Poselství Ježíše ze dne 7. ledna 2016.
Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).

SOUKROMÉ POSELSTVÍ PRO NASTÁVAJÍCÍHO KNĚZE č. 1
Mé drahé dítě,
nade vše Mě vroucně miluj! Brzy se budeš muset vyznat před tímto hříšným světem. Miluj
Mě tak, abys dokázal, bude-li třeba, dát za Mne i svůj život. Nepřipoutávej se na této zemi
k nikomu a k ničemu, ale jen k dodržování mých příkazů a ke Mně, k oltářní svátosti.
Zanedlouho propukne velké pronásledování a Já oddělím pšenici od plevele. Nyní vyjde
najevo tajemství mnoha srdcí. (Pán zde naráží na Simeonův chvalozpěv, [Lk 2, 29-32]).
Oddělím pravé od falešných, věrné od pokrytců, a jen ten, kdo bude věrný až do smrti, bude
spasen. Ty vždy zůstaň na pravé cestě a buď Mi věrný až do smrti. Tak před tebou odhalím
Boží tajemství, zavedu tě do hlubin mého milosrdného srdce, učiním tě svatým a mé srdce,
hořící milosrdnou láskou, bude tvým domovem. Kvůli Mně nedělej rozdíly mezi lidmi, miluj
každého, i lidi hříšné, velmi se za ně modli a vykonávej oběti, aby se obrátili. Jejich hříchy
měj v nenávisti, zachovej od nich odstup, ale hříšníky přiveď ke Mně, aby se obrátili a byli
spaseni.
Z tebe udělám zachránce mnohých duší. To je můj plán pro tebe. Když Mě budeš následovat
a volat Ducha Svatého, ukážu ti cestu a dám ti vnuknutí, co máš udělat. Dám ti takový hlas,
kterému nikdo nedokáže odolat. Život na zemi je krátký a můj nepřítel neustále hledá, koho
by zhltnul. K tomu, abys mohl úspěšně zachraňovat duše, musíš být odvážným bojovníkem,
který ze Mne, skrze svátosti, postupně načerpá sílu, s jejíž mocí přemůže Zlého. Se silou mé
Krve, která se přenese na tvé rty s mým Tělem, se sjednotíš se Mnou v každém svatém
přijímání. Tvůj jazyk nechť ohlašuje jen moje učení a mluví jen o Boží slávě. K lidem, které
před tebe přivedu, buď vždy laskavý, nápomocný a modli se za každého. Pros Mne, abych je
skrze tebe učil Já, abych stál mezi tebou a každým člověkem.
Moje dítě, modli se za lidi. Mnozí neberou v úvahu důležitost svátostí. Měli by se zpovídat
mnohem víc, než to dělají. Pros Ducha Svatého, aby jim ukázal jejich hříchy a velkou milost,
že ve svaté eucharistii přijímají do své duše samotného Bohočlověka. Řekni jim o Mně,
o ceně, jakou jsem zaplatil, že jsem s nimi zůstal. Řekni jim, jaké utrpení mi působí ti, kteří
Mě přijímají v hříchu. Řekni jim, že tam, kde panuje Satan, Mě znovu poplivají, zneuctí,
vysmějí se Mi, zbičují, korunují trním a ukřižují Mě na kříži.
Ve skutečnosti Mě svou svobodnou vůlí přinutí vstoupit do svých duší, kde znovu projdu
křížovou cestu a znovu a znovu budu prožívat mučivou smrt. Běda člověku, který Mě takto
přijme, neboť to činí pro své věčné zatracení. Mé dítě, mysli často na tato slova a ohlašuj je
každému. Nechť tvá slova planou láskou ke Mně, soucitem k hříšníkům a pro jejich lítost.
Vysvětli lidem, aby nikdy nepřijímali svaté přijímání ze zvyku, ale aby Mě do své duše
přijímali jen z lásky. A když Mě milují, ať Mě přijímají takového, kým skutečně jsem – Druhou
Boží osobou, Bohočlověkem, který žije navěky, který je mocnější než kterákoli světská
vrchnost a stojí nad celým světem.

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

postavím. Děkuji ti, že přede Mnou otvíráš své srdce, velmi tě za to obdařím ve svém
království, a už i teď na zemi uvidíš plody své dobré práce – mnoho obrácených duší.
Na každého se vždy usmívej, vždy měj ke každému pár milých slov, s láskou se skloň
k unavenému, vyslechni jejich starosti a povzbuď je těmito slovy:
Můj bratře, soustřeď svůj pohled na Ježíše, který tě miluje takového, jaký jsi, a On se o tebe
postará i tehdy, když to tak necítíš. Důvěřuj v Něj, neboť v závislosti na své důvěře dostaneš
od Něj milosti. Když jsou na nebi temná mračna, i tehdy nad nimi svítí slunce. Bůh tě
neopustí, i když dovolí zkoušku. Potom ulehčí břemeno na tvých ramenou, vezme tě do
svého klína a přitiskne na své srdce.
Vytrvalost, trpělivost, poslušnost, věrnost, pokora, pokora, pokora. V takovém člověku najde
Pán zalíbení. Jen ten bude spasen, kdo vytrvá až do konce. Naději a dobrou náladu nesmíte
nikdy nechat odejít ze svého srdce.
K tomu ti žehnám, můj sladký synáčku, svým láskou překypujícím srdcem, abys má slova
ohlašoval tak, jak jsem ti je nadiktoval. Přijmi mé posilňující požehnání ve jménu Otce i Syna
i Ducha Svatého.
Ježíš

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

Poselství Ježíše ze dne 20. února 2016.
Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).
SOUKROMÉ POSELSTVÍ NASTÁVAJÍCÍMU KNĚZI č. 2
Mé drahé dítě,
miluji tě takového, jaký jsi. Přede Mnou jsi čistý a žiješ v životní svatosti, o kterou usiluješ.
Pro Mne je ochota osoby důležitá, neboť jsem vám dal svobodnou vůli, kterou mám v úctě.
Toho z vás, který si Mě zvolí, bude chtít následovat a prožít se Mnou celý svůj život,
pozvednu ke svatosti života a budu stát vedle něho. Svátosti, k nimž přistupuješ, jsou
obrovská milost. Při každé příležitosti budu vstupovat do tvého srdce, bude-li čisté, bez
poskvrny a uklizené. Do své duše přijímáš toho, který je tvým Králem, jenž je všemohoucí
a je v mé moci tě ochránit od každého pokušení a hříchu. O tom nikdy nepochybuj.
Jsi zasvěcen Všemohoucímu Bohu a jsi jeho posvátné stvoření. Jsi mým vlastnictvím. Nikdy
tě neopustím, abys byl potravou pro mého nepřítele. Z tohoto svazku by ses mohl vytrhnout
jedině svou svobodnou vůlí. Ale neustále se za tebe modlím k mému Otci, abys až do smrti
vytrval ve stavu posvěcující milosti, a taky vytrváš, věř tomu! Tato slova ať jsou pro tebe
pramenem síly, až se tě pokusí pokoušet můj nepřítel, a nedovol, aby se tě někdy zmocnila
slabost!
I nadále tě povedu, protože tě miluji takového, jaký jsi. Zůstaň mým malým čistým dítětem,
jako několikaměsíčním batoletem, které svou hlavu skloní na mou hruď a které nosím ve
svém srdci. Vroucně Mě miluj, hlavně nyní, v čase Velkého půstu. Ponoř se do tajemství
o mém utrpení, spolu se Mnou rozjímej, jak mnoho jsem za tebe vytrpěl.
Měj v nenávisti hřích a odpor ke každé nečistotě. Modli se za hříšníky, zejména za ty, kteří
Mě přijímají v hříchu, neboť tím způsobují mému srdci velký žal. K nim jsem volal na kříži:
Žízním! Pláču pro ně krvavé slzy, neboť Mě přijímají ke svému zatracení.
Žehnám ti svým srdcem překypujícím láskou ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš

Poselství Ježíše ze dne 6. března 2016.
Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).
SOUKROMÉ POSELSTVÍ NASTÁVAJÍCÍMU KNĚZI č. 3
Můj malý synáčku,
slibuji ti, že po dobu celého tvého života se o tebe postarám mimořádným způsobem.
Nebudeš mít v ničem nouzi a vždy budu stát vedle tebe, dám ti pocítit svou požehnanou,
svatou a neustálou přítomnost, kterou budeš poznávat hlavně v čase nebezpečí. Můj malý
synáčku, vždy zůstávej na cestě svaté čistoty, po které jdeš spolu se Mnou. Doprovodím tě
až do konce jako tvůj zamilovaný svatý Snoubenec, který pro tebe zemřel na kříži. Zůstaň Mi
věrný v dodržování mých Přikázání a následuj má slova, která ti sděluji.
Mé drahé dítě, učiním z tebe zachránce mnoha duší. Především svým životním příkladem
dokážeš zachránit zkažené pokolení dnešního světa. Je jedno přísloví: "Slovo odletí, příklad
přitahuje". Nestarej se o to, když tvoji spolukněží a tvoje okolí si vyberou jinou cestu, ani
o to, když kvůli tomu udělají z tebe předmět výsměchu. Nechtěj nikdy vyhovět lidem, ale jen
Bohu! Ani Já jsem nevyhověl očekávání lidí. Nedal jsem se korunovat na pozemského krále
a nezískal jsem slávu svému lidu, Izraeli, ale raději jsem splnil věčný svatý plán mého Otce.
Přijal jsem výsměch, ponížení, trnovou korunu a smrt na kříži proto, abych potom získal
mému Otci ještě větší slávu, neboť jen tak jsem naplnil jeho věčný svatý plán – mé
zmrtvýchvstání. Jsem přítomen ve svátosti oltářní v každém kostele a založil jsem nové
náboženství – univerzální katolickou církev.
Můj příklad, mé konání a vylití Ducha Svatého se nevztahuje jen na Dům Izraele, ale na
celou zemi, na každičkého obyvatele, na každého člověka zvlášť i společně.
Dnes, kdy jsou takové možnosti, že na kterémkoli místě světa mohou lidé číst evangelia ve
svém jazyku, může se ke Mně kdokoli obrátit a být spasen. Z toho vidíte, že nadešla hodina,
o níž jsem pověděl svým apoštolům, že až na celém světě budou hlásat evangelium, tehdy
se ve své slávě vrátím zpět. Můj návrat bude přesně takový, jak jsem tehdy předpověděl.
Jako blesk udeří z jednoho okraje nebe na druhý, tak přijdu ve své slávě a uvidí Mě na
oblacích nebe každé oko. Tehdy budu soudit živé a ty, které považuji za hodné Mne,
pozdvihnu do oblaků k sobě. Těm, kteří Mě odmítají a nedodržují mé Zákony, opovrhují
mými poselstvími, bude údělem záhuba.
Potom obnovím Zemi a vrátím zpět ty duše, které jsem uchvátil a skrze ně stvořím vládu
míru na 1000 let, v níž bude v srdcích a na celé zemi pokoj a láska a jedno náboženství,
které jsem založil Já. Všechna ostatní zaniknou. Vzkřísím mnoho kněží a řeholníků, které
bude učit mým Zákonům sám Duch Svatý a dotykem ruky se přesvědčí, že jsem přítomen
mezi nimi. Tehdy bude obklopovat nejsvětější svátost oltářní jedinečná úcta, kněží budou
každý den sloužit mši svatou a Já budu ve svatém přijímání zdrojem síly lidí.
Žehnám tě mým srdcem překypujícím láskou ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš

Poselství Ježíše ze dne 22. dubna 2016.
Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).

SOUKROMÉ POSELSTVÍ NASTÁVAJÍCÍMU KNĚZI č. 4

Můj drahý synáčku,
brzy tě vysvětí na kněze. Připrav se. Potom ti svěřím ještě více úkolů. Přišel čas, abys v prvé
řadě vydal o Mně svědectví svým životním příkladem. Jen svou oddaností, nesobeckostí a
čistou láskou můžeš o Mně vydávat svědectví.
Můj malý synáčku, záchrana duší se děje tvým životním příkladem. Pak pokračuje tvou
modlitbou, trpělivým snášením obětí a utrpení. Každý kněz Mě musí následovat v učení
a sklánět se v lásce k nemocným a unaveným, v sebezapírání, obětech a utrpení.
Každého mého kněze, ba i mého následovníka povolám k odevzdání života, jinými slovy,
k mučednictví. I když je bílé mučednictví neviditelným odevzdáním života, je úplným
odevzdáním života Mně ve službě, v trpělivém utrpení a oběti. Mnoho mých kněží vykonává
tuto trpělivou, obětavou a odevzdanou službu i 80 a více let. Takový život v nebi hojně
odměňuji.
Dítě moje, dávej pozor! Ve svém životě neudělej nic takového, co by v lidech vzbudilo pocit
křivdy, což by jim dalo důvod k tomu, aby tě osočovali, nebo odsuzovali. Co řekneš, nebo
učiníš v tajnosti, budou pak ohlašovat ze střech domů. Dávej pozor, žij čistý život. Vždy sebe
uveď do mé svaté, čisté a vše vidící přítomnosti, neboť Já tě vidím neustále, zkoumám tvoje
myšlenky, poslouchám tvá slova, dívám se na tvé skutky.
Druhou podobou kněžského povolání je rudé mučednictví. K němu je během historie církve
mnoho příkladů. Často se opakuje zabíjení mých kněží kvůli jejich víře. Ale pravím vám, že
nikdo nedá svůj život za Mne, když to nebudu chtít. Právě proto vás prosím, abyste zůstali
v úkrytu a služte Mi u svých věřících, dokud vám k tomu dávám příležitost, neboť všechno
je mou milostí.
A když vás budu prosit, abyste o Mně vydali svědectví i za cenu obětování svého života, tak
to vykonejte odvážně a získáte korunu věčného života. Svátosti, a i svátost kněžského
povolání, zanechá na vás věčné znamení, které i ve věčnosti bude svítit na vašem čele. Proto
vy, kněží, synové moji, děti moje, musíte žít velmi svatě. V nejvyšším stupni svatosti života
musíte zářit, neboť jste dostali nejvíc talentů a o tom budete muset přede Mnou, před mou
soudnou stolicí, vydat zúčtování.
Proto jsem řekl, že se nemůžete ukrývat mezi ovcemi! Vy nejste jedněmi ze stáda. Vás jsem
ustanovil za pastýře do čela stáda. To znamená, že se nejen staráte o stádo tím, že mu
sdělujete mé Slovo a vysluhujete mu mé svátosti, ale také, že vy, jako můj skutečný obraz
s vaší životní svatostí osvítíte před ním cestu a trpělivým přijímáním obětí a utrpení zobrazíte
na sebe mou svatou tvář, jako můj věrný obraz. O to prosím vás, čeho ze své vlastní síly
nedokážete nikdy dosáhnout. Ale když se modlíte a se Mnou se sjednotíte, z mé milosti to
dokážete vykonat. Mé děti, kněžské povolání je nesmírná milost. Snažte se vyhovět mým

požadavkům. Žijte svatě! Ať každý z vás jde až na konec cesty, kterou jsem pro něj vyvolil.
Proste o milost a sílu, a tak zcela naplníte můj věčný svatý plán určený vám.
K tomu vám žehnám podivuhodnou, všemohoucí láskou mého srdce s jeho starostlivou
dobrotou ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš

Potvrzení z Písma svatého:

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

Poselství Ježíše ze dne 8. května 2016.
Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).

SOUKROMÉ POSELSTVÍ NASTÁVAJÍCÍMU KNĚZI č. 5

Mé drahé dítě,
žiji v tvém srdci jako v nádherném, úžasném, zářivém paláci, ve kterém se cítím velmi dobře.
Miluji tvou čistotu, tvou skromnost, pokoru, ale nejvíce tvou horoucí lásku ke Mně. Oko
nevidělo, ucho neslyšelo, lidské srdce nedokáže pochopit, co jsem pro tebe od věčnosti
připravil a nyní je mé srdce velmi šťastné a velice se raduje, neboť se chystá naplnit vše,
co jsem pro tebe zamýšlel.
Dítě moje, čas je krátký, využij každou minutu, zachraňuj duše modlitbou, láskou, dobrým
příkladem a hlásáním evangelia. Mluv o Mně, o svém Bohu Vykupiteli tak často, jak jen
budeš mít příležitost a přitahuj ke Mně duše svou nezištnou, čistou láskou k bližnímu, neboť
v tom spočívá má veliká radost.
Drahé moje dítě, zůstaň vždy čistý jako batole. Odevzdej se Mi úplně ve všem. Důvěřuj Mi,
neboť v míře tvé důvěry dostaneš mé milosti. Zanedlouho dosvědčíš mou přítomnost
a ztotožněný se Mnou budeš opakovat moje slova: "Toto je mé Tělo, které se za vás
vydává, toto je má Krev, která se vylévá za mnohé."
Tato slova pro tebe znamenají, že i ty se musíš se Mnou ztotožnit, musíš přijmout účast na
mém utrpení a musíš se stát obětí pro Mne a pro záchranu duší. Kdo Mě následuje, nemůže
se utrpení vyhnout. Zřeknout se sebe znamená každý den nést svůj kříž. Jen ti, kteří Mě
následují, mohou v nebi získat největší radost a mohou se podílet na mé slávě v tom stupni,
v jakém si vybrali svůj díl v mém obětování a utrpení.
Duševní mučednictví je mnohonásobně větším utrpením než tělesné. Vyžaduje vytrvalost
a věrnost až do konce, který přinese milost dobré smrti. Už teď se modli za tyto dary pro
sebe samého. Musíš Mě vyznat až k smrti přede všemi, kteří se Mi posmívají, pochybují,
a kteří padli do zoufalství. Svou skálopevnou vírou přitáhneš ke Mně nejvíce duší.
Dítě moje, charakter kněze určuje jeho osobnost. Když stojí na skálopevné víře, nekolísá
a nechce vyhovět lidem, ale pouze Bohu, potom je svatým už zde na zemi. Ale běda těm,
kteří kolísají na obě strany. Nemůžete sloužit dvěma pánům, neboť buď jednoho uctíváte,
dodržujete jeho zákony, a druhým opovrhujete.
Dítě moje, hned po vysvěcení knězem mluv o zúčtování, o soudu, zatracení a především
o konání pokání a hlásej, že Bůh odpouští jen hříchy, jichž litujete. Neboť kdo svých hříchů
nelituje, ten je zatvrzelý, takže v hříchu zůstane. Takovému Bůh nedokáže odpustit, neboť
musí držet v úctě svobodnou vůli člověka. Bůh si nenechá ze sebe tropit posměch, Bůh je
skutečně milosrdný a člověku dá čas i příležitost, aby vstoupil do sebe a vyzpovídal se.
Když se ale člověk nechopí těchto milostí, tak na něho čeká ještě větší soud.

Mé dítě, povolal jsem tě k velkému úkolu. Tvá zodpovědnost je obrovská. Co teď říkám,
nedělám proto, abych tě vyděsil, ale proto, že vždy říkám pravdu. Před mou soudnou stolicí
čeká nejpřísnější soud na moje kněze a řeholníky, protože jste dostali nejvíc. I v evangeliu
jsem učil, že každý vydá zúčtování o talentech, které dostal.
Kněz má především sloužit Bohu. Zamysli se nad tím, koho jsem vyvolil za své apoštoly.
Negramotné, manuálně pracující dělníky, prosté lidi. Kdo byl mým pěstounem na této zemi?
Jednoduchý, ale moudrý, rukama pracující dělník. A co říká Písmo svaté a jaká je skutečnost?
Bůh povolává ty, kteří se zdají být ničím, aby si milost, kterou dostanou, nepřipisovali sobě.
I ty, mé drahé dítě, a ostatní, všichni lidé přede Mnou, jste nic, jen popel a prach, neboť vše
je mou milostí.
Vy sami jste nic, ale spolu se Mnou budete moci vše. Já jsem s vámi každý den, až do konce
světa. Beze Mne nedokážete učinit nic. Tyto dva poslední výroky si dobře zapamatuj a na
celý život vryj do svého srdce. Volej Mě, a Já budu vždy vedle tebe. Pros Mě, abych pracoval
a konal skrze tebe. Potom každá tvá věc bude mít úspěch. Zformuji tě mým svatým knězem
a budeš zachraňovat zástupy duší pro věčný život.
Můj malý synáčku, i tebe posílám jako své apoštoly: Žatvy je mnoho, ale dělníků je málo.
Posílám tě jako ovci mezi vlky, neboť vpravdě se během své cesty životem setkáš s mnoha
vlky. Ale nikdy se neboj, Já jsem s tebou. Ochráním tě a spolu se Mnou budeš plnit můj
věčný, pro tebe určený, svatý plán. K tomu ti žehnám, mé drahé dítě, svým láskou
překypujícím srdcem ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš

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

Poselství Ježíše ze dne 4. září 2016.
Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).

SOUKROMÉ POSELSTVÍ NASTÁVAJÍCÍMU KNĚZI č. 6

Můj drahý synáčku, záře mého oka, útěcho mé duše, maličký,
jsi sladký mému srdci. Jen v nebi se dozvíš, jak velice tě miluji. Na kříži jsem prolil svou krev
za tvou spásu. Ale teď, protože jsi přišel ke Mně a přísahal jsi Mi věčnou věrnost, jsem tě
očistil. Posvětím tě a dokončím v tobě mé dílo, které jsem začal. Budeš mým svatým
knězem, neboť tak jsem to chtěl od věčnosti. Určil jsem ti toto úžasné, i když těžké povolání,
k němuž ti dám každou milost a sílu, abys dokonal můj věčný svatý plán, který jsem pro tebe
připravil.
Můj synáčku, považuj za velkou milost, že k tobě mluvím. Vše, co ti říkám, proměň ve skutky
a neustále vzdávej díky za každé slovo, za každou milost. Připravil jsem ti místo v úkrytu, kde
zůstaneš v bezpečí, neboť chci, abys v novém světě ohlašoval mé učení a má poselství. Ty
přežiješ, budeš hlasatelem zpráv, jehož zachovám jako světlo mého oka, abys do konce
naplnil můj svatý věčný plán. Zůstaň Mi věrný až do smrti. Dávej lidem jen Mě.
Zformuji tebe ve velkého svatého člověka a už tady na zemi zemřeš s pověstí svatosti.
Přitáhneš, přivedeš ke Mně ohromné množství duší. Dostaneš ode Mne mimořádně mnoho
milostí ke čtení v duších a k jejich vedení, které ti svěřím. Vždy pros o to, abych skrze tebe
zpovídal Já, abych Já vedl duše, a pak vychováš mnoho svatých.
Můj synku, buď Mi vždy velmi pokorným, poslušným a věrným dítětem. Svatá pokora je
základem každé ctnosti a poslušnost základem svatosti života. Vždy si ber příklad ze Mne
a z tvé Nebeské Matky. Budeme ti vzorem a v každé těžké situaci se rozhoduj tak, jako
bychom Já a má svatá Matka se rozhodovali na tvém místě.
Zanedlouho se uzavře čas milosti, ale ty se nikdy neboj, neboť hněv mé spravedlnosti
postihne jen ty, kteří si to zasloužili. Všichni ti, kteří jsou Mi poslušní, požívají moji zvláštní
ochranu a nikdy jim neodepřu mou starostlivou, věrnou lásku. Neboj se ani tehdy, kdybys
okolo sebe viděl hory mrtvých, neboť tebe dobře ukryji a přivedu do bezpečí.
Vím, že bys raději už teď ke Mně přišel do nebe, ale i Já jsem mohl odejít zpět ke svému
Otci, až jsem vykonal úkol, který Mi svěřil. Každý člověk, který Mi slouží, může přijít ke Mně
jen tehdy, když vykonal to, co jsem mu svěřil. Raduj se, že mám s tebou takový úmysl,
neboť až splníš můj věčný svatý plán, dostaneš za to obrovskou odměnu v mém království,
protože skrze tebe zachráním velké množství duší. Přichystej se, brzy tě vysvětí a začneš
svou pozemskou pouť na záchranu duší.
Den začínej vždy s modlitbou. V průběhu dne, uprostřed tvých starostí, vyšli ke Mně
modlitbu. Hlavně žízním po tvé lásce, po tvém úplném odevzdání se Mně a po tvé důvěře,
kterou Mi dává tak málo lidí. Buď si vždy vědom, že vždy jdeš a pracuješ před mým svatým
Světlem. Vždy jsi v mé přítomnosti. Vidím tvoje myšlenky, znám tvoje pocity, slyším tvoje
slova a neustále nad tebou držím ochrannou ruku. Tvé pohnutky převádím na činy spásy.

Každý den Mi říkej: "Pane, dej mi milost jasného vidění, abych vždy poznal a vykonal tvou
svatou vůli."
Popros svatého Michaela archanděla, aby tě neustále provázel a modli se k němu, aby tě
uchránil od pastí mého protivníka, od pokušení a jeho zlých činů. Když na této zemi nelpíš
na nikom a na ničem a svůj pohled upíráš jen na Mne, tak Zlý na tobě nenajde místo, kde by
tě mohl uchopit a budeš moci žít a pracovat ve velkém duševním pokoji. Vzdávej díky stejně
za dobro i za zlo.
Tvým heslem nechť je svatá lhostejnost. Nechť tě neurazí kritika, vynášení soudů, posměch
zlých lidí, ale ať tě nečiní namyšleným ani chvála, neboť všichni jste jen takoví, jací jste
v Božích očích. Nechtěj vycházet vstříc lidem, ale vždy jen Mně. Všechno je mou milostí, vy
jste jen popel a prach, ale když vykonáte mou vůli, budete velcí svatí v nebi a budete zářit
jako slunce.
Můj drahý synáčku, ty tu teď v mé škole dostáváš duchovní vedení, kterým tě formuji
svatým. To nedokáže nikdo a nic nahradit. Vedle toho můžeš mít duchovního vůdce, jemuž
budeš dlužen poslušností, ale Já nebudu nikdy znevažovat jeho rady, vždyť přece všechno
vychází z jednoho pramene. Budu mít vliv na něj i na tebe. Tak budete v jednotě, neboť vše
je Boží milostí. Bůh stojí nahoře, všechno z Něj pramení a ti, kteří Mu slouží a následují Ho,
jsou v jednotě.
Buď požehnané, dítě moje, a žehnej těm, které před tebe přivedu. Už teď se modli za to,
abys byl hoden velkého a vznešeného úkolu a věrně, poslušně a beze zbytku naplnil můj
věčný svatý plán, který jsem pro tebe připravil. Mnoho jsem ti svěřil a z mnohého Mi musíš
vydat zúčtování, ale když vydržíš do konce, budeš všechno pociťovat jako lehké a sladké.
K tomu ti žehnám svým srdcem překypujícím láskou ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Ježíš

147. Z poselství Ježíše ze dne 8. prosince 2016.
Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).

SOUKROMÉ POSELSTVÍ MATKY SPÁSY JIŽ VYSVĚCENÉMU KNĚZI č. 7
Mé drahé dítě, obklopuji tě svou nebeskou mateřskou láskou. Přikryji tě svým pláštěm Matky
Boží, ochráním tě před hordami zlých duchů, kteří na tebe neustále číhají, aby způsobili tvůj
pád. Důvěřuj mi. Chyť se mé mateřské ruky! Sjednoť se s mým Neposkvrněným Srdcem Boží
Matky. Miluj spolu se mnou mého drahého, svatého Syna, jenž se ztělesnil v mém svatém
lůně, vzal na sebe lidské tělo, které počal Duch Svatý, a jenž je Bůh a člověk v jedné osobě.
Podívej, dám Ho tobě jako sladké maličké batole, vložím ti Ho do tvého klína. Miluj Ho tak,
jak jsem Ho já milovala a navěky miluji. Pros mé srdce Matky Boží a já naplním tvé srdce
planoucí láskou k Bohu, obětavou, všechno překonávající láskou, abys dokázal v každé
životní situaci vyslovit spolu se mnou: "Hle, jsem služebnice Pána, nechť se stane podle
tvého slova, podle tvé vůle. Můj svatý Syn dokáže uskutečnit svůj věčný plán jen s takovými
obětavými a čistými dušemi, jen v čistých duších se cítí dobře, které jsou pokorné, poslušné
a čisté, jakou jsem byla i já, když jsem žila na Zemi.
Miluj Ho, toho, jenž po tobě touží, který tě obejme a ukryje. Natáhne k tobě své maličké
rámě, neboť má žízeň po tvé lásce. Ve tvé duši si chce najít příbytek, přeje si, aby tvé srdce
bylo jeho domovem. Otevři Mu dokořán své srdce, svou duši, aby ji úplně naplnil On, Pán
všeho a Bůh, jehož svět nedokáže přijmout, ale který se ve své všemohoucnosti ukryl do
světla chleba, aby se tak sjednotil s tebou a s lidmi, kteří žízní po jeho lásce.
Tak Ho také přijmi, jako maličké dítě, jako tvého všemohoucího Boha v každém svatém
přijímání. Plesej a raduj se s nezkrotnou radostí, že i ty můžeš být nositelem Boha, jako jsem
byla i já, když jsem Ho devět měsíců nosila pod svým srdcem. Miluj Ho nadšeně z celého
srdce, z celé své duše, z celé své síly!
Neustále Mu obětuj své služby a všechno přijímej podle jeho drahé svaté vůle, abys naplnil
jeho sen, vztahující se na tebe, abys byl svatý a abys byl v nebi rodičem velkého množství
spasených duší. Proto se za tebe modlím před nejsvětějším Světlem mého svatého Syna a
před Nebeským Věčným Svatým Otcem, a vyprosím pro tebe všechnu milost, kterou
potřebuješ k naplnění svého poslání a k rozvoji tvé svatosti života.
Volej mě, jsem stále s tebou! Ochráním tě, budu tě držet za ruku, vezmu tě do mé náruče.
Budeš-li unavený, upokojím tě. Miluji tě tak, jako svého jednorozeného Syna, neboť Ho nosíš
a Jeho vidím v tobě.
Žehnám ti mým mateřským požehnáním ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Matka Maria

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.

