváte zatvrzelí a vzpurní…
a říkám vám, zahynete ve svých hříších.
Zeptám se vás teď: Co když dnes zemřete? Mnoho, mnoho jich zemře v ten den.
Jaký bude váš konec? Pravda? Nebo jistá věčná smrt?
Vy, kteří se Mě bojíte, Můj Zbytek, se nemáte čeho bát. Nezoufejte si a neděste se,
neboť Já jdu před vámi a držím si vás blízko srdce. Přivedete ztracené ke Mně
láskou, mocí a autoritou, zjevenou skrze vás.
POŠLU PRO VÁS MÉHO SYNA
ON PŘIJDE
YAHUAH

UDĚLEJTE TO PRO MNE
Ježíšovo poselství pro Julie Whedbee z 9. listopadu 2017
Moji lidé, pojďte blíž ke Mně, protože chci s vámi sdílet více moudrosti.
Můj Otec dovolil, aby Mé srdce bylo probodeno, a to kvůli lásce. Má krev se volně
řinula, aby všichni měli možnost vybrat si Mě jako svého Mesiáše a Krále a věčně žít
se svým Stvořitelem.
To láska Mě držela na kříži a byla to největší bolest a muka za Mého času, která
naplnila Moji úlohu na zemi. Je naprosto klíčové, abyste pochopili, co říkám.
Nyní zakoušíte mnohá trápení, protože rozsudky jsou již zde; pro některé proběhly
v těsné blízkosti, pro jiné byly osobní. Jak už jsem řekl v Mém Slovu a těmito
poselstvími v minulosti, temnota se stává každým dnem intenzivnější, jak odnímám
Svou ochranu světu, jenž Mě nepřijímá a neuznává Mne jako suverénního vládce
nad celým stvořením.
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Vidím vaše zlomená srdce, slyším vaše nářky a prosby. Trpím spolu s vámi kvůli
tragédiím a beznaději, které prožíváte. Nic neprojde nepovšimnuto, protože Mně
záleží na každém z vás.
Až se vše bude zdát nejtemnější, až se bude zdát, že zlo zvítězí, až rány budou
nesnesitelné, až budete náhle zbaveni všeho, co vás těšilo, tehdy, prosím, Mi dejte
své srdce. Odevzdejte Mi to vše. Všechno dejte Mně. Nenechte si nic.
Až udeří pohromy, až ztratíte domov, příjem, přátele, ano, i své rodiny – stále Mě
velebte. Až budou nevinní zastřeleni a nesmyslné zločiny proti lidstvu budou
pokračovat, pamatujte, že Já mám vše pod kontrolou. Až vám bude připadat, že vše
je ztraceno a že ten Zlý vám šeptá do uší, že jste opuštění, zavolejte Mě, protože Já
jsem zde a nikdy vás neopustím.
Abyste rozuměli, na zemi se koná mnohem větší dílo, než Mé děti dokáží vnímat.
Zkouším srdce lidí, dávám i beru, prosévám a natřásám, neboť tím vším jsou měřena
vaše srdce. Stupeň lásky, Mé nepodmíněné lásky, kterou projevujete jeden druhému
vprostřed všeho, co dovolím, je to, co hledám. Odpustíte těm, kteří učinili nejhorší
a nejohavnější věci vám nebo vašim milovaným, jako jsem Já odpustil všem, když
jsem byl na kříži, dokonce i těm, kdo byli přímo zodpovědní za Mou fyzickou smrt?
Nebo budete zvažovat soudy, proklínat a obviňovat své nepřátele? Můj příklad na
Kalvárii, stejně jako Mé Slovo, vám ukázal cestu, jak odpovědět, abych byl ve všem
oslaven.
Já jediný jsem soudce a Já jediný jsem Stvořitel všeho. Mám plány s každou duší,
kterou jsem stvořil, a tyto plány vám neublíží. Věříte v Má slova Pravdy? Mám záměr
s životem každého jedince a naplnil jsem jej smyslem od stvoření až k jeho konci. To
znamená, že nic není mimo řád. A vezmu-li duši ze země domů, tato duše zde
naplnila své poslání. To může být pro mnohé z vás těžko přijatelné, ale Mé cesty
nejsou cestami člověka, jsou vyšší….
Znáte-li však Můj příběh a uvědomujete si, jak největší čin a výsledný dar Mé oběti
na kříži poskytl hříšnému člověku cestu ke vstupu do Mého království, pak Já vás
žádám, abyste přijali Mou Pravdu, zde vyřčenou; že vaším plným odevzdáním ve
všem, mohu vykonat největší dílo i ve vás, Mých nádobách, Mé posvěcení skrze
očistu, která nejen, že vás přivede k hlubší důvěrnosti se Mnou, ale oslaví i Toho,
kdo dal své všechno za vás.
Tak jako Mé utrpení nebylo marné, ani vaše nemusí být marné, budete-li Mi prostě
důvěřovat, abych nyní vykonal své největší dílo ve vás a skrze vás, v této poslední
hodině člověka.
Celkově vaše jednotná poddanost v ponížení přinese nejslavnější projev Mého
království, jaký kdy země viděla.
Znám vaši únavu ze zla a jeho temnoty. Přesto Mi důvěřujte. Vím, že jste už velmi
unavení a vyčerpaní až do krajnosti, ale nikdy vás neobtížím víc, než můžete unést.
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Já vím, že bolest může být oslepující, stejně jako ochromující, ale nedávejte nepříteli
opěrný bod, protože jsem již cenu zaplatil a vítězství je jisté.
Vidím mnohé z vás, kdo milovali a dávali, odevzdali se a zřekli se všeho na tomto
světě, a cítí se opuštění a zrazení, odmítnutí a zavržení. Vy, Moji milovaní, jste Mé
drahokamy. Jste hýčkaní v Mém srdci. Jste to vy, k nimž mluvím v tento den. Jste
těmi, pro které přicházím. To vy obdržíte plnou míru vylití Mého Ducha, až vás
prostoupím a připravím, abyste Mi pomohli přivést ztracené domů.
Vy, Moji vyvolení a povolaní, jste byli určeni pro tuto generaci Mého Návratu
k osvobození zajatých. Spoléhám na vás, že zde upevníte Mé království a sjednotíte
umírající svět věčnou a bezpodmínečnou láskou svého Stvořitele.
Jste vzácní v Mých očích a Já jdu touto cestou s vámi. Až se bude zdát, že je
všechna naděje ztracena, přijďte k Tomu, kdo je uzdravujícím balzámem na všechny
vaše rány. Přinesu vám útěchu a pokoj, který přesahuje hranice tohoto království.
Ponořte se hluboko, hluboce milujte, neboť JÁ JSEM odpovědí na všechno.
Pojďte, ať spolu dokončíme dílo, které začal Můj Otec.
YAHUSHUA

Tři dny temnoty, kritický stav a velké odpadání od víry
Ježíšovo poselství pro Julie Whedbee ze 7. prosince 2017
Dcero, tvé srdce je i Mým srdcem a břemeno, které nese, je Mé vlastní, protože vidíš,
jak celý svět dosáhl kritického stavu. Mnozí stále čekají, kdy už dojde na Má slova
v Knize, pokud jde o velké odpadání od víry, ale musím vám říct, že nejde o budoucí
událost nebo období, ale o současnost, o dny, které právě prožíváte. Plány a schémata nepřítele byly po staletí stupňované a podvod probíhá v hloubi každého aspektu života. Falešné nauky, zavedené tak dávno, napájené a živené, dorostly v hrozné
a veliké zlo. Pomalá, ale systematická otrava vaší mysli a duše dosáhla téměř svého
vrcholu. Pódium bylo pečlivě nachystáno na velkou hodinu, která přišla teď, kdy
většina lidí věří lžím, a zradila zásady nebo sklouzla zpět do lidských omylů, které
jsou teď vydávány za pravdu.
Běda těm, kteří nazývají svaté bezbožným a bezbožné svatým, kteří vnímají světlo
jako temnotu a zaměňují pravdu za lži. Běda těm, kteří nazývají zlo dobrem, a jdou
dokonce tak daleko, že bezostyšně a otevřeně rebelují, modlaří bez sebemenší
obavy z Jediného, Jednoho, Pravého a Živého Boha, Jahve.
Tato apostaze, čili odpadnutí od víry tolika bylo u některých sotva patrné, u jiných ale
bylo otevřeným vzdorem a výsměchem Mé pravdě. Z Mého pohledu jde o čaroděj8

nictví. Varoval jsem vás a varuji, abyste prchli od vědomého hříchu, od kohokoli
a čehokoli, od kterékoli církve nebo nauky nebo tradice člověka, který není zcela
zakotven ve Mně, v Mé krvavé oběti, Mém Svatém Slově, odpuštění a pokání. Řekl
jsem vám, že kdybyste jen přišli ke Mně, osobně bych vás učil a radil vám v pravdě,
že se nebudete muset ohlížet po jiném. Moje cesta je úzká, ano, ale dobře osvětlená
Mým Duchem a Mojí Láskou k vám. Tak mnozí si přesto vybrali klesnout do sebeuspokojení, apatie a lenosti na duchovní cestě se Mnou a skutečně osudově pochybili. Neboť budou zastiženi nevědomí, protože vše, co bylo vyřčeno o času konce, už
začalo. Znamení jsou všude a ti, kdo jsou Moji, jsou si velmi dobře vědomi období,
v němž se nacházejí. Velkého odloučení si vůbec nevšimnou ti, kteří padli do zmíněné apostaze a nebudou vnímat světlo, dokud ti, kteří jsou Moji, nebudou odstraněni.
Z velkého milosrdenství a lásky jsem vylil Svého Ducha, Své Srdce i Svá napomenutí, a volám k pokání, svatosti a spravedlnosti. Musel nastat bod, kdy musím jednat
a co bude, to bude.
Pokud jste se nepřipravili, především duchovně, budete smeteni do skutečnosti,
která nemusela být vaše. Mnozí, bohužel, už tuto cestu zvolili.
Nebudu už znovu a znovu varovat, jak jsem tak dlouho dělal.
Připravte si srdce na Mých cestách a životem ve svatosti. Připravte své rodiny varováním, že už není více času. Připravte své domovy a obydlí, dal jsem vám na to
prostředky. Buďte prozíraví, opatrní a moudří v tom, co máte, vždy ochotní sdílet vše
s každým, koho vám Já pošlu. Vypněte všechna média, oddychovou zábavu a pozorně naslouchejte Mým pokynům. Oddělte své nejlepší schopnosti od hmotných
věcí, věcí, které jsou jen ke stimulaci smyslů a jen živí tělo a ne lidského ducha.
Požádejte Mě a Já vám pomůžu poznat, od čeho odejít a čeho se vzdát.
Modlete se za své rodiny a blízké, za ty, které máte rádi, za přístřeší, vozidla, za své
zdroje, a finance, ale také za technologie, které musíte používat, včetně bankovních
transakcí a různé druhy obchodování, odehrávající se ve vašem životě. Modlete se
i za elektřinu, zdroje vody, základní struktury a obvody. Proste o ochranu andělů
a Moji ohnivou zeď, dosahující nebes nad vámi, hlubin země pod vámi i do nejzazšího okolí vašich obydlí, jak doma, tak i na všech místech kam cestujete.
Šířící se duch apostaze ukolébal mnohé do velmi uvolněného a drogovému opojení
podobného stavu, který přesvědčí ty, jejichž srdce utěšuje, že všechno bude v pořádku a žádná velká akce není třeba.
Říkám vám velkou pravdu, že jde o naprostou lež z pekelné jámy, která zničí všechny, kdo se do ní chytí. Nic nemůže být vzdálenější pravdě v tomto kritickém okamžiku, do něhož jste vstoupili. Mé Slovo vás poučuje, abyste byli střízlivé mysli, pozorní,
stálí, ostražití a bdělí, protože nepřítel se potuluje po zemi a hledá, koho by pohltil.
Nikdy jsem neučil, že máte být spokojení, v pohodě, nebo se uspokojit čímkoli, co
tento svět může nabídnout, ale přesto takové poselství proniklo do lidské psychiky
a posílilo na nejvyšší možnou míru, aby ukolébalo velmi mnohé ve falešném pocitu
bezpečí.
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Můj lide! Já přijdu! Přijdu rychle!!! Nastane den, velmi, velmi brzo, kdy si náhle
uvědomíte, že už je příliš pozdě na volbu a kdy Můj hněv se alarmujícím způsobem
stane vaší okamžitou skutečností. Nemusí to tak být.
Otřesu celou zemí jako dosud nikdy. Jak jsem důrazně varoval, celé národy budou
trvale proměněny. Hory se rozpadnou, moře bude burácet, země popuká a rozdělí se
v mnoha oblastech a poznáte, že je to váš rozsudek. Neberte tato varování lehkovážně. Připravte se, že budete bez prostředků na nákup potravin, budete bez moderních
vymožeností, jako je elektřina, [plyn,] pitná voda a odpadní, kanalizační systém.
Připravte se na fyzickou temnotu.
Způsobím na zemi znovu fyzickou temnotu, abych otřásl ztvrdlými srdci, vlažnými,
netečnými a těmi, co se nedrží zásad a zůstávají tvrdohlaví. Zážitky během toho
času budou velmi specifické pro cestu každé duše ve vztahu ke Mně. Velký pokoj
a radost bude provázet ty, kteří dodržují smlouvu se Mnou; zážitky těch, kteří plně
se Mnou a ve Mně nechodí, budou něco zcela jiného.
Vy, kteří jste Moji, byste se měli nepřetržitě chystat postem a modlitbou na tuto
temnotu, která je již zde. Brány pekla byly otevřeny a pečeti Zjevení se rozlamují.
Nemá vás to vystrašit, neboť jsem vám nedal ducha bázně, ale zdravé mysli. V této
mysli a ve všem, co jsem vám říkal, jsem vás připravoval.
Vám, kteří jste šli úzkou cestou se Mnou, trpěli jste agónii se Mnou v Mém Srdci,
kteří jste spolupracovali se Mnou přiváděním duší ke Mně, říkám, že vám bude
zjeveno velké tajemství. Protože vy vidíte, že se blížíte konci vašich tří dnů temnoty.
Blížíte se poslední hodině zkoušek, očistě a tříbení. Váš rychlý vzestup je velmi
blízko a v tom odkazuji na přechod z přirozeného do duchovního světa, protože, jak
víte, toto není váš domov. Nyní vám otevřu zjevení, protože tento čas a zjevená
tajemství ještě neznáte. Čtěte Mé Slovo a meditujte o třech hodinách, které jsem Já
prožil na kříži, o třech dnech před Mým zmrtvýchvstáním a dokonce i o třech dnech
temnoty Mojžíše a Izraelitů, stejně jako o Jonášových třech dnech v břiše velryby.
Modlete se ke Mně o zjevení, jak to souvisí s tím, kde se právě teď nachází Má
Nevěsta na vaší cestě. Naplní vás velká radost, až přijmete tato zjevení! Budete
vědět, že vy, kteří jste chodili se Mnou, se blížíte ke konci této temnoty, o které
hovořím, protože jste zažili obojí, přirozené i duchovní.
Vy, kteří ke Mně ještě přijdete na své důvěrné cestě, vězte: Zažijete trochu víc
zkoušek, jak bude postupovat vaše tříbení, protože jde o vykonání velké práce
v krátké době vašeho času. Říkám vám, vytrvejte.
Výsledkem všeho, co dopustím, bude, že více duší bude přitahováno ke Mně, až
spadnou šupiny z očí duchovně mrtvým a Má pravda bude zjevena. Žádám vás,
abyste přišli blíž, ještě výš a hlouběji, hlouběji do středu Mého Srdce, v němž získáte
naprostý pokoj a ujištění o všem, co je před vámi. Potom budete mít Mé oči a Mé
srdce, Můj náhled na všechny věci. Vidím všechna vaše srdce a znám lásku ke Mně,
kterou v něm nosíte. Jste Mi velmi vzácní, Mé korunovační klenoty mezi nejčistšími
v duchu a nejbližší Mému Srdci. Jste to vy, komu jsem svěřil Mé Království a Mé
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plány, abyste vykonali největší dílo, které bude učiněno skrze Můj lid, jaké tento svět
kdy viděl.
Připravte se na Můj návrat pro vás! Připravte svá srdce a ducha na přijetí Ženicha,
neboť přijdu pro vás. Přijdu rychle! Odložte všechno a vzdejte se všeho, abych vás
mohl plně prostoupit Já.
Nastal čas určený k vykonání všeho, co bylo zamýšleno od založení tohoto světa.
Všechno je teď na svém místě. Zůstaňte silné, Mé děti. Já budu s vámi během toho
všeho.
Vzdávejte Mi veškerou slávu, úctu a velebte Mě, neboť jsem otevřel dveře, které
nikdo nemůže zavřít, aleluja, a Můj Otec bude oslaven! Připravte se! Připravte se!
Váš ženich je ve dveřích!
YAHUSHUA

MAYDAY! MAYDAY!
Ježíšovo poselství pro Julii Whedbee ze 14.1.2018
To jsem Já, dcero, tvůj dobrý Pastýř a mocný Král. To jsem Já, který mám klíče od
smrti a pekla a vykoupil jsem lidstvo prolitím své Krve. Já jediný jsem hoden otevřít
knihy (svitky) a odhalit konec od počátku. Mé zmrtvýchvstání a nanebevstoupení
k Mému Otci naplnilo Jeho vůli, jak to rozhodl ještě před založením světa.
Ti, kdo věří, že jsou tato slova pravdivá, vstoupí do Mého duchovního odpočinku.
Vám, kteří otevřeně vzdorujete těmto pravdám, přivodím rychlý a rozhodný konec,
protože vzpoura je stejná jako čarodějnictví a věčná zkáza bude váš konec.
V životě každé duše existuje bod, kdy si musí zvolit věčný duchovní život se Mnou,
nebo lidskou mysl, která vede ke službě a uspokojování tužeb těla, vždy směřuje ke
zničení a věčné smrti. Mnozí z vás již prošli tím okamžikem a učinili rozhodnutí,
mnozí další ne.
Tento život je jako pára, prchavý okamžik – marnosti v něm pomalu korodují duše
těch, kteří uzavřeli smlouvu s temnými duchy a silami, jen aby jim podlehli a padli do
duchovní zkázy a zapomnění.
Pokud teď čtete nebo slyšíte tato slova, musíte se velmi vážně ptát, zda jste zvolili
v minulosti nebo se teď rozhodujete zvolit pro sebe a pro své milované sloužit jen
výživě a uspokojování fyzického těla, byť jen na krátkou dobu, úplným zanedbáváním
absolutních pravd Mého Slova a nezbytných příprav, které by měly být učiněny, aby
vám bezpečně zajistily vaši věčnou budoucnost se Mnou.
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Darem svobodné vůle jsem vám dal možnost volby života nebo smrti, a pokoje,
radosti a lásky před věčnou temnotou, samotou a odloučením. Proč tedy, když
hledím na Zemi, vidím tak mnohé vkládat svou víru, naději a důvěru v tělesné
myšlení, ďábelské učení a tradice, které jsem Já nenařídil? Falešný pocit bezpečí se
zmocnil života lidí a stálá, opakovaná volba, konat přípravy pro tělesnou pohodu spíš
než pro věčnou duši, bude vaší zkázou. Pokračování ve světském životě a setrvání
v netečnosti k tomu, kdo Já jsem, vás bude stát všechno. Vyslyšte dnes Má slova.
V okamžiku, kdy si vyžádám váš život, budete čelit výsledku této nejdůležitější
klíčové volbě, kterou jsem vám dal. Budete schopni stát přede Mnou a zodpovídat se
za život, který jsem vám dal? Budete schopni přijmout, že tady a teď vám bylo dáno
si ze svobodné vůle vybrat a vy jste si vybrali stvořené věci, věci zjevně pomíjivého
a dočasného světa před věčností se svým Stvořitelem? Proto vám říkám, pak vám
bude odhalena vaše volba a závažnost vašeho rozhodnutí.
Mohl bych vám to sdělit jasněji? Nedokážete slyšet pláč Mého Srdce a Mou
lásku k vám i Mé velké milosrdenství, křičící o vaši pozornost? Moje láska
k vám nezná hranic, ale nikoho nenutím. Miloval jsem vás už dřív natolik, že
jsem za vás zaplatil nekonečnou cenu – prolil jsem Svou Krev, abyste mohli
učinit tuto svobodnou volbu.
Proč si tedy, Moji lidé, vybíráte zůstat v poutech a být zotročeni systémy, které řídí
a ovládají váš život? Proč věříte lžím a noříte se hlouběji a temněji do schémat
nepřítele a následného podvodu? Proč sebe a své milované necháváte ovlivňovat,
manipulovat a pomalu otrávit princem, vládnoucím této zemi?
Řeknu vám proč. Nevěříte v důležitost a naprostou nezbytnost zůstávat v Mém
Slově a mých zaslíbeních, jako v samotném základu své existence. Naletěli jste
iluzím, že člověk má odpovědi, a že, když se považujete za dobré lidi se srdcem
na správném místě, tak jste v bezpečí a máte základ, který bude stát, až se
všechno rozpadne.
To je lež z pekelné propasti a váš příklad má přímý vliv na vaše blízké a na
všechny, se kterými se stýkáte.
Téměř každá oblast současného každodenního života byla znečištěna, zdeformována, překroucena a přeměněna k podprahové indoktrinaci (ovlivnění) informacemi,
které nejsou ode Mne, ale pocházejí přímo od toho, který vládne tomuto království.
Moji lidé, budete ničeni pro nedostatek poznání, protože jste si nevybrali volbu
nezbytnou k zachování své duchovní věčnosti. Udělejte si čas na přezkoumání
svého každodenního života a věnujte pozornost všemu, co je vám předkládáno
v podobě technologií, médií, obchodu a zábavy. Dívejte se pozorně a modlete se za
dar rozlišování při pátrání po kořenech (původu) a motivech všeho, co je denně před
vámi. Je to základ a počátek všeho a toužíte-li skutečně po pravdě, odhalím vám za
vším skryté agendy a pomalé a znepokojivé ničení vašich duší, které probíhá.
Až zaburácí nebesa, octnete se náhle bez základů, a iluze, v níž jste věřili jako ve
skutečnost, se v okamžiku rozplyne, pak poznáte, že čas, který jste dřív ode Mne
dostali k získání zjevení, rady, poznání a moudrosti, byl hloupě spotřebován v honbě
za sobeckými touhami.
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Neříkám vám tato slova jako obžalobu, ale spíš vám ve Své Lásce znovu otvírám
Své Srdce, abyste vy, i ti, které vedete, byli spaseni! Pro každého z vás mám plán,
který vám nikdy neuškodí. Ve světě plném tolika lží na vás naléhám, prosím, hluboce
zvažte v srdci Má Slova Pravdy. Ve Svém Slově jsem napsal, že budu vylévat Svého
Ducha v těchto posledních dnech a dělám to v Mých služebnících, prorocích.
Dbejte jejich varování a rozpoznejte Srdce svého Otce a Stvořitele, Ducha
Pravdy, v tom, co říkám. A běda těm z vás, kteří se vysmívají, zesměšňují
a pronásledují Mé pomazané a Slova, která jsem jim dal hlásat, a zpochybňují
jejich postavení. JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, a nikdo Mě nebude zesměšňovat.
Důkladně a s velkým znepokojením a pozorností se podívejte, čemu se věnujete
a na čem máte účast. Přezkoumejte místa, kde se často pohybujete. Jaké společnosti se držíte? Přátelíte se s těmi, co se nedrží mých Pravd nebo je stále zrazují na
svých cestách, byť se ke Mně jakoby hlásí? Děláte to samé v kruhu rodiny? Jdete
životem obezřetně a modlíte se za Mé rozlišování, moudrost a radu v každé oblasti
svého života a za ty, které milujete? Nebo máte potřebu se bavit, a proto otevíráte
dveře nepříteli, aby manipuloval a stimuloval mysl a smysly? Chodíte do kostela
a/nebo společenství, které není plně biblické a smíchalo rituály, tradice a učení lidí
do svého učení? Přestože rebelie, vzpoura v jakékoliv podobě, je hřích čarodějnictví,
a říkám vám, že ve vašich dnech převládá, ve vašich kostelích zvlášť je více
čarodějnictví, než byste kdy věřili.
Kéž byste jen otevřeli svůj duchovní zrak a sluch, abyste slyšeli, co vám Můj Duch
říká v této pozdní hodině.
Jste neuvěřitelně obdařeni množstvím informací dostupných o většině udržovaných
lidových tradic, když se je snažíte najít. Máte ale přímou zodpovědnost a odpovídáte
za to, čeho se účastníte; budete-li se tedy i nadále zapojovat do pohanských praktik
a povedete i druhé, zejména své děti, aby dělali totéž, ponesete odpovědnost za tato
rozhodnutí. Mnoho, mnoho věcí moderního každodenního života není ničím jiným,
než čarodějnictvím a pokud se jich účastníte, noříte se do temnoty a jste v přímé
neposlušnosti k Mým Přikázáním. Nelze vás omluvit z tohoto poznání, rozlišování
dobra od zla, světla od temnoty, protože jsem do vás vložil svého Ducha a vaší
povinností je hledat Pravdu a učit se jí. Tvrzení, že jste nevěděli, neodvrátí následky
vaší vzpoury.
Jsou vám Má Slova svědectvím? Proniká vám Můj Duch srdcem, rozděluje vedví
duši a ducha? Je ostřejší než jakýkoli dvojsečný meč, a Já jsem znalý vašich srdcí.
Je tato pravda obřízkou vašemu tělu a působí, že nečistý odpad začíná hořet i s vaší
hříšnou povahou a způsoby?
Nebeské království je nadosah a ti, kteří odmítají vzít si tato slova k srdci, se octnou
venku za branami Mého Království s velkým bědováním a skřípěním zubů. Vaše
řvaní, pláč v té chvíli však už nebude vyslyšen, neboť vy sami jste se rozhodli oddělit
se ode Mne. Řekl jsem vám, že od vás neodejdu a nikdy vás neopustím, ale jste to
vy, kdo odejde ode Mne rozhodnutím, které děláte teď, každý den, hned jak vstanete.
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Když víte o Mém slitování, že je den co den stále nové, nepřijdete ke Mně se zkroušeným, zlomeným a odevzdaným srdcem, neodevzdáte Mi všechno, své srdce, mysl,
vůli i vlastní život? Neboť vám říkám, už nebude čas, až si uvědomíte, co se stalo,
dokonce i svoboda slyšet a číst tato slova, kterou teď máte, vám bude vzata. Přichází
den, a je téměř u vás, kdy už nebude možné slyšet nebo číst Mé Slovo tímto způsobem, neboť temné síly zvyšují své úsilí a kontrolu, a jakákoliv řeč o Mně bude
odsouzena. Už vidíte ve svém životě, že se to děje.
Ano, Moji lidé, volba, veřejně Mě vyznat a prohlásit za Krále a Mesiáše, přinese víc
a víc pronásledování těm, kteří si zvolili Mě, ale co můžete ztratit? Umírající svět plný
kleteb, prázdných slibů, jejichž koncem je vždy smrt a zkáza?
Koneckonců, konec cest člověka již nastává, vše záleží na tom, co jste udělali
s životem, který jsem vám dal. Bojovali jste za pravdu a opustili jste všechno, abyste
ji získali? Nebo jste vsadili na to, co je jen dočasné a prchavé?
Takto budete přijímat tato slova už jen po určitou dobu, brzy už to nebude dovoleno.
Miluji vás víc, než si dokážete představit, Moji lidé, a přeji si, aby nikdo nezahynul.
Skončete se vším a buďte si naprosto jisti, kde stojíte a v co věříte, coby svém
základu.
ČEKÁM.
YAHUSHUA

KONEC CEST ČLOVĚKA JE POUHÝM ZAČÁTKEM!
Ježíšovo poselství pro Julii Whedbee z 8. 2. 2018
To jsem Já, děti, Ten, který přebýval v těle, jediný Syn Boží, Pán všeho tvorstva, jako
obětní Beránek, jako Vykupitel a také váš rabi, váš Učitel.
Dal jsem příklad, jak projít po cestě tohoto života v duchu a jak ztělesňovat Mého
Otce. Je to příklad k poučení těm, kdo vyznávají Mé jméno. Znamená jít cestou
ducha a ne těla. Neboť všichni jste Jednoho Ducha se Mnou a jsme Jedno s Otcem.
Nikdo není oddělen, všichni jsou Jedno stvoření.
Mým úmyslem bylo stát se prokletím, abyste mohli být vysvobozeni. Stal jsem se
hříchem bez poznání hříchu, aby vaše hříchy mohly být odpuštěny a abyste měli
dveře k Otci, učinil jsem cestu, kde by jinak cesty nebylo. Přišel jsem v těle, abych
položil základ jak kráčet v duchu, dal vám příklad k následování, naučil vás, jak a co
máte dělat, dokud jste na zemi. Právě proto jste přišli. Přišli jste, abyste byli Naším
ztělesněním v této historické době, na tomto místě, na určitý čas, pro určitý cíl,
a potom vás přesunu k jiným věcem.
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Většina bitvy, kterou prožíváte, se odehrává v mysli, a jak temnota narůstá, stává se
stále obtížnějším rozlišit pravdu od lži, pokud nehledáte Moji pravdu v Mém Slově.
Všechno potřebné vám bylo poskytnuto v Mém Slově: veškeré rady, moudrost,
vědění a pochopení. Máte odpovědnost učit se ode Mne skrze Mé Slovo, protože
v něm najdete potravu pro tento život.
Tato cesta je ke zvládnutí všeho, co vás učím skrze Mé Slovo a naučit se, co znamená skutečně v něm setrvat; vždyť jsem vám stále říkal, že bude odpočinkem pro Můj
lid. Je to odpočinek duchovní, místo naprostého pokoje, pochopení, ztišení v duchu,
protože jakmile dojdete k tomuto pochopení a setrvání ve Mně, pochopíte to, co jsem
říkal, když jsem vás učil – že s těmi, kdo kráčejí ve Mně, nelze pohnout, jsou neotřesitelní, zůstávají pevní ve Mně, svém základu. V tom smyslu je to mnohem víc, než
fyzický význam. Je odpočinkem pro Můj lid, protože když porozumíte tomu, co znamená, že Já žiju ve vás a vy ve Mně, že jsme neoddělitelně Jedno, pak pochopíte, že
vám nic nemůže uškodit, žádná zbraň proti vám nebude účinná, a že jste světlo, jako
Já jsem Světlo, a světlo vždy rozptyluje temnotu. Spolu budeme oprávněni vládnout
nade vším stvořením, půjdete-li poslušně, a až dojdete sem, tehdy skutečně pochopíte, že jsme Jedno v Duchu. Pak i vy budete říkat jen to, co říká Můj Otec, a dělat,
co dělá Můj Otec, protože i vy budete rozšířením Dokonalého, Stvořitele všeho.
Nenazval jsem vás svými přáteli? Dědici Mého Království, Mými bratry a sestrami?
Jsme stejné tělo, Jedno v Duchu. Tak nenechte ovlivnit svůj život podvodníky tohoto
padlého světa, protože Já jsem přemohl všechno – hřích, smrt i zničení duše skrze
taktiku a plány nepřítele. Ve Mně můžete nalézt odpočinutí, Moji lidé, protože v den,
kdy za vás byla prolita Má krev, bylo dobyto vše; dosaženo vítězství, zaplacena cena
a všechno zlo bylo poraženo. Uvědomte si tuto pravdu v hloubi srdce, že bitva již
byla vyhrána. V tom naleznete velký pokoj. Vykonal jsem práci nezbytnou pro vaše
osvobození od smrti, od nepřítele, od hříchu, od zákona. Jste svobodní, ale jen
natolik, nakolik chcete. Je jen na vás se této pravdě naučit, a jak budete procházet
tímto životem, zkouškami a výzvami. Vezmu vás ze slávy do slávy, a jak budete
procházet etapami života, ukážu a odhalím vám více věci z Mého Království, odhalím
vám dosud neznámá tajemství.
Jsou mnohem větší věci, než jaké zde znáte. Mnohé je ještě zahaleno, ale Já odstraním závoj, neboť Moji lidé mají přístup k celému Mému Srdci, protože si přeji naučit
vás všem věcem. Musíte ale vědět, že tato sféra nad vámi nemá vládu, neměla by
vás nijak ovlivnit. Protože je to Moje síla, Má moc a Mé dílo, které jsem učinil a přál
jsem si vám je zde ukázat. V tom se ve Mně povznesete a i vy budete příkladem
všem, které vám pošlu a všechno ve vašem životě, co zjevilo Království zde na Zemi,
bude právě tak, jako když Já jsem chodil po Zemi.
Nepřítel se snaží dělat tuto cestu obtížnější než je, protože Má pravda je prostá.
Hluboká, ano, ale ne nedosažitelná, ne nepřístupná, je dostupná všem; Každý, komu
byl vdechnut Náš Duch, má tuto příležitost, kterou dáváme, a je touhou Našeho
Srdce, aby každý dostal a přijal tuto příležitost, kterou dáváme. Nikdo není vyloučen
z tohoto daru, který nabízíme, neboť všichni stvoření k Našemu obrazu jsou Jedním
v Nás a všem přejeme, aby mohli dojít k poznání Naší velké lásky.
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Skutečně procházíte časem, jaký ještě nebyl. Bylo temno, ano, když Já jsem kráčel
po této zemi, ale teď je temněji, jak všechny věci vrcholí s nastávajícím koncem.
Přicházíte ke konci tohoto příběhu, ale ne konci všech věcí, pouze ke konci cest
člověka. To bude počátek vaší cesty se Mnou. Celou věčnost budete mít na učení
o Mně a růst ve Mně, a na společenství s Námi. Tak pojďte, chopte se Mé ruky
a dovolte Mi vládnout vám, být vám autoritou, založit vás v pravdě, kterou jsem vám
dal, aby vás udržela nezlomné, nehnutelné, neotřesitelné, pevně založené na Mně,
Základu, Skále, vašem Vysvoboditeli, vaší Pevnosti a Vysoké Věži, na Tom, který
učinil cestu tam, kde žádná nebyla. Vykročte a buďte milováni, protože jste všichni
nezměrně milováni.
YAHUSHUA

PEČETI ZJEVENÍ SE ROZLAMUJÍ, MODLETE SE ZA VELKOU VÍRU
Ježíšovo poselství pro Julii Whedbee ze 17. 2. 2018
Židům 11:6
Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je
a že odměňuje ty, kdo jej hledají.
Jan 3.18
Kdo v něho věří, nebude souzen, ale kdo nevěří, je už odsouzen, protože neuvěřil ve
jméno jednorozeného Božího Syna.
Moje růžičko, ano, jsem to Já, který s tebou bude hovořit o daru víry. Já jsem dokonalým zjevením v těle v království Jednoho, Trojjediného a živého Stvořitele, Duchem
učiněný v těle, potom zabitý pro vykoupení všech. Já jsem jediný známý vzkříšený
a zmrtvýchvstalý, což dosvědčuje vše, co o Mně bylo napsáno, než jsem se narodil
do tohoto království.
Přál bych si, aby Moji lidé vyslechli toto Mé vyjádření ve věci víry a jak velmi důležité
je v tomto období. Při tom všem, co je tu teď, musíte mít víru, neboť bez ní Mne nelze
potěšit, a neobstojíte v této hodině zkoušek. Modlete se ke Mně o tu víru, jaká pro
vás byla zamýšlena pro tento čas. Modlete se, abyste měli víru jako dítě, které věří
a trvá na Mých příslibech, bez ohledu na to, co skutečně zažíváte. Modlete se o víru,
aby byla Mojí vírou projevenou skrze vás. Když budete činní s takovou vírou, která je
Mojí vírou ve vás, potom Já budu moci udělat všechno pro vás, ve vás, a skrze vás,
protože upřímná víra v Mé Slovo způsobí, že nemožné se vám stane skutečností.
Když teď sledujete každý den se odehrávající události, o nichž se hovoří v Mé knize
Zjevení, je důležitější než kdy dřív jednat vaší vírou v každém aspektu vašeho života.
Věřte každému slovu, které jsem zapsal a mluvte Mým Slovem směle a s autoritou,
16

protože Mé Slovo je Duch a je Život. Mé promlouvané Slovo je vaším štítem
a pevností pod nimiž můžete nalézt ochranu. Veškeré tvorstvo se podřizuje Mému
Slovu, a ani váš protivník je nemůže napadnout.
Jak jsem vám už řekl v předešlých slovech, pečeti knihy Zjevení se před vámi rozlamují. Mnozí, zcela nevšímaví, jdou dál tímto časem a mnoho je jich vlažných a nechtějí přijmout co je už zde. Jakmile nastanou tyto události a rozsudky, mnozí budou
zděšeni a nebudou chápat co se děje, budou zranitelní vůči lžím nepřítele, který
bude zamlouvat, bagatelizovat skutečnost, že dny Zjevení jsou tu. Mnozí padnou za
oběť tomuto podvodu, jehož kořeny jsou hluboké a dalekosáhlé.
Ale vy, Moji milovaní, jste těmi, kdo zůstávají ostražití a jejichž lampy jsou plné oleje.
Jste těmi, kdo nesou Mé světlo a Mou lásku a jsou povolání zakotvit Mé Království
zde v této temné hodině člověka. Jste majáky, které přitahují a budou přitahovat
ztracené duše ke Mně. Budu ve vás velmi činný, pro vás a vaše drahé, pokud jen
budete věřit z celého srdce, že Mé Slovo je pravé.
Sledujte a uvidíte tyto velké věci, které Já učiním v Mých lidech, ve Zbytku. Bude to
jako za dnů Noema, kdy ho velká víra přiměla vstoupit do archy pro záchranu své
rodiny.
Já jsem Všemohoucí král, jsem Bezmezný a Má pravá ruka vás řídí. Prostřel jsem
pro vás stůl před zraky vašich nepřátel a vaše číše přetékají. Budete navždy bydlet
se Mnou, protože Já vás překryji Svou láskou.
Vytrvejte a vězte, že váš Král přichází ….
YAHUSHUA

VŠICHNI HRÁČI JSOU NA MÍSTĚ
Ježíšovo poselství pro Julii Whedbee z 22. 2. 2018
Jsem to Já, Pán všeho tvorstva, Ten, kdo nesl vaše hříchy a byl přibit na kříž, jehož
krev vykoupila vaši svobodu. Já jsem Spasitel a Věčný Bůh, váš Hayah (Jsem, který
Jsem), jediný, který je hoden otevřít knihy/svitky a odhalit konec od počátku.
Mluvím ze srdce, když říkám, že si přeji, aby nikdo nebyl ztracen, ale trápím se, kolik
je každý den ztracených kvůli klamům, kterým podléhají v této velké temnotě, věří
lžím coby pravdě, přestože jsem řekl – nic není takové, jak to vypadá.
Učinil jsem cestu skrz tuto temnotu, ale cesta je stále úzká. Ti, kdo tvrdí, že Mě znají,
srdce však mají daleko ode Mne, uvidí nejzatvrzelejší hříšníky kát se a padat přede
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Mnou na kolena, předtím, než ode Mne uslyší slova: "Pryč ode Mne, nikdy jsem vás
neznal!"
Neboť tím je živ člověk, co vstupuje do jeho srdce a stává se mu potravou. To co
vstupuje, živí a udržuje život a naplňuje srdce, nebo je tráví a zatvrzuje zevnitř. To,
čím se člověk živí, je buď pravda, nebo lež, život nebo smrt, věčná jednota se Mnou,
nebo věčné oddělení. To, co vstoupí do srdce, přinese buď plody ducha, nebo plody
těla.
Řeknu vám velmi důležitou pravdu, abyste nebyli oklamáni. To, čím se živíte a naplňujete své srdce, musí být to, co jsem vám Já předložil, život usilující o svatost,
opravdovost a čistotu skrze pokání a hledání Mých cest, co Mi umožní vepsat vám
Mé Zákony do srdce a dovolí Mi změnit vás z nemorálních a zkažených na poctivé
a čestné.
Jak se události odvíjejí, a chaos se pro většinu stává děsivou realitou, zlověstné
plány nepřítele, tak dlouho chystané proti Mému lidu, budou teď vydávány za pravdu
a jistotu, oporu a základ. A ti, kdo nemají uši ke slyšení, co říká Můj Duch, budou
uneseni iluzí.
Děti, takhle to nesmí být. Učinil jsem cestu a dal jsem se poznat skrze Své Slovo,
a Já jsem věrný. Je třeba Mne jen zavolat a Já vám odpovím.
Jediným způsobem, jak nebýt oklamán tímto bestiálním systémem antikrista, je naplnit srdce a živit ducha pravdou, odhalením kdo Já jsem, v Mém Slově. Vše ostatní je
marnost, zbytečnost a dočasné a Já to vše odstraním. Nic neobstojí, vyjma Mne.
To je pro vás lakmusový test pro rozlišení pravdy od velkého podvodu, který bude na
této planetě rozpoután. Ve všem, zejména nyní, a dokud se pro vás nevrátím, se
musíte živit a brát z toho, co bude živit vaše srdce a ducha pro věčnost. Musíte
zaměřit zrak na to, co je nahoře, a ne dole. Musíte zanechat uctívání model tohoto
světa, hmotných věcí a všeho, co dráždí smysly. V tomto čase není nic důležitějšího.
Budou ovládat vaši mysl k ochromení vůči Mé Pravdě, manipulovat vámi a krmit vás
špínou, aby odvedli vaši pozornost od skutečnosti, že přijdu rychle. Já jsem již ve
dveřích a většina vás není připravena!! Jed, tak mnohými ponechaný v denním
životě, byl pomalým a bezbolestným, smrtícím receptem ke zničení vaší duše.
Probuďte se, Moji lidé. Probuďte se a vězte, že vaše spása je nyní blíže, než kdy
dřív, a za okamžik už pro vás bude příliš pozdě si zvolit!
Všichni hráči jsou už na místě, a ti, kdo mají uši ke slyšení, vědí, o čem mluvím. Ta
šelma a její falešný prorok jsou před vašima očima, nyní se Písmo doslova naplňuje
téměř každý den. Nevidíte všechna ta znamení kolem sebe?
Pravdu musíte chtít, abyste ji obdrželi. Je to vaše volba. Zodpovídáte za to sami.
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Já trestám ty, které miluji, a tak prosím Mé drahé děti, slyšte hlas Eliáše skrze Mé
proroky, jasně znějící po celém světě – připravte cestu Páně! Mějte se na pozoru
před těmi, co říkají, že mluví za Mne, kteří neustále mluví o blahobytu, oživení,
obnově, zejména pro Spojené státy, neboť Já vám říkám, že vlk byl pozván do
ovčince, a převlékl se dobře.
Dbejte dnes Mého hlasu a poslechněte Mě za každou cenu.
Když v duchu poznáte, že jsem vám řekl, abyste něco udělali, pak to hned udělejte!!
Bez otálení!! Neboť zloděj přichází v noci, aby kradl, zabíjel a ničil a běda těm, kteří
budou nalezeni spící, až se pro vás vrátím. Pro ty to bude hořký konec.
Co uslyšíte, "Pryč ode Mne, nikdy jsem tě neznal"?, nebo "Vedl sis dobře, služebníku
dobrý a věrný, vstup do radosti svého Pána"?
Jen vy máte odpověď na tuto otázku.
YAHUSHUA

VELKÉ SOUŽENÍ, MUČEDNÍCI A ÚTOČIŠTNÁ MÍSTA
Ježíšovo poselství pro Julii Whedbee z 27. 2. 2018
Dcero, pro Své velké Milosrdenství chci nabídnout pochopení, vhled a další pokyny
Mým dětem. Mluvím teď přímo k těm, co nejsou Mojí Nevěstou, ale jsou Mými pozvanými hosty. Sdílejte s nimi, prosím, Mé Srdce a vyjádřete jim Moji velkou lásku k nim.
Přichází určený čas, kdy Můj prvotinový zbytek (ti, co teď jdou se Mnou, Mně nejblíž)
bude zcela přeměněn Mým Duchem a pak Mi pomohou v mnoha úžasných činech po
celém světě. Ten čas se rychle blíží, proto chci, abyste vy, kteří jste vlažní, ale ne
znovuzrození a vy, kteří ke Mně přijdete, až se to stane, pochopili, že ne všechno je
ztraceno.
Mé Slovo učí o oddělené skupině, Mých kněžích pro tuto dobu, kteří byli předurčeni
právě pro toto období, o němž mluvím, a které jsem oddělil a ukryl před světem,
dokud je nevyzvu. Tuto důvěrnou skupinu jsem krmil, živil a učil přímo Já, šla
v poslušnosti a plné jistotě víry, která je žádoucí aby se stala budoucím příslibem,
nadějí. Někteří v této skupině byli celý život chystáni pro tento čas, někteří po mnoho
let, ale všichni touží sloužit a čekají na Moji výzvu, aby tak mohli být mnozí spaseni,
jakmile budou padat rozsudky. Vězte, že jste skutečně v čase soudu a soužení.
Vám, kteří nejste naplněni Mým Duchem a octnete se ponecháni překonat velké
soužení a naplnění všeho, co bylo řečeno v Mém Slově, přeji poznat, že vás miluji
celým srdcem a uprostřed soudu budu vždy věrný vám, kteří Mne budete volat,
i vám, kteří se probudíte a budete Mě celým srdcem hledat.
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V této době mocně pracuji ve Své Nevěstě, říkám jim, aby vám zanechali pokyny, jak
jsem Já nařídil a ustanovil, a prostředky, abyste se mohli rozvíjet ještě důvěrněji se
Mnou. Vaše cesta bude nesmírně obtížná, ale Já budu s vámi a Moje oslavená
Nevěsta a andělský průvodce vám po jistý čas pomohou dodat vám naději a odvahu
v nastávajících temných dnech.
Někteří z vás zanechaných náhle zmizí a dají se na útěk po ztrátě všeho, včetně
svých blízkých. Zřídil jsem pro vás útočištná místa se zdroji a prostředky, a pokud
budete činit pokání a hledat Mě celým srdcem, Já vás nadpřirozeně dovedu k těmto
místům bezpečí, bude-li to pro vás Mou vůlí. Někteří z vás se budou stěhovat z jednoho místa na jiné, pod Mojí Ochranou, zatímco někteří z vás zůstanou na místě
bezpečí po zbytek času soudu až do Mého Druhého Příchodu. Osvětlil jsem vaše
cesty, nebudete však cestovat sami. Modlete se za víru, kterou budete potřebovat
k dodržování Mých pokynů.
Budou i ti z vás, co přežijí rozsudky, ale budou vzati a octnou se proti své vůli na
místech navržených k soustředění velkého počtu lidí a nuceného systému Šelmy,
o kterém jsem vás tak dlouho varoval. V tom okamžiku vám bude řečeno, že
nemůžete odejít a nebudete jíst, pokud nebudete vše dodržovat.
Pak budete čelit nejtěžší volbě celého svého života. Podvolit se Znamení Šelmy,
znamená smrt a věčné odloučení ode Mne, proto na vás nyní naléhám, dávám vám
tím příležitost si o tom přečíst předem, než k tomu dojde. NESMÍTE přijmout ten osud
pro zajištění dočasného těla. Nebudete-li však dodržovat jejich systém, budete mučeni pro svou víru ve Mne. Teď už to víte. Budu tam s vámi, i v okamžiku vaší fyzické
smrti, abych vás přivedl domů do Mého Království. Vaše odměna pak bude velká
a budete sdílet věčný život se Mnou a svými drahými z tohoto života.
Pro ty ukryté v útočištných místech, navržených k vaší ochraně během doby teroru
a vlády Antikrista, jsou aktivně shromažďovány materiály a zdroje, abyste se o Mně
mohli poučit. V těchto místech budete svědky velmi mnoha zázraků, neboť vám
poskytnu nadpřirozenou záštitu a ochranu před všemi silami zla. Vaše cesta do
těchto míst bude nepovšimnuta, protože budete pro nepřítele neviditelní. Útočištná
místa budou ukryta pod Mou kupolí slávy a budou pro nepřítele také neviditelná.
Tato Má dcera, která k vám promlouvá Mými slovy, začala svou službu pro Mne před
mnoha lety tím, že vám ukázala všechno, co vám teď říkám. Tak vás všechny miluji,
že jsem připravil zbytek, který šel v poslušnosti životem, abyste měli příležitost být
ukryti a ochráněni během těchto hrozných časů, dokud pro vás nepřijdu v Mém
druhém příchodu
Nechť ti co čtou nebo slyší, co Já říkám, si to vezmou hluboce k srdci. Poskytuji vám
tyto informace a pokyny nyní, protože po velké události, k níž dojde ve Spojených
státech a po dopadu Mé ruky spravedlnosti na národy, jako Spojené státy, které se
nekály celým srdcem a neobrátily se ke Mně, tato slova v mnohých oblastech vám už
nebudou dostupná.
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Prosím, naslouchejte Mi, děti. Toto jsou velmi, velmi vážná a důležitá slova. Sdílejte
je se všemi, které znáte, neboť nevíte, kdy učiním ten rozhodující a konečný řez,
oddělující Mou neposkvrněnou a čistou Nevěstu od tohoto znečištěného světa a dám
plnou moc a autoritu v jejich plných tělesných podobách dokončit práci těm, kteří
sem byli posláni ji vykonat.
Poté, co proměním Svoji Nevěstu, vy zůstanete a budete přemoženi násilím, budete
mučeni, jestliže Mě nezapřete, nebo zůstanete a vydržíte až do konce.
Právě teď, v této chvíli, máte ještě možnost volby.
Zítra už ji mít nemusíte…
Věřte těmto Mým slovům skrze Mou dceru, věrnou služebnici, neboť vám říkám, že
všechno je možné tomu, kdo věří.
Velký a mocný posun vám hrozí bezprostředně.
KAJTE SE! PŘIPRAVTE SE! KAJTE SE!
Hledejte Mě teď a najdete Mě …. Má láska k vám nikdy neumře, velmi naléhavě vás
proto prosím těmito slovy. Pojďte ke Mně, děti, Mé Srdce je otevřené vás přijmout!
YAHUSHUA

HYBRIDI-KŘÍŽENCI SE VRÁTÍ Z ROZSUDKU JAKO ODSOUZENÝ
VÝKŘIK PRO ŽIVÉ, ABY ŽILI V POKÁNÍ
Ježíšovo poselství pro Julii Whedbee ze 7. 3. 2018
Mluv směle a s velkou odvahou, dcero Sionská, neboť jsou rozhodující časy a Moji
pravdu musí slyšet každý, kdo má uši ke slyšení.
Schyluje se k velké a mohutné bouři, protože králové a vládci světových národů se
za zavřenými dveřmi spikli a osnovují tajné pakty a smlouvy pocházející přímo
z pekelné propasti. Peklo roztáhlo svůj chřtán k získání nevýslovného množství těch,
jejichž osud je již zpečetěn, pro jejich poslušnost zlu, vyřčenému králem temnot.
Většina národů Země byla prodána jejich vůdci a zrazena na nejvyšších úrovních.
Brány pekla po celé zemi se otevírají, jak mnozí horečně pracují na přivolání armády
nepřítele k přípravě na válku. CERN (Velký hadronový urychlovač / kolidér v Ženevě)
vede útok zahájením a pokračováním v naléhavých pokusech dosáhnout temnějších
dimenzí, které nebyly nikdy určené k otevření člověkem. Veškeré poznání použité
k získání přístupu do těchto říší, bylo lidem dáno padlými, kteří již byli odsouzeni, ale
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kteří sdíleli tajemství s člověkem poté, co se vzbouřili, když jsem si nepřál, aby je
člověk měl.
Nyní budete vidět stále víc a víc těchto projevů zla kolem sebe. Ti, co mají duchovní
zrak, aby viděli a sluch, aby slyšeli, pochopí, o čem mluvím. Satan není Stvořitel; aby
mohl provést, co zamýšlí proti Nejvyššímu Stvořiteli, musí mít hostitele, skrze něhož
by mohl přebývat a pracovat k uskutečnění svých zlověstných plánů. Dělá to různými
způsoby, a teď budete vídat věci, coby přirozené, které jsou ale cokoliv jiného, jenom
ne přirozené, jako potomstvo hybridních bytostí, kříženců, z dávných dob, jimž bude
dovoleno opět přijít na zem, jako forma rozsudku.
Ďábelské bytosti a tvorové se vrátí a nebudou mít čisté úmysly, protože nebyly
stvořeny k Mému obrazu a proto v sobě nemají Mého Ducha. Manipulace s Mým
stvořením a Mými úmysly přinesou ty nejhrůznější skutečnosti těm, kteří zde na zemi
zůstanou, až odsud vezmu Svůj zbytek.
Nejste schopni slyšet, co k vám mluví Můj Duch v této pozdní hodině, Moji lidé?
Mým přáním je, aby nikdo nezahynul, a ve Svém Milosrdenství varuji, trestám
a toužím, abyste přišli ke Mně a naslouchali všemu, co jsem vám řekl, ale zdá se, že
jen velmi málo je opravdu kajících a odevzdávajících Mi své srdce a život.
Ach, kdybyste jen viděli osud těch, jejichž život na zemi už skončil a vstoupili do
věčnosti, odmítli přijmout Mne a pravdu o tom, kdo Já jsem. Kdybyste slyšeli jejich
nářek, zoufalství, když žebrají o pouhý okamžik Mé přítomnosti, jen vzácný okamžik,
aby se mohli kát a změnit svůj osud. Kdybyste mohli zažít jejich utrpení, byť jen na
pár sekund, víc byste nesnesli, protože se nacházejí v absolutní tmě, zcela mimo
Moji přítomnost a pohled. Takové zoufalství a beznaděj, jaké vašimi slovy nelze ani
popsat, to zažívají; a vše ze svobodné vůle a volby. Učil jsem vás, že od vás nikdy
neodejdu nebo neopustím nikoho, kdo po Mně touží. Je to volba duše, odmítnout Můj
svobodný dar a následně přijmout tento hrůzný a nepředstavitelný osud.
Nikdy vám neříkám nic proto, abych vás vystrašil, ale vždy proto, abych pronikl vaše
srdce a odsoudil váš nekající život vědomého hříchu, vedoucí k duchovní smrti.
Nemohu už být jasnější, pokud jde o věčnost. Stejně jako je pro vás nemožné
pochopit, že Já nemám počátek, nemůžete chápat, co znamená věčnost v naprosté
tmě, mimo svého Stvořitele, který Jediný vás skutečně zná a bezpodmínečně miluje.
Přesýpací hodiny se rychle vyprazdňují a zítra už svůj život nemusíte mít.
Pojďte teď ke Mně.…. Rychle, Moji lidé.
YAHUSHUA
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VÁLKA K VÁM PŘIJDE, JAKMILE SE MUŽ ZATRACENÍ DOČKÁ
SVÉ ROLE – MÁ NEVĚSTO, HLEĎ VZHŮRU!
Ježíšovo poselství pro Julii Whedbee z 21. 3. 2018
Jsem si jistá, že tak jako všechny, kdo hledají Otce všemi způsoby, únava z námahy takového života vás může docela zmáhat. Všichni víme, že On pro nás už brzy přijde, ale máme
dojem, že čekání na Něho se pro mnohé z nás neúnosně protahuje. V posledních několika
dnech jsem při modlitbě Ježíše prosila, aby dal Svému zbytku něco na povzbuzení, které
potřebujeme a naplnil nás Svým pokojem a radostí, navzdory všemu, co se kolem nás děje.
A toto je to, co tak laskavě se mnou sdílel při mé modlitbě dnes ráno. Vyprošuji vám velké
povzbuzení a požehnání jeho neuvěřitelnou láskou k nám!

Já jsem Světlo světa. Já jsem Spasitel lidstva. Já jsem Ten, který nemá počátek ani
konec. Já jsem Ten, který na Svém Těle vynesl vaše hříchy na kříž, abyste mohli být
svobodní. Já jsem váš Vykupitel, váš Král, Ženich, který brzo přijde, a váš Přítel.
Má milovaná Nevěsto (Církev-Zbytek), Mé srdce je s vámi stále spojeno a děkuji vám
za přijetí Mé nabídky na sdílení zármutku Mého srdce. Vidím každé úsilí, každou slzu
a sleduji každou jednotlivou minutu vašeho života, jak děláte všechno, co můžete,
abyste zůstali na Mé úzké cestě – cestě svatosti. Znám únavu Mých lidí, jak temnota
postupuje, protože i Já jsem unaven hříchem a jeho nekonečnou cestou ke zničení
těch, kdo nepřijali Moji oběť za ně, aby je přivedla do světla.
Neboť vy, kteří Mě upřímně hledáte vším, co říkáte a děláte, víte o Mé naléhavé
potřebě, aby všichni přišli do Mého stáda. Je mnoho ztracených ovcí a vaše modlitby
sjednocené ve Mně jsou tak velmi mocné a mnoho srdcí bude usvědčeno prací,
kterou děláte v duchu. Nepodceňujte tyto modlitby a výsledek vaší poslušnosti Mně,
navzdory své únavě.
Vskutku vám říkám, všechny věci v přírodě se rozpadají, čím blíž je Můj návrat.
Všechno, a cokoliv, co není v souladu se Mnou, bude otřeseno, a velmi jasnou
a přesnou linií odděleno. Těm, kteří chodí jednou nohou v tomto světě a druhou
nohou v Království, už nebude dovolen tento postoj. Můj velmi blízký příchod a do
krajnosti odložená hodina vyžadují nutně volbu od každé duše.
Země bude vržena do války a chaosu, jak se bude naplňovat slovo Mé Knihy (Bible).
Válka je nevyhnutelná a život vás všech se velmi změní. Musíte dál pokračovat
v modlitbách o velkou víru, určenou vám, abyste vytrvali. Já vaši víru použiji i k povzbuzení těch kolem vás, protože spatří, jak se Mé pravdy projevují přímo před nimi.
Milovaná Nevěsto, člověk zatracení povstává, je na scéně připravený na svou roli
vládce světa. Prozatím zůstává zahalen, ale říkám vám, nebude to dlouho trvat, než
ho všichni poznají a veřejně nastoupí na svoje místo. To samo o sobě by vám mělo
odhalit dobu, v níž se nacházíte. Scéna je připravena, vše nachystáno, jen to spustit.
Před úsvitem je vždy nejtemněji, právě tak to bylo i pro Mě v Getsemanské zahradě,
kdy se na Mne vrhaly všechny síly temnot, aby Mě zbavily odvahy, tak i teď se Moji,
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kteří se oddělili, snaží dělat to samé vám. Pokoušejí se způsobit, abyste byli unavení
a bez odvahy, udolaní i pro čas modlitby, abyste se nemodlili.
V tomto posledním rozpětí Mé lásky musíte přijít co nejblíž k Mému Srdci. Přijďte
a nechejte se Mnou obejmout, upokojit a utěšit, jako Můj Otec seslal útěchu Mně
v potřebné hodině, abych vytrval až do konce. Nedokážete to udělat vlastní silou, ani
to nezkoušejte. Tato bitva, jak víte, je bitvou duchovní, ne bitvou těla a krve, proto
může být vybojována jen jediným způsobem. Hlásejte Moji oběť a její vítězství nad
smrtí a její vítězství nad vašimi životy, životy vašich milovaných, a hlásejte její moc,
s níž jsem Já jednou a provždy porazil veškerou temnotu v onen den na Kalvárii.
A BUDE HOTOVO !!
Mějte vždy na paměti kráčet v tomto vítězství, odvážně a hlasitě je vyznávat s velkou
autoritou, která vám byla dána z Výsosti. Nebude zbraně účinné proti vám, a vy, Můj
zbytek, Mě oslavíte svými životy způsobem, jaký si nedokážete ani představit.
Důvěřujte Mému plánu ve všem, co se bude dít, i když se těm, kdo zůstávají stále
v temnotě, bude zdát, že je vše ztraceno. Vy, Moji vyvolení, však máte Mé Srdce,
které žije a je činné skrze vás, a proto vám tyto poslední dny umožní zcela jinou
skutečnost, než jaká se přirozeně odehrává, zatímco události a rozsudky budou dál
přicházet jakoby bleskovou rychlostí. Vy jen budete zažívat Můj naprostý pokoj,
radost a bezpodmínečnou lásku ke všem, které k vám přivedu, abyste jim posloužili,
než vás vezmu domů.
Vejděte do Mého velkého odpočinku v této hodině zkoušky, která právě na zemi
začíná, protože víte, že to znamená, že se vaše vykoupení blíží. Nebuďte jako ti
zoufalci, kteří nevidí cestu ven, protože Já jsem učinil cestu a osvítil vám ji.
Nic z toho všeho, co jsem začal, už nelze zastavit – konec cesty člověka a obnovení
všech věcí. Rád bych, aby vám tato skvělá zpráva přinesla radost, neboť přivádím
k vyvrcholení všechny věci! Protože ti, kteří Mne milují, nepoznají již více bolest,
utrpení, smrt, ani slzy; neboť Já, Věčný, věčně živý a dokonalý, činím všechno nové.
Radujte se a těšte se, že jsem vám učinil cestu a odešel jsem k Otci, abych vám
připravil sídlo. Učinil jsem cestu, když žádná nebyla. Dal jsem vám všechno. Zavolal
jsem vám a pomazal. Jste Moji přátelé a spoludědicové Mého Království. Vejděte
v Moji radost, protože víte, že v tomto světě není nic pro vás, jako nebylo ani pro Mě.
Nejste z tohoto světa, jako ani Já jsem nebyl z tohoto světa. Vaše cesta je téměř
u konce.
Utěšujte se Mou láskou, neustále vás hojně skrápím Svou láskou a milostí.
Vskutku všechna Nebesa očekávají váš příchod domů a vaší radosti nebude konce.
YAHUSHUA
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BOD BEZ NÁVRATU
Ježíšovo poselství pro Julii Whedbee z 11. 3. 2018
Já jsem Beránek Boží, zabitý před založením světa, jediný, který je hoden odměny
za Mé utrpení. Já jsem Ten, který zná počátek i konec, Alfa a Omega, Král všeho
stvoření. Napiš tato slova, dcero Sionu, všem, kteří mají uši k slyšení. Já přijdu soudit
živé i mrtvé, spravedlivé od nespravedlivých a jen Já znám hodinu, kdy vás povolám
zpět k Sobě.
Nyní jste v oné velké hodině zkoušky, která už na Zemi začala. Nic se nevrátí zpět
a co se má stát, to se stane. Pověz jim o tomto čase, podobenství o koukolu v poli.
Já jsem Dobrý Pastýř a Mé ovce znají Můj hlas a poznají Mne. Já jsem Dveřmi
a Branou. Já jsem Cesta, Pravda a Život, a ti, kdo jdou Mou úzkou cestou, poznávají
tuto pozdní hodinu a také vědí, že k velkému oddělení pšenice od plev musí dojít.
Ten, který seje dobré semeno, je Syn člověka. Pole je svět, dobré semeno jsou děti
Mého Království. Plevy, však, jsou děti toho zlého. Nepřítel, který je zasel, je ďábel,
ten, který myslel, že se může povznést nade Mne. Sklizeň je konec světa a Já
posílám Své anděly jako žence. A proto, plevy budou sebrány a spáleny v ohni, tak,
jak teď bude i tento svět, který, jak víte, dochází ke svému konci.
Syn člověka, Já, Yahushua, pošlu Své anděly a ti shromáždí z Mého Království
všechno, co Mne uráží a ty, kteří činí nepravosti, a budou vhozeni do ohnivé pece,
tam bude pláč a skřípění zubů. Pak budou Moji spravedliví zářit jako slunce
v Království jejich Otce.
Výmlat už začal, Moji lidé, a vy musíte zůstat věrni až do konce. Vaše víra bude velmi zkoušena a jen ti zvítězí, jejichž nohy jsou pevně vrostlé do Mě, Skály a jediného
Základu.
Rudý kůň války usiluje o smrt a zničení mnohých, a bude mu dána moc odejmout mír
zemi, aby učinil cestu falešnému princi míru, který je nachystán a připraven zaujmout
své místo. Jakmile dosáhne svého mocného místa na zemi, oklame velmi mnohé a ti,
kteří budou proti němu, budou loveni a likvidováni.
Já budu poznán mezi Mým Izraelským lidem, až bude velké jejich utrpení, až přivedu
jejich nepřátele proti zemi, aby Mě mohli pohané poznat a před jejich očima Mě prohlásit za svého svatého Boha. Zvětším a posvětím sám Sebe a budu znám v očích
mnoha národů a poznají, že Já jsem Pán. Hle, to přijde a stane se, řekl Pán Bůh. To
je ten den, o kterém jsem mluvil.
Až se svět vrhne do války a přijde na vás zmatek, temnota a vše, o čem jsem vám
říkal, musíte zůstat pevní a odvážní. Nedal jsem vám ducha strachu, proto musíte
stát v Mých pravdách a hlásat je víc než dosud.
Varoval jsem všechny, kdo mají uši ke slyšení, že se systémy člověka rozpadnou.
Vězte, že i pýcha člověka a pýcha národa Spojených států bude rozdrcena. Nebude
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už těch, co ignorují Má varování chvástáním se velkou Amerikou, neboť její národ
smilnil a prodával se králi temnot, a její osud je zpečetěn. Připravte se, protože vaši
nepřátelé vás překvapí. Ti, kteří čtou Mé Slovo, vědí, že to je pravda, takže ti, kteří
říkají něco jiného, hovoří tak, protože jejich otec je ďábel.
Všichni, kdo vložili svoji víru a pravdu v člověka a jeho podvodné systémy a prázdné
sliby, se velmi náhle octnou jako dům, postavený na písku. Vy, v tomto postavení,
nebudete mít nikoho, koho byste vinili, jelikož všechno, co je známé, vám bude vzato
a budete zbavení i možnosti volby tak, že budete bojovat o pouhé přežití.
Mnohým, kteří Mne kdysi znali a chodili Mými cestami, ale stali se teď vlažnými, budu
dál zatvrzovat srdce ode Mne, protože mi předvedli svou hříšností a zkaženým životním stylem, že milují temnotu víc než světlo a zlo víc než dobro. Pro vás, kteří jste
Mne kdysi znali, ale pak jste ode Mne odešli, by bylo lepší, kdybyste se nebyli narodili, protože vám byla dána pravda a znali jste ji, ale pak jste svou oddanost dali jinému. Říkám vám, této skupině, že vás vyplivnu ze svých úst a odejdete ode Mne.
Moji spravedliví, nyní hovořím k vám. Jsem váš Otec, sleduji vás, poslouchám vás
a jsem s vámi v každém okamžiku. Vnímáte teď, jak je stále blíž Můj návrat pro vás.
Jste Mými lampami a solí a světlem země. Velmi, velmi brzy uvidíte mnohé hledat
pravdu a ti, kteří nechtěli poslouchat, co jste jim říkali a učili je, budou teď probuzeni,
zoufalí a hladoví. Krmte Mé ovce. Milujte je bezpodmínečně a buďte Mýma rukama
a Mýma nohama. Sdílejte s nimi Mé Srdce a ve vaší lásce k nim budu Já oslaven.
Nebuďte unavení čekáním na Mne, protože Já jsem vás nikdy neopustil. Teď je
hodina, ve které budete naplňovat vše, k čemu jste byli určeni. Já přijdu rychle, a Má
odměna se Mnou pro každého člověka podle jeho skutků. Blahoslavení ti, kteří žijí
podle Mých přikázání, aby měli právo na strom života a mohli vejít branou do města.
Duch a Nevěsta říkají, PŘIJĎ. Nechť ti, kteří to slyší, přijdou. Nechť ti, kteří žízní,
přijdou. A každého kdo přijde, nechte volně nabrat vodu života.
YAHUSHUA

BOUŘE JE TU
Ježíšovo poselství pro Julii Whedbee z 23. 4. 2018
Říkal jsem vám, že přijde bouře a už je tu. Já jsem bouře. V této bouři dují větry
soudu. Demarkační linie byly zakresleny. Dobré sémě, které jsem zasel, vydalo
dobrou úrodu, ale trny a bodláčí nepřítele byly zaseté, aby zadusily život v Mé vinici.
Tak to ale nebude. Nedovolím to.
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Dolehne na vás velké utrpení a žal, jakmile nastane čas velké očisty. Já nebudu jen
nečinně stát a sledovat, jak člověk pokračuje ve vyvyšování idolů, dokonce i sebe
samého, nade Mne. Všichni, kdo se povyšují, budou poníženi a všichni Mí pokorní
budou povýšeni.
Velká a mocná změna je zde. Hrůzu, děs a nářek zažijí všichni se srdcem studeným
a lhostejným k varování a pokání, které jsem dal. Ale síla, pokoj, moc a autorita bude
s těmi, které znám jménem, a kteří znají svého Pastýře.
Poměřuji srdce skrze vše, co Já dělám a co dovoluji. Už nebude žádná šedá zóna
a nejistota pro ty, kteří se pohybovali na hraně, protože vás teď v rozsudku donutím
si zvolit. Vyberete si život nebo smrt, ale nezapomeňte, že to bude vaše volba a bude
učiněna teď.
Můj zbytek se skryje ve Mně samotném. Nehledejte odpovědi a Moji radu pro vás
osobně skrze druhé. Povedu vás osobně a důvěrně, pokud je to Můj hlas, který
následujete. Mnozí, kteří říkají, že jdou za Pastýřem, svádějí ovce z cesty směsí
falešného učení člověka a osobních prvků ve slovech, která vydávají za Má slova.
Dejte si na to pozor, jelikož nepřítel had, Jezábel, a náboženští duchové tvrdě
pracují, aby podvedli mnohé. Jen Já znám vaše srdce a vím, co je pro vás nejlepší.
Přijde náhlá zkáza, ale Mou Nevěstu zastihne připravenou.
Pojďte k Mým nohám teď, Moji milovaní, skloňte hlavu a hledejte bezpečí pod Mými
křídly. Vyčkejte, než vás připravím k naplnění Mým pomazáním, než padne temnota.
Budete Mne velice velebit za to, co jsem vás každého volal vykonat, než vás vezmu
domů.
Milujte a buďte milováni, Já přicházím, Moji drazí, Já přijdu….
YAHUSHUA

NASTANE VELKÝ HLUK
Ježíšovo poselství pro Julii Whedbee z 9. 5. 2018
Já jsem ten ukřižovaný a zmrtvýchvstalý, Beránek, který byl zabit, ale nyní sedí po
pravici Otce. Já jsem Král a Velitel, vaše Vysoká Věž a vaše Pevnost. Řídím a vedu
vás svou spravedlivou pravicí a směruji vás na cesty, po kterých byste měli jít.
Problémy teď vřou na všech stranách a vše, co může být otřeseno, bude otřeseno.
Nic není mimo Můj dosah. Dávám královstvím povstat i padnout. Sledujte a vizte,
co Pán, váš Elohim, učiní. Způsobím příchod vašich nepřátel proti vám v rozsudku,
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až se zhroutí vaše hranice. Má ochranná paže se zvedla a Babylon padne. Všechny
národy země budou truchlit a bědovat, až jeho dým vystoupá k nebesům.
Teď jsou dva odlišné tábory. Těch, jejichž srdce jsou zatvrzelá a vydali se cestou
pohanů, a těch, kteří opustili všechno kvůli Mně. Duchovně mrtví budou pít pohár
hořkosti, protože je vydám jejich bezbožným touhám.
Vydal jsem rozkazy Mým posvěceným; V hněvu jsem povolal i Své mocné. Nastane
velký hluk, jakmile Pán Zástupů shromáždí ty určené k boji. Den Páně je nadosah;
přijde jako zkáza od Všemohoucího. Všechny ruce ochabnou a každé lidské srdce
zjihne; budou vyděšeni, až se jich zmocní strasti, jako rodičky porodní bolesti.
Pohleďte a vizte, jak se vám tyto věci, předpověděné v Mém Slově, dějí přímo před
očima, a přesto mnozí dál nedůvěřují.
Moji milovaní a Má Nevěsto, přišel čas, abych vás shromáždil u Sebe. Přisuňte se
teď těsně ke Mně, abych vám utáhl zbroj a vydal rozkazy. Připravte své nádoby
k přijetí Mého velkého vylití, protože vám poskytnu jedinečný olej, který budete
potřebovat, abyste své lampy udržely plné. Půlnoční hodina je téměř zde a váš
Ženich se rychle blíží! Nezapomeňte, co jsem vám řekl. Jakmile přijde temnota, Má
Nevěsta vystoupí v duchu ke Mně. To vám způsobí radost v srdci, protože se pro vás
dějí poslední přípravy. Vaše smysly budou posíleny, jak se dostanete do hlubšího
souladu s Tím, který vás stvořil, a vším co Já jsem. Vaše břímě bude lehké a vy
poznáte jen pokoj v této velké bouři, která už je tu.
Nebojte se, Moji krásní, neboť váš Král je zde a vy budete brzy hledět na Mou tvář
a Moji zář, až vás naplním Svojí Slávou. Radujte se, že jste byli vybráni pro takový
čas, jako je tento, a radujte se, že jste milováni tímto Králem!
YAHUSHUA

ODHALENÍ
Ježíšovo poselství pro Julii Whedbee z 20. 5. 2018
Já jsem Ten, který vynesl vaše hříchy na Kříž v onen den, abyste mohli být svobodní.
Jsem Ten, který dal Krev svého života za všechny, kteří Mě znají jako Spasitele
a Mesiáše. Jsem Ten, který třetího dne vstal, porazil navždy hřích a smrt. Jsem sám
Stvořitel; není jiný mimo Mne. Jsem Dunamis* moci, a jen co Já dovolím, se stane.
Jsem Děsivý a Mocný. Kdo Mě může znát, vždyť Jsem, který Jsem.
Mluv směle, dcero, protože stlačuji čas, jak víš. Já jsem Věčný a Nekonečný a vložil
jsem vás do časoprostoru sledu událostí, který je konečný a dochází ke konci.
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Ti, co jdou touto cestou se Mnou, pociťují, že se odehrává změna. Vnímáte odtržení,
o kterém jsem mluvil, odtržení vaší duše od ducha, jak vystupujete výš a dál od rostoucí temnoty. Vtahuji vás do vašeho srdce, vtahuji vás dovnitř. Než si uvědomíte, co
se děje, bude hotovo a Já shromáždím Svoji Nevěstu k Sobě.
Chci, abyste pochopili, že tak jako se otevřely brány temnoty, tak i okna Mého
Království – tak moc, že nestačilo místo k přijetí požehnání, které jsem připravil pro
Mé zavolané. Držte se pevně Mých zaslíbení a nebojte se zlého a jeho moci. Má jen
to, co jsem dovolil, a nic neohrozí Mé milované.
Mnozí byli koupeni podvodem a lžemi, které zachovávali, ale Má pravda září jasně
a vždy rozptýlí temnotu. Čím víc peklo rozšiřuje chřtán k přijetí bezbožných, tím víc
Já vyleji Svého Ducha na každé tělo a ty, kteří Mě vyznávají jako Boha, a budou
konat velké a mocné činy v Mém jménu. Země nikdy neviděla, co Já učiním v Mých
lidech a skrze ně. Připravuji vás na všechno, co už je tu. Nebudete opuštěni ani
nepůjdete tou cestou sami.
V nebesích zuří velká a mocná bitva, protože království světla bojuje s královstvím
temnoty. Každá duše, která kdy existovala, zná konec a velký den Páně. Vy, kteří tu
jste teď, jste byli speciálně vybráni pro tento čas a čekají vás dary přesahující vaše
chápání – to se brzy, velmi brzy projeví.
Odhalím tajemství Mého Království a rozdám ze Svého Srdce víc než kdy dřív.
Jemné hnutí Mého Ducha, které jste zažili v minulosti, se stane mnohem mocnější
a větší částí vaší zdejší reality. Nadpřirozené se spojí s přirozeným, a třebaže tělesné
mysli to přijde ztracené a stále temnější, ti, kdo jdou v Mém Duchu, poznají teď zcela
jinou existenci. Přejdete z předchozího myšlení a stavů víc a víc do jednoty se Mnou
v duchu a v pravdě, a budete víc a víc v Mé moudrosti, protože Já vás stále naplňuji
Mým Duchem. Patří vám nevyslovitelná radost a je odpočinutím pro Můj lid. Vstupte,
úplně se ponořte a dovolte Mi vás zcela zaplavit, tak budu oslaven každým ohledem
vašeho života. Vše, co mám Já, patří i vám a dary, které pro vás mám, nejsou nijak
omezené. Tak proste a bude vám dáno, běžte ke Mně a vždy Mě naleznete.
Jho světa je to, co teď nabízí princ temnot, a jeho břímě, které nikdo nemůže nést,
ani ho nikdo nést nemínil. Mé jho netlačí a Mé břemeno netíží, tak zanechte, děti,
všeho. Je čas. Tento svět není váš domov, oddělte se od posledního dílku, kterého
se držíte. Já mám vše ve svých rukou.
Sledujte a vizte, co učiním! Věřte, JÁ PŘICHÁZÍM! A budete ještě jednou
znovuzrozeni!
YAHUSHUA

*) P.P.: Z řečtiny s významem „Boží Síla, Moc a Schopnost či Způsobilost“.
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KDO MÁŠ UŠI KE SLYŠENÍ, SLYŠ MĚ
Ježíšovo poselství pro Julii Whedbee z 24. 5. 2018
Kdo má uši ke slyšení, co říká Můj Duch v těchto posledních hodinách, nechť zná
a slyší Moji pravdu. Já jsem Alfa a Omega, Ten, který byl rozdrcen pro vaše nepravosti a trest pro váš pokoj dopadl na Mne. Nesl jsem vaše smutky i strasti a pro lásku
bylo Mé tělo rozdrceno smrtí – Moje krev se vylila pro všechny, kdo uvěří. Má smrt
byla výhrou a vaším vítězstvím a navždy zrušila temnotu, která měla v moci vás
i všechno co jsem vytvořil.
Moudrost patří všem těm, kteří ji hledají, ale získává se cestou velkého odporu. Liší
se zcela od učení světa – že máte jít cestou nejmenšího odporu, cestou snadnější
a příjemnější.
Ten, kdo si skutečně přeje Mne poznat a jít se Mnou důvěrně, bude vědět, že jak
bude cesta pokračovat, bude stále užší. Učil jsem vás, že dokud jste tady, proces
tříbení bude pro vás občas nepříjemný. Zkoušky, které dovolím, jsou zamýšleny
k vašemu utváření a přetvoření k Mému obrazu, založené na vaší reakci vždy, když
vám předložím nějakou výzvu. Nejvíc jsem znepokojen vaším srdcem, jeho motivy ve
všem co říkáte a děláte, a jeho reakcí na všechno, co vám přijde do cesty.
Nejsou-li vaše reakce podle Mé vůle a vyberete si širší cestu při každé zkoušce,
budete prostě opakovat tento proces znovu a znovu, dokud nezvolíte Moji cestu
a Moji vůli pro svoji reakci v plné odevzdanosti a poslušnosti. Teprve až vždy sami
sobě pokaždé znovu zemřete, až se naučíte Mým způsobům, vezmu vás do hlubší
a vyspělejší důvěrnosti se Mnou. Vždycky budete mít svobodnou vůli, ale vaše volby
přímo a hluboce ovlivní váš pokrok na důvěrné cestě se Mnou.
Pamatujte, že tu nejste pro Mne, ale byli jste sem posláni být odrazem svého Otce.
Abyste pro sebe poznali Mé srdce a přijali Moji moudrost, musíte každý den sami
sobě umřít. Ti, kdo se nazývají Moje Nevěsta a Můj pozůstatek, to uznávají, všichni
jste ale milováni stejně a všem je dána příležitost učinit tuto volbu každý den.
Nic nemůžete dělat z vlastních sil, přesto se o to mnozí stále snaží. Odevzdat se neznamená vzdát se; odevzdat se znamená dát Mně plné svolení, umožnit Mi cokoliv,
co jsem pro vás zamýšlel pro váš další růst tříbením, abyste se stali Mými nástroji
spravedlnosti, a Má vůle a touha srdce aby se staly vaší vůlí a touhou srdce. To Mi
dá vaše absolutní ano a amen, aby vaše životy a záměry, které s nimi mám, se
naplnily, a abych získal všechnu slávu.
Jsou mnozí, kteří Mě vyznávají, ale nevědí, že jejich úsilí i jejich modlitby jsou marné.
Nedokážete-li pít z poháru utrpení, dokud jste ještě zde, bez víry, že je to ve vašem
nejlepším zájmu a pro Mou větší slávu, nemohu vám potom odhalit v plnosti Své
Srdce a pracovat ve vás a skrze vaše životy dosáhnout toho, co jsem zamýšlel.
Pravou svobodu lze nalézt bez pohodlí tohoto království. Já nabízím pokoj a radost,
která přesahuje cokoliv, co tu kdy najdete. Zažít tento dar však vyžaduje ochotu
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všechno opustit. Mnozí z vás to přijali za své a ztratili rodinu, manžela, přátele,
zaměstnání nebo obydlí, protože Mne hájili/stáli za Mnou. Jak jsem již dříve řekl, pro
ty, kteří hledají hlubší jednotu se Mnou, odstraním nezdravé vztahy a situace, které
brání jejich růstu. Pro některé z vás je toto oddělení přímo před vámi.
Je mnoho vrstev k pochopení, co Mé Slovo učí o Mé Nevěstě bez poskvrny, vrásky
nebo vady. Neříkám tím, že jste bez hříchů, neboť všichni zhřešili a neuspokojili
Slávu Boží. Říkám tím, že ti, jejichž šat je vyčištěn a vyžehlen, bez poskvrny a bílý,
jsou ti, kteří byli omyti a ospravedlněni Mou krví, krví Beránka. To jsou ti, kteří
nechtějí nic z tohoto světa a rozhodli se nepřijmout sebemenší kompromis, který
tento svět nabízí. Jsou to ti, kteří odmítají žít vědomě v hříchu.
Znám každé jednotlivé srdce. Nečekám, že nikdy nepochybíte. Prostě vás žádám,
abyste mi důvěřovali natolik, že Mi to všechno odevzdáte a pak uvidíte, co učiním.
Mé milosrdenství je nové každý den a vaše hříchy, když požádáte o odpouštění,
budou vždy odpuštěny, budete-li upřímného a kajícího srdce.
Linie je nyní zakreslena, a pokud budete vyčkávat zvolit si Mne z celého srdce, bude
váš věčný osud zvolen vaším odmítnutím rozhodnout, komu budete věrni.
V tom spočívá Má moudrost.
Nechť Mne slyší všichni, kdo mají uši ke slyšení.
YAHUSHUA

MÁ PRVOTINOVÁ KRÁLOVSKÁ ARMÁDA,
PŘEDSTAVENÍ SYNŮ A DCER
Ježíšovo poselství pro Julii Whedbee z 6. 6. 2018 (přijato v září 2015, dokončeno
a dovoleno zveřejnit 5. 6. 2018)
Moje růžičko, Já jsem Ten, kdo byl vykoupen z lidí. Já jsem Ta Dokonalá oběť, jejíž
krev odčiňuje všechny hříchy těch, kdo věří. Já jsem Ten, který zemřel, ale žije
navždy, a který přebývám v srdcích Mých vyvolených.
Řekni jim o Mé armádě, dcero. Pověz jim o těch, kteří se oddělili od světa, o těch,
kteří se udrželi čistí, a o těch, které jsem potají cvičil. Oni jsou těmi, kteří mají podstoupit nejhorší zkoušky Hrnčíře, aby se skrze ně v nejčistší podobě projevil jejich
Stvořitel. Jsou to ti, které svět nenávidí a pronásleduje, zesměšňuje a odmítá, protože nepřijímají jejich příkazy konvenčních lidských způsobů. Tato skupina je Mojí
armádou konce času, těmi, kteří se radili pouze se svým Velitelem, Králem všeho
stvoření, těmi, kteří se vzdali tohoto života, aby nejintimnější cestou získali Mne.
Zdokonalil jsem je skrze jejich poslušnost, a jsou činní v souladu s Mým Duchem.
31

Jejich slabost je Mojí silou. Jejich bojů je mnoho, ale výsledek jejich odevzdaných
životů přinese největší sklizeň, jakou svět poznal. Ač jsou v tomto světě považování
za nejmenší, jsou oněmi vybranými vzácnými drahokamy, diadémy v Mé Koruně.
Řekni světu, dcero, že oni, Moje armáda, nepůjdou zastavit a svět nic podobného
nikdy neviděl. Jejich schopnosti budou velké, protože zdroj jejich moci není z tohoto
království. Svoji sílu čerpají přímo z Mého Trůnu a všichni jsou jako jeden Duch
spojeni ve Mně. Řekni těm, kdo budou naslouchat tomu, co Já říkám, tato armáda
bude zavolána k veřejné službě kdykoliv a všechno se náhle změní. V Mnou daný
čas je vyzvu a oni povstanou.
Čas, projevit se, Mých zralých synů a dcer, přišel. Hovoří-li Mé Slovo o sténání
celého stvoření po návratu těchto synů a dcer, hovoří o tomto, nynějším čase!
Moje dílo na kříži dokončilo mnoho věcí, které tehdy nebyly pochopeny. Můj příklad
byl ukázkou Mému lidu, do čeho už tehdy mohli vstoupit. Všechno, co jsem říkal a co
bylo ten den učiněno, nebylo plně pochopeno, proto všechno stvoření stále ještě
očekává čas, kdy Můj Duch bude zcela sjednocen v členech Mého těla v tomto království, a Má Církev bude konat jako Jeden; Jedno Tělo, Jeden Duch, naslouchající
hlasu Jednoho Pravého Pastýře. Ten čas k vám konečně přišel.
Pozdvihl jsem standard lidí, kteří dbali Mého varování, kteří reagovali na volání svým
životem, kteří prošli Mým pomazáním a kteří nyní kráčejí plně v Mé moci a autoritě,
zcela zralí, s nejhlubším pochopením, co bylo toho dne dosaženo; ne pouze Má
oběť, ale Mé vzkříšení a nanebevstoupení. Moji zralí synové a dcery došli k plnému
uvědomění, co se opravdu stalo a daru, který jim byl dán.
Vezmu k Sobě prvotiny žní. Shromáždím u Sebe všechny, kteří dosáhli této zralosti,
neboť budou mocně použiti. Mnozí jsou zjevením a úkolem, zamýšleným pro každého, předloženým a v plnosti vám teď odhaleným; vy, kteří víte, víte také, že je to čas,
kdy vás přitáhnu k Sobě. Největší práci je ještě třeba vykonat, ale už mám tělo, tělo
věřících, kteří chápou, proč jsem přišel, kteří rozumějí tomu, co jim bylo zpřístupněno, rozumějí, co znamená být spoludědici Mého Království. A ti, Moji zřejmí synové
a dcery Nejvyššího, teď přešli pod Mé pomazání a jdou v plnosti toho, kdo Já jsem.
Shromáždím úrodu polí zralou k žatvě, protože pro Můj srp přišel čas žnout, a vyhodím vše, co není Mé. Má Královská armáda obsadí své pozice mnohem dřív, než si
myslíte, že přijdou; světu, který byl ponořen do naprosté temnoty, a který je tak
zoufalý, se ukáže světlo a láska jejich Stvořitele skrze Mé vyvolené. Neboť Já budu
lampou a světlem skrze Mé vyslance, ty, kteří nesou Moji pochodeň a jasně planou
pro Mne, oslavujíce Mne ve všem, co říkají a co dělají. Největší zázraky všech časů
budou vidět, až vyleji Svou moc na tuto zemi.
Vpravdě vám dnes říkám, Nebeské Království už přišlo na tuto zem, protože jsem
na tomto místě založil lid, mocný národ, královské kněžstvo a svět brzo pozná, že
Já Jsem, Který Jsem.
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Přijďte a shromážděte se, spojte srdce celého světa a slyšte pokyny svého Kapitána,
který hovoří jako Jeden Hlas, ke sdílení Jeho Srdce. Večeřte se Mnou, obědvejte se
Mnou, slavte se Mnou, všichni, kteří se připojí ke Království, neboť jich přijde mnoho.
Blahoslavení jste, kteří jste byli shledání hodnými uniknout všemu na tomto místě,
neboť vpravdě vám říkám, že jsem vás oddělil a Můj Duch způsobil, abyste si
pamatovali pouze to, co mohou vědět jen Mně blízcí.
Zanechte všeho ostatního, abyste slyšeli Můj hlas.
YAHUSHUA – JEDINÝ PRAVÝ HLAS VAŠEHO PASTÝŘE

LEV Z JUDY PŘICHÁZÍ – JE VÁŠ POSTOJ VE MNĚ PEVNÝ?
Ježíšovo poselství pro Julii Whedbee z 4. 7. 2018
Jsem Alfa a Omega, první a poslední, Jsem Spasitel všech, kteří Mě nazývají
Vykupitel a Pán. Jsem prvorozený z lidí a jediný Bůh v těle, který prolil svou Krev
a vstal z mrtvých, aby Svému stvoření dal věčný život.
Varoval jsem vás, že ten čas přijde, a už je tu, kdy Já, spravedlivý Soudce, přijdu
s mečem, ne jako Beránek, který byl zabit, ale jako Lev z kmene Juda. Přijdu se
slovy – Král králů a Pán pánů na plášti a botách. Svět bude souzen a kdokoliv bude
nalezen bez Mé pečeti, bude zabit a svržen.
Až se pečeti postupně rozlomí a náhle přijde zničení, budou dva odlišné tábory. Ti,
co jsou oddaní ďáblu, budou zaskočeni a Já vnesu do jejich tábora chaos a zmatek.
Ti, kdo se obmyli ve spravedlnosti Mé krvavé oběti, obdrží vylití Mého Ducha a budou
v naprostém pokoji. Budou se radit s Mou spravedlivou pravicí, a Mí svatí andělé je
povedou a budou je chránit, až se země ponoří do temnoty.
Jistě vám říkám, bude to konec cest člověka, protože se připravuji udeřit. Dny jsou
tak zlé, a mnozí podlehli temnotě. Vy, kteří zůstanete věrní až do konce, si musíte
být vědomi, že zvítězíte, protože vítězství je Mé a je už vybojováno. Co zažijete, jsou
poslední hodiny krále temnoty, protože ví, že čas už je krátký.
Nebojte se Moji zářiví; nedejte se odradit a nemějte obavy. Každá zbraň, připravená
proti vám, bude bez účinku. Nezapomeňte se bez přestání modlit a vždy mějte Můj
náhled a ne tělesný. Budete-li hledět Mýma očima, budete mít v každém momentě
Mou radu, jak vás připravím vzít k Sobě domů. Musím s vámi mnoho sdílet, tak se
soustřeďte na Mě a na větší přiblížení se Mému Srdci, ne světu a událostem.
Pravda je teď velmi vzácná. Jen ve Mně samém najdete pravdu. Přesně jak jsem
říkal, že mnoho duchů anti-krista vás přijde klamat, tak teď už tu jsou. Víc než kdy
jindy prohlašují, že mají sdělení ode Mne a víc než dosud, že jsou Moji, ale velmi,
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velmi málo jich je dostává POUZE ode Mne. Většina přijímá pokyny směsice duchů
a nemají schopnost rozlišení k poznání rozdílu. Existuje velké nebezpečí při míchání
pravdy se lží a představování je coby ode Mne. Dávejte si pozor na tyto falešné proroky, jejichž slova jsou sladká jako víno, ale hořká jako žluč vašemu duchu. Poznávejte Mé slovo, abyste Mě znali, a nebudete zmateni ani podvedeni. Budu rádce
všem, kdo přijdou ke Mně ve zkroušenosti, pokoře a pokání, a naučím vás důvěrně
Svým cestám. To je Můj slib a Já jsem vždy, vždy věrný!
Buďte silní, Moji zbylí a armádo konce času a vězte, že jsem si velmi dobře vědom
vaší únavy. Vidím každé úsilí a sedím v popelu s vámi. Váš čas je už téměř zde, tak
si naplňte srdce písní a radostí, protože toto není váš domov a ve chvíli, kdy budete
zcela proměněni k Mému obrazu, bude vše hotovo – Mé Slovo se naplní a budeme
mít nádhernou oslavu.
Buďte v každém okamžiku připraveni, modlete se za dar vidět a slyšet více v duchu,
než v těle, a Já vám odhalím více tajemství Mého Království a blízkost Svého
příchodu.
YAHUSHUA

KRÁSNÉ JIZVY
Ježíšovo poselství pro Julii Whedbee z 15. 7. 2018
Hovoří Jediný Oslavený, Já, jediný, kdo měl moc svůj život dát a potom ho opět vzít.
Vy Mě znáte a ti, kteří Mne budou chtít najít, Mne naleznou.
Přicházím opět s povzbuzením, protože vidím pokračování bitvy v myslích a srdcích
Mých vyčerpaných lidí. Poslední úsek tříbení a očisty dostal mnohé až za hranici
toho, co mysleli, že snesou. Váš protivník přichází ze všech stran a jeho útoky na Mé
děti jsou nelítostné. Nezapomínejte, že i Já jsem byl pronásledován tím zlým, a vím,
co všechno prožíváte. Jako Já jsem důvěřoval slibu Mého Otce, že Jeho návrh cesty
je dokonalý, tak i vy musíte důvěřovat a věřit, i když se pořád díváte skrze kalné sklo.
Mnozí z vás znáte právě teď jen porážku, zklamání, sklíčenost a boj. Cítíte se dobití
a domačkaní, potrhaní a zranění, zrazeni a sami. Nepřekonával jsem i Já to samé,
když jsem šel cestou ke své tělesné smrti, s břemenem, které jsem mohl nést jen Já?
Můj život padl za vás, zaplacena byla plná cena, takže máte příklad toho, jak umřít
tělu, umřít sám sobě a zcela se vyprázdnit, aby mohl Král Slávy vstoupit a v plnosti
strávit vaše nádoby, proměnit vás k Mému obrazu a podobě, abych tak byl oslaven.
Vaše jizvy jsou pro Mne krásné, protože jak jste domlácení a domačkaní, napadáni
a zrazeni z lásky ke Mně, jen Já vidím vaše srdce a vaši lásku ke Mně, vaši ochotu jít
v Mých stopách z lásky a poslušnosti k Tomu, který vás vytvořil.
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Neupadejte do zoufalství, když nepřítel udeří, vyvolá vaší minulost, způsobí vám
pocit viny a hanby, řekne vám, že Mne nejste hodni. Utvořil jsem vás Mne hodné
a vaše jizvy jsou použity jako příměsi vaším Hrnčířem, každý úder proti vám a každou slzu, kterou prolijete, vezmu a použiju při utváření vás, vaší nádoby, Mého
svatostánku, v nádherné stvoření, které vždy bylo Mojí představou vás už před
založením času.
Každá situace, zkušenost a vztah budou použity k dalšímu tříbení, až do dne
dokončení. Ten den přijde velmi brzy, Moji milovaní.
My (Yahuah, Yahushua a Ruach HaKodesh) vidíme pouze krásu, byť vy vidíte jen
jizvy. Nechte touto pravdou proniknout nejniternější části svého srdce a budete sdílet
naši nevyslovitelnou radost …
YAHUSHUA

PŮLNOČNÍ HODINA A NEVĚSTA
Ježíšovo poselství pro Julii Whedbee z 28. 7. 2018
Napiš, dcero, co Můj Duch dává tvému srdci. Nepochybuj a neváhej, protože to
nejsou tvá slova. Jsem to Já, Král, kdo je píše.
Připravte si, Má nevěsto, Moji svatí, svoje nádoby, protože končí čas zásnub a blíží
se Náš Svatební obřad. Přicházím vám dát nové oděvy, vaše nádherné šaty čistoty
a spravedlnosti, které vám padnou ke svatbě s Králem. Konám poslední přípravy pro
každou Svoji nevěstu, dotvářím a tříbím vás pro přesný účel a postavení na zemi.
Všechny zážitky vaší životní cesty se Mnou byly vetkány do vašich starých šatů
a sloužily k tomu, aby vás vtáhly hlouběji do Mé náruče. Pouze náruč vašeho
Spasitele ví o vašich bojích, bolestech a zkouškách, jak vás záplava Mé vylévané
Lásky jemně tišila a utěšovala, zvláště ve vašich nejtemnějších dnech.
Tkanina vašeho starého oděvu je plná vašich slz a bolestí srdce, nejhlubšího smutku,
bolesti a zrad, a váš oděv připomíná ten, který jsem Já nesl, když jsem šel úzkou
a děsivě osamělou cestou ke Kříži Kalvárie. Vaše šaty těla, potrhané a rozervané,
zkrvavené a špinavé od jizev života v prokletém království, vám budou velmi brzo
nahrazeny Nebeským oděvem, vytvořeným z nejskvělejších a nejčistších materiálů
beze skvrn a záhybů, protože je vytvořen z vlastního Srdce vašeho Krále.
Odhalím vám nové zjevení, jelikož bývalá, zapečetěná tajemství, budou teď otevřena
moudrým pannám, které přijdou v půlnoční hodinu. Poznání a moudrost z výsosti se
vylije na pokorného a poníženého srdcem. Velký pokoj nastane v srdcích Mých
odloučených, přijdete-li ke Mně denně.
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Vstupte do Mého svatebního sálu a dovolte Mi dokončit dobré dílo, které jsem ve vás
započal. Já dokončím proces tříbení a pak velmi zvláštně, s velkou pečlivostí a pozorností k detailu, přizpůsobím a ušiju nový oděv, coby Moji krev, pot a slzy dané
Mou obětí na Kříži a vítězstvím, dosaženým smíšením s vaší krví, potem a slzami
tohoto života, a budete proměněni a oslaveni před svým Králem Jeho Majestátem.
Budete zářit krásou, láskou a čistotou jako odraz svého Krále. Mnozí v neviděném
stavu očekávají vaši poslušnost této výzvě a pomohou vám, jak to bylo zamýšleno.
Svět skutečně ještě neviděl, co budu konat, projevovat v Mé Nevěstě.
Chvalte Mě a vyvyšujte, uctívejte svého Krále a Mesiáše, protože prokážu velkou
moc a autoritu Mým pomazaným a mnoho, mnoho srdcí se probudí k velké pravdě
toho, kdo JÁ JSEM.
Předstupte přede Mne a připravte si srdce a nádoby pro nové víno, které vyleji.
Poslední dílo bude vykonáno ve vaší DNA, přivede každé vlákno vaší bytosti zpět
k harmonii s vaším Stvořitelem. Já učiním všechno nové, a začnu svou Nevěstou!
Připravte se a radujte se, protože váš Král vás očekává!
YAHUSHUA

ODHALENÍ NADPŘIROZENA A TAJEMSTVÍ
Ježíšovo poselství pro Julii Whedbee z 11. 8. 2018
Toto poselství je zvláště pro Nevěstu, protože Otec chce, abyste věděli, že TEĎ je
čas se Mu zcela podvolit a odevzdat, už žádné rozptylování … ON je tak blízko…
El Olam promlouvá. Já jsem věčný navěky. Jsem Ten, který nemá počátek ani konec
– Neomezený a Nekonečný, Věčný a Svrchovaný.
Chtěl bych, abyste si prohloubili chápání. Souhrn zkušeností vašeho života vás vede
k okamžiku, který nazvu „chvilka věčnosti“. Když vás Mé Slovo učí, že máte zůstávat
ve Mně, jde o hlubší pochopení toho, co chci, abyste se naučili. Když zůstáváte ve
Mně a Já ve vás, je to pouze takto – duch v duchu, v lásce, vprostřed Mého Srdce,
chvilce věčnosti. Čas existuje pouze pro vás zde a je lineární, běží postupně od bodu
k bodu, s chápáním minulosti, současnosti i budoucnosti.
Až opravdu přijdete do jednoty se Mnou, bude váš duch vtažen zpět do harmonie
s Mým Duchem a dostane se vám pochopení, že Já (My) existuji mimo měřítka
tohoto světa. Se Mnou, ve Mně, není minulosti, současnosti, ani budoucnosti. Jen
jediný stav bytí TEĎ, protože Já jsem Věčný – bez počátku, bez konce.
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V tomto království je kladen přílišný důraz na minulost nebo budoucnost, a většinou
postrádá klíčové tajemství toho, Kdo Já skutečně jsem.
JÁ JSEM …
Hluboce nad tím uvažujte, a Já vašemu duchu odhalím Svou pravdu, jak byla celý
čas před vámi.
Vše, co je v tomto životě dovoleno, co utváří vaši cestu zpět k důvěrnosti se Mnou,
vám má přinést uvědomění, že vše, na čem Mi záleží, je vaše reakce na všechno.
Minulost je pryč, není pro vás určující a budoucnost není dána, protože máte
svobodu volby v každém okamžiku. Já poměřuji vaše srdce v každém okamžiku bytí,
jak jednáte, mluvíte, jdete jedním směrem, nebo jiným. Já vám nabízím v každém
okamžiku příležitost jít se Mnou v duchu, vyjít mimo hranice této omezené existence.
Byli jste se Mnou od první myšlenky na vás, Má stvoření, a Já se vždy držím
výsledku. Chápete, co to znamená? Mám největší obavu o vaši odpověď TEĎ, stav
a okolnosti vašeho srdce TEĎ, v tomto okamžiku, protože ten je vším co máte.
Je čas, aby Moji lidé překročili omezení, která na vás kladl nepřítel, a došli
k pochopení, že jsou vám otevřeny dveře do Mého Království a všemu co JÁ
JSEM.
Naplněním vašeho cíle zde je probuzení k poznání, kým jste ve Mně. Protože když to
uděláte, změní se paradigma, změní se vaše vlastní molekulární struktura i všeho
kolem vás! Už dřív jsem vám říkal o odhalení hlubších věcí Mého Otce, a proto vám,
kteří opravdu a hluboce toužíte po pravdě a máte otevřené duchovní oči, všechno
bude zjeveno. Byli jste sem posláni projevit Království na zemi, přivést všechno zpět
k harmonii podle Mého původního záměru.
Pobývat zde za tohoto vědomí mění realitu. S ničím srovnatelnou moc a autoritu
dostanou ti, kteří to pochopí a ujmou se svého dědického podílu na Mém Království.
Každý okamžik vaší volby být jako synové a dcery, vám získává postavení ve Mně,
překonává je. Sláva plodí slávu, jakmile se povznesete do stále se rozpínajícího
uvědomění si své cesty ve Mně, v lásce samotné. Tato láska je nekončící, ale
rozpíná se a roste, jak jste vtahování hlouběji a hlouběji do Mne, v JÁ JSEM...
Teď je touhou Mého srdce, abyste došli k pochopení, že spolu jako s Mými dědici,
Mými králi a Mými kněžími, zažehneme tento svět slávou a pomazáním, jaké ještě
nikdy nebylo poznáno. Jste podstatnou součástí v ustanovení a zakotvení Mé
přítomnosti zde v těchto posledních hodinách před Mým návratem pro vás.
Je toho mnohem, mnohem víc, co si přeji vám odhalit. Čas, protože ho stlačuji, bude,
jak chápete, kratší a kratší. Tak nečekejte na slovo od druhých, pokud jde o Má
odhalení konce času, ale raději přicházejte ke Mně na skryté místo, odložte vše, co
můžete, abyste přišli do Mé přítomnosti, a Já vás poučím a naučím všechny věci
související s Mou představou a Mojí velkou láskou k vám, všem Mým dětem.
37

Neváhejte s příchodem ke Mně, neboť ona předpověděná hodina je již u vás. Běžte
do hlubin lásky samotné, protože tak to je, Já vám dám na všechno odpověď.
YAHUSHUA

ANDĚLÉ A OBŘI
Ježíšovo poselství pro Julii Whedbee z 15. 8. 2018
Mnohokrát v Mém Slově čtete o Mých zástupech andělů a o různých úkolech jim
daných ku pomoci v tomto království. Tito svatí byli vždy přítomní a pokračovali
v Mé službě od počátku stvoření. Ani v těchto posledních hodinách na zemi to
nebude jinak. Je mnoho různých rolí, funkcí, zařazení a odpovědnosti pro Mé
Nebeské zástupy a v konci časů se budou projevovat stále častější.
Řekl jsem vám, že svět bude stále temnější a temnější, vy Moji vyslanci a Má světla
budete svítit jasněji, a jakmile se povznesete v duchu a v pravdě do plné jednoty se
Mnou, budete svědky velkých znamení, divů a zázraků, včetně zjevení se Mých
mocných.
Já sám od vás nikdy neodejdu, neopustím vás, ani nestrpím, aby Mými spravedlivými
bylo hnuto. Poslal jsem vám zástupy Mých andělů, aby vám pomohli způsoby, jaké
ještě neznáte, ale přijďte ke Mně a proste Mě, a Já vám odhalím, jak budou sloužit.
Jsou už mezi vámi, ale jejich počty narostou po celém světě, až Nebesa napadnou
zemi. Někteří byli určeni právě pro tuto dobu, k ochraně před démonickými bytostmi
a obry, kteří jsou uvolňováni, zatímco vám to říkám.
Satan také zná Mé Slovo a plánuje útok od počátku. Použije svoji démonicky
posedlou armádu, aby se postavil proti Královské armádě a bitva dobra a zla se bude
odehrávat doslova před vámi.
Hovoří-li Mé Slovo o lidském srdci, selhávajícím ze strachu z toho, co přichází na tuto
zem, nebudou to jen rozsudky, jež způsobí selhání srdce, ale také nepředstavitelné
projevy vtěleného zla, které usiluje pohltit lidské duše.
Protože zatvrzelí lidé se odmítají pokořit a předstoupit přede Mne a konat pokání,
změnil jsem jim srdce v kámen a vydal je jejich zlým touhám a zvrácené mysli. Co
bylo učiněno vskrytu – tajné smlouvy a bezbožné dohody, bude vyneseno na světlo
a všechny skryté věci budou odhaleny.
Obři, hybridi a věhlasní muži se už začali objevovat po celé zemi. Stejně se zvýší
i počet Mých nebeských zástupů. Mezi vámi je teď mnoho takových, co nejsou jako
vy a nejsou stvořeni k Mému obrazu. Jsou bez duše a bez schopnosti projevit ovoce
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Mého Ducha, protože nejsou Moji. Vy, kteří Mě znáte a chodíte se Mnou, budete mít
schopnost rozlišení k poznání, co jsou zač. Nebojte se, Moji lidé, a nenechejte se
oklamat.
Je pro vás nanejvýš důležité, abyste věnovali pozornost Mým pokynům, a přišli ke
Mně pro další odhalení, týkající se věcí, o kterých vám říkám. Nepřítel pošle tyto
bytosti k některým z vás, aby vás polapily a podvedly vás, ale Moji vyvolení nedojdou
k žádné újmě. Během pohrom a velkého utrpení se uprostřed všeho zmatku bude dít
mnoho věcí, ale vy poznáte jen Můj pokoj a bezpečí. Modlete se za to a uplatňujte
velké rozlišování po celou dobu, jak vás to učím, a všechno s vámi bude dobré.
Říkám vám ty věci, protože jste Moji, a přeji si, abyste byli připraveni, jak nejlépe jste
schopni, protože události k vám přijdou velmi náhle. Nebude čas nad tím přemýšlet,
jakmile přijdou rozsudky a všeobecný chaos. Proste Mě, abych vám vepsal Mé
zákony do srdce a připomněl vám vše, když budete v nouzi, a Já vám to udělím.
Ještě nikdy nebyla bitva, která by se podobala té, která přijde. Nejen, že se národy
připravuji na válku, ale celé stvoření je ve válce – impozantní bitvě dobra proti zlu.
PŘIPRAVTE SE, PŘIPRAVTE SE, PŘIPRAVTE SE
MILUJI VÁS
YAHUSHUA

PROMĚNA KORUNOVAČNÍCH KLENOTŮ V NEVĚSTU
Ježíšovo poselství pro Julii Whedbee z 5. 9. 2018
To jsem Já, Král všeho, co existuje, Pán a Bůh, Božství, které se stalo tělem, Mesiáš
pro všechny, kdo důvěřují a věří. Není jiného mimo Mne.
Jste na vrcholu nového úsvitu, před otevřenými dveřmi, kam vstoupí jen málokdo na
konci věku člověka, kdy vezmu Své prvotiny, představované syny a dcerami
Nejvyššího.
Je to cena za průchod úzkou cestou, a většina si nevybrala Moji cestu v plnosti. Učil
jsem a radil, varoval a úpěnlivě prosil Moji církev, i ty, kteří se považují za součást
Mé Zbylé církve, Mé Nevěsty, aby otevřeli oči pravdě. Mnozí však dál zaměřují svoji
náklonnost a pozornost jinam. Jsem ustaraný o Svou církev, ale mnozí po Mně
netouží tak, jako Já po ní. Příklady toho, o čem mluvím, nacházejí v celém Mém
Slově ti, kteří se snaží znát pravdu.
Protože konec vypovídá o počátku, ještě dál dělím prvotiny větší skupiny, známé
jako Můj Zbytek. Dělím je na ty, kdo Mě nazývají Mesiášem, ale na jejich ovoci se to
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neprojevuje, a na ty, kteří celý svůj život položili na Můj oltář jako živou oběť, a jsou
Mými korunovačními klenoty, touží po Mně a jen po Mně. To jsou ti, kteří všechno
ostatní opustili, ti, kteří se nezajímají o věci tohoto světa. Jsou to ti, co mají lampy
plné oleje, připravení v očekávání ženicha, ti, které si vezmu. To je první zbytek,
který proměním k Mému obrazu, aby Mi pomáhali s mocí a mocnou autoritou, až se
svět ponoří do soužení. Je i Mou zbylou Nevěstou, která přijde se Mnou na konci
soužení, aby vyhlásila Mé vítězství. Ti ostatní zbylí ze Zbytku církve, kteří potřebují
další tříbení, budou podrobeni pronásledování a velkému soužení, aby byli nazváni
Mými svatebními hosty. Hledejte Mou pravdu v Mém Slově a najdete ji.
Můžete snad slyšet, co k vám Můj Duch hovoří v půlnoční hodině? Ne všichni, kdo Mi
říkají Pane, vstoupí do svatební komnaty. Ti, kteří nechodí v úplné poslušnosti,
pravdě a svatosti, zůstanou překonat velkou bouři, jakou svět nikdy neviděl. Postoj
poklidné otupělosti, který tato větší skupina přijala, se náhle stane vážnou a tvrdou
skutečností, jakmile si uvědomí, že Má varování a pokyny nebrali dost vážně.
Příliš mnozí si myslí, že soužení uniknou a prožijí svůj život tak, jak si to představuji,
nevidí v tom problém. To není ode Mne! Podvod probíhá hluboko v Mé Církvi a jen
vy jste zodpovědní za svoji cestu se Mnou. Toužím jen po čistotě a nevezmu Si za
Nevěstu nic jiného, než čistotu. Temnota a světlo nemohou existovat společně, proto
JAKÁKOLIV PODOBA temnoty, i nejnepatrnější, vědomě přijatá v životě člověka,
nebude přijatelná pro Moji svatou Nevěstu.
Události se teď odvíjejí hrozivou rychlostí a pro ty, co se ještě pletou do věcí světa,
ale vyznávají Mě, to bude hořký výsledek. Já vás ale nikdy neopustím, pokud Mě
budete dál vyhledávat. Až proměním Mou čistou Nevěstu, po určitou dobu budou
velkou útěchou pro ponechaný zbytek, protože budete svědky Mé Slávy, která z nich
bude vyzařovat a pravda se vám projeví před očima. Stále ještě je chvilka vybrat si
pokání, ale říkám vám, tato příležitost najednou náhle skončí.
Pro Mé klenoty, vaše nohy budou chodit po věkovitých cestách a procházet Mými
ulicemi ze zlata. Můj Utěšitel vám bude stále nadosah, aby vám pomohl a vedl vás.
Vaše kroky nejsou samoúčelné a vaše námaha nebyla marná.
Až se Nebesa a země srazí, budete létat jako holubice a připojíte se ke Mně, svému
Vyvolenému, v plnosti Mé Slávy. Složte své starosti na Mne a ničím se netrapte.
Země se brzy rozpustí jako sníh a hory se budou tavit žárem ve velkém a hrozném
Dni Pána. Nemáte se čeho obávat, zůstanete-li ponořeni v Mém zdroji krve a vody,
a bydlet v bezpečí Mého milosrdenství a milosti. Hovořil jsem o náhlých projevech na
vás. Mé prvotiny, mrknutím oka se octnete tváří v tvář u Mne!
Radujte se, že váš Král přichází! Velké projevy Mé Slávy jsou na vás!
Váš Král, Váš Ženich
YAHUSHUA
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TRUMPETY ZVUČÍ, TEĎ ZAČNU JEDNAT
Ježíšovo poselství pro Julii Whedbee z 11. 9. 2018
Teď už neuvidíte mnoho dalších slov o soudech, o kterých jsem řekl, že přicházejí.
Varoval jsem vás mnoho let … radil jsem vám … vyléval Své Srdce, abyste změnili
své životy … zatvrzelá srdce, aby zjihla a naplnila se Mou Láskou a víc bylo možné
zachránit. Všechno má svůj čas, a teď je čas soudu. Je to čas, kdy se stane
všechno, co bylo předpověděno. Je to doba, kde se Já sám dám poznat v zemích,
jak jsem to řekl, JÁ JSEM BOUŘE.
Není Mé přání, aby někdo zahynul před jeho časem, před příležitostí volby života
nebo smrti, ale co musím udělat, to musím udělat. Své Slovo nevezmu zpět. Stvořil
jsem světlo a stvořil jsem i temnotu, a co dovolím, to dovolím.
Ti, co zesměšňovali a dělali si legraci z Mých varování skrze Mé posly, ti, kteří přežijí
Mé soudy, se mohou dál vysmívat, ale pravda bude odhalena a země a všichni její
obyvatelé poznají, že existuje větší moc, než oni. Čekal jsem dost dlouho, a teď
začnu jednat. Vaše soužení začalo, Spojené státy, a nejen pro vás, ale i pro celý
svět. Trumpety zvučí a byl slyšet nářek Mého lidu
Má Nevěsto, řekl jsem ti, že spatříš mnoho, než pro tebe přijdu. Bezprostředně vám
začne vám mnoho žalu a bědování, ale ty nebudeš otřesena a nemusíš se bát. Jste
ze všech stran obklopeni Mými anděly a nic vám nijak neublíží. Zůstaňte v pokoji,
který vám nabízím jen Já, vám, kdo zůstáváte vprostřed LÁSKY samotné. Velké
pomazání bude vylito na ty, kdo vyslechli Mé prosby a připravili své duchovní domy.
Budete se o ně starat, stejně jako ti, komu pomáháte. Oslavím Se skrze vás, Moji
milovaní, nikdo o tom nepochybujte. Pro svět je to čas velkého smutku, ale pro vás,
chci vás vidět se radovat, protože půlnoční hodina je u vás a v mžiku budou vaše
záměry vyplněny.
Dávejte pozor, modlete se jako dosud nikdy, za naplnění všech věcí k Mé Slávě,
a hleďte na Mě, Toho, který vás miloval od počátku založení času a procházel s vámi
bouřemi.
Jste velmi milování, vždy na to pamatujte.
YAHUSHUA

YOM KIPPUR (DEN SMÍŘENÍ), VIZE A POSELSTVÍ – DOSUD JSTE
NIC NEVIDĚLI!
Ježíšovo poselství pro Julii Whedbee z 19. 9. 2018
Uvědomila jsem si, že mi Ježíš připomněl toto slovo Písma:
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To je ten den, který jsem pro vás učinil, chci, abyste se radovali a byli veselí.
Smějte se, maličcí, protože máte Mé Srdce a Já mám vaše.
Žalm 118: 24
Toto je den, který učinil Pán, jásejme a radujme se z něho.
Požádal mě, abych se s Ním šla projít, že by se mnou chtěl mluvit a ukázat mi nějaké
věci pro další pochopení. Vzal mě za ruku, přešel na pravou stranu, a začal hovořit,
jakmile jsme vyšli. Pak se zastavil, ukázal a řekl mi, abych se podívala. Hleděli jsme
na Zemi. Nejdřív jsem viděla svět tak, jak ho původně stvořil, s úžasnou vznešeností
a krásou, pravý zázrak na pohled, jedinečný a dokonalý odraz jediného a Pravého
Stvořitele všeho. Svět, ve svém původním stavu, byl dech beroucí krásy.
Potom mi řekl, podívej se teď, a uviděla jsem, jak vstoupilo zlo a člověk měl možnost
si svobodně zvolit vztah se svým Stvořitelem, nebo tento svobodný dar ignorovat.
Jeho volba všechno změnila. Spatřila jsem temný stín, který brzy pokryl celou Zemi,
jako vliv zla, přijatého člověkem a pýchy, která do něj vstoupila. Viděla jsem výsledky
lidské volby – nepřijetí svobodného daru spásy a zkaženost, která se zmocnila světa.
Temnota rostla a rostla, a nic ji nemohlo zastavit.
Pak promluvil Adonai Elohim, Bůh Otec.
Poslal jsem Svého milovaného Syna jako Svůj dar Mému stvoření, aby je
vykoupil z prokletí hříchu a osvobodil je ze sevření Zlého, ale velmi málo přijalo
Moji nabídku.
Pak jsem viděla, jak se Ježíš pro nás vzdal Svého života na Kříži Kalvárie, svobodně
a zcela z lásky, aby nikdo nezahynul, protože to je Srdce Našeho Otce. Jeho Krev se
vylila, jako Vykoupení pro všechno tělo, abychom mohli být spaseni. Mesiášovo
vykoupení přišlo na svět a svět Ho nepoznal.
Cesta byla učiněna, dcero, ale málo jich hledá tuto úzkou cestu, byť jednou
zvolena, je Mnou dobře osvícena.
Pokynul mi, abych se znovu podívala, a teď jsem viděla všude trpící lidi – nemoci
a smrt, bolest a zoufalství. I Země trpěla, protože všechno stvoření už nebylo
v souladu se svým Stvořitelem.
Pak Yahushua začal vysvětlovat proč, dokonce i v utrpení, jsou dveře k Němu vždy
otevřené a že je Jeho úmyslem použít utrpení a soudy, které již začaly, k přitáhnutí
duší k Němu. Četl mi v srdci jak je to pro mne smutné, pro nás všechny, vidět ničení,
zkázu, a ztrátu životů. On sám je také smutný pro to, co musí přijít, ale připomněl mi,
že Jeho úmysl je dokonalý, a toto byl Jeho plán od počátku založení země.
Znal ještě před časem způsoby člověka, i že bude nutné zachránit mnohé, kteří by si
Ho jinak nezvolili v tomto posledním období na zemi. Jeho příběh a plán je jasně
zapsán v Jeho Slově (Svatá Bible), a Jeho Srdce vždy bilo pro spásu duší.
Pak dal pokyn andělům, kteří měli úlohu spuštění rozsudků, a přikývl. Potom jsem
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uviděla vylití rozsudků, popsaných v Bibli, otevření pečetí, které již začalo, a chaos
zahalující zemi. Jak jsem pozorovala tu scénu, dál mi řekl:
Chápu všechny vaše smutky, ohledně této bouře rozsudku (hurikán Florence), ale
existuje mnoho vrstev toho, co dělám a co chystám. Těm, kteří chodí se Mnou,
odhalím pochopení, že jen ti, kdo se rozhodnou poznat Mě (důvěrně), mohou chápat.
Ze Svého velkého Milosrdenství a Lásky k Mému stvoření, poškozené odškodním,
vše ztracené nahradím a pak obnovím. Budete znovu slýchat od lidí při nastalých
tragédiích, „Zase postavíme … obnovíme.“ Ale říkám vám, lidské modly budou pouze
strženy, ne obnoveny, neboť teď bude obnoveno jen jediné, a to Mé Svaté Království
na zemi. Strhnu je, abych je znovu pozvedl, ale pozvednu je k Sobě, Svatostánku
lidí, Království mužů a žen, kteří povstanou z popela a ukotví Mou Lásku a Světlo
v tom místě. Vložím Svůj Svatostánek, Svatostánek Mého Srdce, do srdcí Mých
stvoření skrze vše, co dovolím, z velkého Milosrdenství a Lásky, protože vím, že to je
jediný způsob, jak obrátit studená srdce zpět ke Mně, a aby lidstvo jednou a provždy
vědělo, že je pouze jeden Stvořitel, a JÁ JSEM TO.
Učiním se známým skrze soudy, ba i tím, jak utěším všechny, kdo mají zármutek.
Neodejmu, aniž bych dal, a Můj dar je věčný. Musím všem otevřít oči k Mému Duchu
kvůli sebeuspokojení, které se zmocnilo světa, ukolébalo většinu k spánku, a jsou
stahování hlouběji a hlouběji do strnulosti neexistující reality. Musím jimi zatřást, aby
se probudili, a přestože to může vypadat drsně, je to jediný způsob, Mé řešení, aby
bylo více zachráněných. Sledujte a uvidíte vylití Mého Ducha, důsledkem toho bude
svrženo všechno, co člověk vyvýšil nade Mne. Stejně to bylo v minulosti – jak je
psáno, a bude to tak znovu.
Vás, kteří se nazýváte Mými, jdete v důvěrnosti se Mnou, poctím Svým Slovem, ve
kterém máte Pokoj, který jenom Já poskytnu během temnoty. Budete udržováni
v radosti a veselí srdce, protože vy také chápete potřebu jimi zatřást a probudit je ze
spánku, aby nebyli navždy ztraceni. Vaše modlitby zmírní utrpení a každé slovo,
které vyslovíte, bude slyšeno.
Posledních pár událostí/soudů, je pouhý začátek, Mé dítě. Ještě jste nic neviděli….
Všechno, co může být otřeseno, bude otřeseno; je to psáno, bude to dáno.
Nezaměřujte se na události. Hleďte na Mne, nebo nedokážete dosáhnout pokoje
a jistoty, kterou vám poskytnu. Uchovám vaše nohy bezpečně zakotvené ve Mně.
Budete neotřesitelní, přestože vše kolem vás se bude hroutit. Budete nehnutelní.
Já vám zůstanu po pravici, radit vám a vést každou myšlenku a krok.
Extrémně se zaměřte na příkaz, který vám dávám: Já musím být ve všem první.
Pro Své věrné přijdu rychle, a Má odměna bude se Mnou, a dám každému člověku
podle jeho díla. Pamatujte, že jakmile temnota sestoupí, Mé světlo ve vás bude zářit.
Silný a radostný zvuk se rozezní v Nebesích, jak Má Sláva naplní Zemi! Hleďte
a vizte, co Velký JÁ JSEM, vykoná na zemi! Pro ztracené bude jen tma, ale proto jste
se vy stali Mými vzácnými klenoty. Poznají Mne skrze Mé pomazané a vydělené,
a nebudou pochybovat o Mé velké Lásce k Mému stvoření.
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Oheň a krupobití, záplavy a sucha, bouře velkého rozsahu a nebývalá zemětřesení
přivedou k naplnění Mé Slovo, tak si znovu vyperte oděv a buďte čistí v ten den,
Můj Den Smíření, a ospravedlňte se Krví Beránka a Jeho Obětí.
Tyto věci jsem vám řekl, aby Má radost zůstala ve vás, a aby byla úplná!
Vize a poselství potom skončily.
ADONAI ELOHIM A JEHO JEDINÝ SYN, VYKUPITEL VŠECH, KDO SI HO
ZVOLILI, YAHUSHUA

MNOU URČENÝ ČAS PŘIŠEL
Ježíšovo poselství pro Julii Whedbee z 24. 9. 2018, v 1. den svátku stánků
Stvořitel tvoří tak, že sám Sebe rozšiřuje, vlévá se do toho, co tvoří. Tato jedinečná
charakteristika vyšla na svět ode Mne, jediného Stvořitele všech věcí. Já jsem věčný,
jsem neomezený, jsem všepřesažný, a Má touha od počátku vašeho stvoření je,
abyste byli Mým rozšířením, zrcadlovým obrazem Toho, který vás stvořil, odrazem
vašeho Otce.
Když jsem stvořil anděly, Lucifer si nevybral světlo, lásku a poslušnost Mně; proto byl
poslán sem, panovat této říši. Abych s vámi mohl mít vztah, Mé tvorstvo, musela být
dána možnost volby mezi světlem a temnotou v této Luciferově říši, mezi dobrem
a zlem, proto jsem dal Svému tvorstvu svobodu vůle milovat Mne. Proto jste přišli do
tohoto království, abyste dostali příležitost raději si Mne zvolit, než být nuceni si Mne
vybrat. Vždyť, jak byste si mohli vybrat, kdybyste neměli možnost porovnání. Musí
existovat kontrast, abyste chápali, jaká volba se po vás žádá.
Pokud byste nikdy neochutnali sladké, jak byste věděli, že je hořké, co vám podali?
Neexistuje-li kontrast, opačná volba, není základ, ze kterého volba vychází, jelikož
nejsou přítomny všechny informace. Byli jste sem posláni, abyste v tomto životě
zakusili mnoho proměnných, některé velmi pozitivní, mnohé ale ne. Všechno, co
zažíváte, vám poskytuje potřebné příležitosti, abyste si svobodně vybrali. Dal jsem se
vám poznat skrze Své Slovo a byly vám dány instrukce, návody a Mé Moudré Rady,
aby vaše volba odrážela vztah se Mnou, který toužím s vámi mít, a který do vás byl
vložen od narození. Přeji tuto volbu všem Svým tvorům.
Až se poučíte, že vše je o motivaci srdce, a že vaše reakce určují výsledky za všech
okolností, které v průběhu času připravím, dozrajete v důvěrnosti se Mnou, dostanete
pak další poznání a moudrost. Potom dojdete k poznání, že důvod vašeho pobytu
zde nemá nic společného s vámi osobně, ale jde spíš o vaše reakce na vše, co Já
v tomto životě dovolím, a o vaši volbu být Mým odrazem a nejednat podle svých
smyslů. Takto váš duch ovládá váš duševní charakter a jsme na zemi v harmonii.
Jako spoludědicové a synové a dcery Mého Království nebudete ode Mne nikdy
odděleni, pokud to nezvolíte VY sami. Já vás nikdy neopustím. Vy ode Mne
odcházíte v různých okamžicích cesty. Vaše úloha, jako dědiců Mého Království, je
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upevnit Nebe a zemi, ukotvit Mou Lásku a Světlo vprostřed temnoty, která již v tomto
království existuje.
Lidstvu je určen čas k obydlení země a naplnění Mého záměru a teď jste došli ke
konci toho časového rámce. Mé Slovo se naplní, jakmile Nebe znovu přijde na Zemi,
spojí Stvořitele s Jeho tvory, a temnota bude na tomto místě poražena. Moje Sláva
bude opět panovat i zde, protože přinesu nové Nebe a novou zemi, naplnění všech
věcí. Vaše postavení má velkou důležitost a hodnotu, protože vám bylo dáno v tomto
čase vaší historie zavést zde Moji vládu, a byli jste vybráni to vykonat ještě před
založením země. Mé Slovo je mnoha úrovní. Budete konat tyto věci a ještě mnohem
víc.
Všechno stvoření úzkostlivě očekávalo tento určený čas, a Já jsem strávil mnoho let
– připravoval jsem vás, varoval vás, že už jste v té době a cvičil jsem vás pro vaše
role konce časů. Někteří z vás se probudili, mnozí ještě ne. Já jsem však Bůh řádu
a nedělám změny; proto Mnou určený čas přišel, a ti, kteří se neprobudili k pravdě
o své existenci, budou předáni soužení, jaké ještě nikdy nebylo, aby také mohli trávit
věčnost se Mnou a nebyli ztraceni.
Pamatujte, že vždy existuje volba. Můj dar je zdarma. Mé Srdce patří vám, pokud po
Mně toužíte, a Já odměním ty, kteří Mě přijali celým srdcem a chápali a plnili
požadavky Mého Království.
KDO POSLOUCHÁŠ, SLYŠ, CO ŘÍKÁ MŮJ DUCH!
Existuje zbytek, který otevřel svůj duchovní zrak a připravil se, a udržuje své lampy
plné. Ti budou Mým projevem, i Mé Slávy a budou mocně využiti k vedení hloupých
panen, které své lampy neudržovaly plné. Mám i Své vyvolené, ty, kteří se chystali
a pomohou Mi v této pozdní hodině před Mým Druhým Příchodem. Tito jsou těmi,
kteří budou přeměněni, přijati Mnou jako Má Nevěsta do svatební komnaty, a těmi,
kteří nebudou dotčeni zlem a velkým soužením, které přijde na svět.
Mé Světlo v nich bude zářit nejvyšším jasem, jak na ně vyleji Svou plnou míru, uvedu
jejich vlastní DNA zpět do souladu se Mnou, Stvořitelem. Tyto prvotiny, zbytek, Mou
Nevěstu, změním ze smrtelných na nesmrtelné, a podléhající na neochvějné, jakmile
je proměním ke Svému obrazu. Omezení této existence zmizí až sama podstata
všeho, kterou JÁ JSEM, bude vštípena do každého vlákna jejich bytosti, vytvoří
dokonale čistý, neposkvrněný oděv plně odevzdaného života.
Tito pak bez váhání půjdou pomáhat každým způsobem, který Já stanovím, jsouce
hluší k prvkům a společným potřebám tělesného života. Někteří zde zůstanou
pomáhat během Velkého Soužení, jiní po toto období zůstanou se Mnou v Mém
Království, všichni se budou podílet na záchraně ztracených.
Všechno, co vám říkám, je odhaleno v Mém Slově a ve všem, co obsahuje. Proto
jsem zdůrazňoval potřebu znát Mé Slovo, protože když Mé Slovo neznáte, nemůžete
tvrdit, že Mě znáte, protože Já jsem Mé Slovo, a Můj Svatý Duch vás poučuje
a odhaluje vám vše, o čem zde mluvím. Jsem vždy dosažitelný všem, kdo Mě prosí a
touží Mě poznat – vždy!
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Tajemství Nebeského Království budou odhalena jako ještě nikdy. Účastněte se
Mého vylévání a Mé Velké Lásky k vám, Moji lidé, neboť vše, co Já dělám, dělám
z LÁSKY.
YAHUSHUA

BUDE VÍCE BOUŘÍ, OHEŇ SHŮRY A INVAZE
Ježíšovo poselství pro Julii Whedbee ze 14. 10. 2018
V časných ranních hodinách 13. října 2018 jsem znovu dostala vážné varování pro
Spojené státy. Moje rodina i já jsme dorazili na skryté místo, které připravujeme na
to, o čem víme, že bude katastrofou obrovského měřítka nějakého druhu. Vešla jsem
do hlavní místnosti chaty před ostatní rodinou, jen abych našla místo, obývané
démony. Ti mi dali jasně najevo, že chtějí smrt naší rodiny a já jsem měla být první.
Sotva jsem jim vynadala, z ničeho nic náhle nastala bouře. Bylo to, jako bych se
ihned ocitla v nejmocnějším tornádu a v mžiku oka hrozný, vyjící vítr burácel jako
nákladní vlak, řev byl ohlušující. Stromy a smetí ihned letěly vzduchem a prorazily do
místnosti, kde jsem stála, a slyšela jsem tříštění vyraženého okenního skla. Úlomky
a suť pronikly střechou a stěnami a nestačila jsem si ani uvědomit co se děje pro
rychlost a intenzitu, jakou se to stalo. Rychle jsem se modlila, aby zbytek mé rodiny
byl v bezpečí v jiné budově na pozemku, protože jsem náhle vnímala zlo a temnotu
všude kolem sebe.
Současně jsem uslyšela slova „UDEŘ JE !!“ Tak jsem máchla vztaženou paží přes
démony jako mečem a roztříštili se na tisíce kousků a zmizeli. Hlasitě jsem křičela,
jak jsem jen mohla, Žalm 91, abych překřičela řev bouře. Všechno ihned ztichlo. Pak
jsem před očima viděla nápis a zároveň v duchu slyšela – IZAJÁŠ 13… IZAJÁŠ 13…
IZAJÁŠ 13… Hnala jsem se ke stolku, kde ležela moje bible, otevřela ji na Izajáš 13
a četla „Ortel nad Babylonem“.
Jestli znáte Izajáše 13, pak víte, že se tam hovoří o zničení Babylonu, což jsou
symbolicky Spojené státy. Tak jako u všeho, co dostávám od Pána, jdu k Němu
a ptám se, co si přeje zjevit mně osobně a co Svému lidu. Mnoho lidí stále nevěří, že
o čem se hovoří v Písmu jakoby vzdáleném, je tak blízko, že by se to mohlo stát, a je
smutné, že jsou to oni, kdo ve své nevědomosti budou velmi trpět, protože ty věci
jsou už tady.
Yahushua hovoří:
Dcero, Písmo hovoří samo za sebe. Vám, kteří máte uši ke slyšení, co jsem říkal
a varoval vás už nějakou dobu. Soud už není u dveří. Už je tu, přichází, a co bylo
dáno do pohybu, nebude zastaveno. Je to počátek konce. Tato Amerika, kdysi tak
nádherný národ, padne a její pád bude velký. Neboť vám říkám, přivedu ji na kolena
během hodiny. Učiním jí podívanou a příkladem pro její smilstvo a modloslužbu.
Zneuctila všechno, co jsem jí svobodně dal, a zaplatí za to vysokou cenu.
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Temnota roste ještě víc, přesně jak jsem říkal, Má Nevěsta ale ví, že je ochraňována
a bude vyzvána k mnohem silnějšímu působení s mocí. Náhlé lži jsou tu, a vy nikdy
nesmíte váhat použít meč ducha, Mé Svaté Slovo, proti veškerému zlu, které vás
nenávidí, obklopuje vás a touží jen po vaší smrti. Naučil jsem vás vše, co potřebujete
vědět. Jdete v Mé síle a autoritě a chci po vás, abyste je směle používali.
Teď se velmi rychle stane mnoho věcí a, jak jsem už dřív řekl, na rozmýšlení jak
reagovat, bude příliš pozdě. Jste-li Mi plně odevzdáni a Mé Slovo máte zapsáno
v srdci, budete ihned reagovat Mými slovy, která nesou moc života nad smrtí, a ta
budete promlouvat všude, kam vás pošlu. S Mou přítomností ve vás a skrze vás,
temnota musí uprchnout.
Stejně jako rodička pracuje, připravena porodit, budou následovat tyto soudy – jeden
po druhém, blíž a blíž k sobě, a s větší intenzitou. Neříkal jsem vám, že to tak bude?
(Viz 18. června 2012 poselství – Další vážné varování pro Ameriku)
Mnohé už je zde. Už jste to viděli. Bouře většího rozsahu budou následovat ty,
kterých jste už byli svědky. Shora přijde oheň, zeměmi se bude šířit hladomor
a potom přijdou nemoci. Vaši nepřátelé vás napadnou, když to budete nejméně
čekat, využijí výhody vaší slabosti. Ještě toho mnoho uvidíte.
Zaměřte se intenzivně na Mne a na nic jiného, protože všechno ostatní pomine. Zítra
nebude stejně jako včera nebo dnes. Přijde to velmi rychle, Moji milovaní. Buďte
připraveni. Buďte blízko Mému Srdci a všechno s vámi bude dobré. Mocně vás
použiji uprostřed bouře, která už je tu.
Radujte se, neboť váš Král přichází !!!
YAHUSHUA

PŘIJDU DŘÍV, NEŽ SI MYSLÍTE
Ježíšovo poselství pro Julii Whedbee z 29. 10. 2018
Hovořila jsem s Jahushuou a sdílela s ním své obavy, i když On ví všechno o tom,
jak velmi temným se stane svět a jak my, jako Jeho Nevěsta, od Něho musíme
získávat Jeho sílu a pomazání k dokončení tohoto běhu v plné síle. Přemýšlela jsem
o urychlení času, ve kterém žijeme, a proč nám říká o Svém velmi brzkém návratu,
dokonce bezprostředním, protože v Království už není čas. On je mimo čas, a vím,
že výraz brzy, z jeho pohledu, nemá stejný význam, jako naše představa brzy,
založená na tom, co nám Slovo říká. Tak jsem Ho požádala, aby nám to pomohl
pochopit z Jeho pohledu. Jsem velmi vděčná za Jeho trpělivost, protože mi více
objasnil, co máme dělat, než přijde.
Hovoří Otec:
Nikdy nejste sami. Já nikdy nepřicházím dřív, ani pozdě. Jsem váš Hayah.
Jsem všudypřítomný, vždy existující. Vždy jsem byl a vždy budu. Veškeré
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stvoření, cokoli a všechno, co bylo stvořeno, existuje uvnitř Mne. Mimo Mne
nebylo stvořeno nic.
Závoj byl rozdělen kvůli Mé oběti, ale velmi brzy se úplně zvedne a ti, kteří svůj život
podřídili Mně, ti, co zůstávají hluboko ve Mně, budou znát co Já znám, a jejich
duchovní zrak bude plně otevřen. Bude to jen chvilka času, jak ho znáte, než přivedu
zpět prvotiny Mého stvoření do harmonie se Mnou, jakmile začne vyvrcholení všech
věcí.
Čili to, co říkám, je, že vy, kteří jste Mi dali svůj život, své srdce, své všechno, a přijali
jste Mě jako svého Krále a Mesiáše, budete vždy vládnout a kralovat se Mnou v Mém
Království. Jste Moji spoludědicové, Moji přátelé, synové a dcery. Protože to je
pravda, znamená to, že nejsme nikdy odděleni – jste ve Mně, Já ve vás, jsme Jedno.
Protože jsme Jedno a nikdy se nerozdělíme, bez ohledu na to, oč vás požádám,
nezáleží to na vnějších okolnostech, ať jste kdekoli. V nejzazší části vesmíru, tam Já
jsem. V největší hlubině země i moře, i tam Já jsem. Za nejvzdálenější galaxií,
známou člověku, Já tam jsem. JÁ JSEM.
Každý z vás byl navržen cíleně z velmi důležitého důvodu, s vlastním souborem
úkolů, tvořících záměr, který mám pro váš život. Každé z Mých dětí má svůj účel.
Přišli jste na zemi naplnit tento cíl. Můj plán je doslova ve vaší krvi, v DNA, je plánem
vašeho života a Já toužím, aby se zde tento cíl naplnil. Dáte-li všechny díly
skládanky dohromady, dokonale spolu padnou.
Kus hlíny nemůže radit hrnčíři, ale poddá se ruce svého umělce. Stejné je to s vámi,
kromě okamžiku, který přijde rychleji, než byste si mysleli, že zjevení Mého
bezprostředního návratu bude pro vás skutečností. Postačí, abyste ve Mně zůstali
během času, kdy budete v časoprostorovém omezení, a prostě poslouchali
a důvěřovali vedení Mého Svatého Ducha. To zatím stačí.
Až nahlédnete mimo tuto říši, Mýma očima, a ne extrémně omezenými smysly zde
na zemi, začnou se vám otevírat oči mnohem větší skutečnosti, než jaké jste si
vědomi během vaší cesty zde. Je jedno, kam jste byli posláni konat dílo svého Otce,
protože všechno náleží Mně. A znovu tedy, pokud jste ve Mně, nikdy se
nerozdělíme, a proto na místě nezáleží. Jde prostě o velmi dočasnou část vaší cesty,
ale integrální část vašeho duchovního zrání. Až vás převedu z tohoto života do
posmrtného, budete dál trávit věčnost růstem k dospělosti se Mnou, protože Já se
stále rozpínám Svým srdcem a láskou k Mému stvoření. Všechno bylo vytvořeno
z Lásky a ta nikdy neskončí. Až odsud odejdete, budete se dostávat do stále hlubší
a hlubší důvěrnosti se svým Otcem, už nezadržováni hranicemi této omezené
existence.
Jeden z nejvážnějších důvodů, proč tu jste, je hlásat s Mou autoritou Moji moc a Mé
Slovo, dokud jste zde, protože, když to děláte, mění se paradigmata, myšlenková
schémata. Jste sem vysláni, coby rozšíření svého Otce, posunout výš frekvenci této
říše, aby se nakonec všechno stvoření vrátilo do harmonie se svým Stvořitelem,
protože činím všechny věci nové. Zbavím zemi prokletí, pod kterým byla a vrátím ji
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do původního stavu. Váš pobyt zde je mnohem dočasnější a kratší, než si
uvědomujete.
Pokud jde o vaše obavy, slíbil jsem vám, že v těchto posledních dnech budu vylévat
naprosto všechno, co budete potřebovat k uchování a dokonce, abyste se pozvedli
více ve Mně, neboť Já vím, jaké přijde temno, protože ho dovolím. Důkladně jsem
vás varoval, že všechno dobré bude nazýváno zlem a zlé dobrem. Varoval jsem, že
mnohé, co je psáno v Mém Slově, se stane v této generaci, než pro vás přijdu. Už je
to tady, ano, ale neopustil jsem vás a jste vybaveni vším, co potřebujete. Jste
vycvičeni a jdete v Mé moci a autoritě… tak stůjte! Je pro Mne něco příliš těžké?
Mluvte směle a hlásejte, že Král Králů přichází vykoupit zemi z jejího prokletí,
a přivede k Sobě za vysokou cenu Svůj lid, bude-li Mě poslouchat a důvěřovat Mi.
Klíče od Mého Království máte, dal jsem vám je, a musíte je použít. Jsou v nich
odpovědi, které hledáte, a převedou vás do vyšší úrovně chápání událostí a rovněž
vám otevřou dveře, které jsou před vámi. Klíče jsem vám dal proto, že je teď musíte
mít ke všemu, co se děje.
To je teď velmi důležité, Moje Nevěsto. Zmínil jsem otevřené dveře, a teď je čas do
nich vejít. Klíče máte. Čekám na vás. Je to lehčí, než myslíte. Nekomplikujte si to. Je
to věc obsazení místa. Pojďte ke Mně a proste Mého Svatého Ducha, aby vám
odhalil, zda není ve vašem životě nějaké místo, které vás zadržuje. Smělým
každodenním hlásáním Mého slova ve svém životě otevíráte brány a odemykáte
zjevení, jelikož pravda se zde upevňuje, rozptyluje temnotu. To je třeba dělat
neustále, vždy hlásat pravdu, stát na svém základě, zakořenění ve Mně a Mém
Slově, nekolísat, nehnutelní, neotřesitelní. To je vše. Ve Mně dokážete ovládat moc,
jakou tento svět nikdy neviděl od časů, kdy jsem chodil po zemi. Žádejte o tuto moc,
protože to žádám Já.
Stále vám říkám, že nebudete-li zakotveni ve Mně, budete smeteni tím, co už je tu.
Intenzita temnoty a hnací síla za bezbožnými motivy Zlého zastihne mnohé
v nestřežené chvíli a, bohužel, padnou do podvodu. Nepřijde jenom více bouří
a přírodních katastrof, ale oheň, invaze a občanské nepokoje, nemoci, sucho
a hladomor. Přijde to teď tak rychle, Moji milovaní. Ale nebojte se, protože jsem pro
vás učinil cestu, a nebudete chyceni do pastí. Vzhlížejte k nebi, a ano, přijdu dřív,
než byste věřili!
Miluji vás věčnou láskou!
YAHUSHUA
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