Prorocká poselství

Ježíše Krista a Blahoslavené Panny Marie

pro Mary Jane Even
v lednu 1997

Dr. Mary Jane Even, 14 Tendridge Road
Lincoln, Nebraska 685, USA

1. Poselství pro Mary Jane Even, 1. ledna 1997
Náš Pán: Mé drahé děti, moje přesvatá Matka, Blahoslavená Panna Maria a Já, se svatým Josefem,
jsme se rozhodli, že tato série poselství bude věnována pouze jednomu námětu a bude Mnou
diktována. Protože tato poselství mají jedno téma, měla by všechna poselství být distribuována
v celku. Toto poselství vás jasně a co nejjednodušeji seznámí s událostmi již dříve zjevenými
v těchto i jiných poselstvích, s nimiž si vás nebesa přejí seznámit na jedno téma, kterým je:
Velké Varování
Je vhodné, aby poselství, která dávám své dceři, zahrnovala tyto informace, protože je
zvěstovatelkou Varování. Jako taková, danými informacemi a vedena nebesy, skrze tato poselství
a ve svých přednáškách vás má upozornit na tuto velkou událost. Přesto jen málokdo pochopí
závažnost této události nebo dramatické změny, které přinese do jejich životů.
Pokoušeli jsme se mnoha prostředky, skrze poselství, pomoci vám pochopit její závažnost.
Inspirovali jsme lidi ke psaní na toto téma kvůli druhým lidem, aby chápali, co se stane. Už léta jsme
vám naznačovali, že se Velké Varování blíží a přesto se to setkalo jen s částečným pochopením
a drobnými přípravami.
Není to jednoduchý úkol, neboť se má mnoho stát. Mnohé se už i stalo, ale Já si přeji, abyste všichni
věděli co nejvíc o všem, co zamýšlí můj Věčný Otec, že se má odehrát během Velkého Varování. Rád
bych začal sdělením, že pro mého Věčného Otce není snadné dopustit uskutečnění tak závažné
události, protože On ví – i Já a celá nebesa – že to přinese velkou krizi. Viděli jsme, jaké následky
měla velká potopa za dnů Noema a také naprosté zničení Sodomy a Gomory. Viděli jsme následky
srážek meteorů se Zemí v jiných časech i dobu ledovou jako jejich důsledek.
My – Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch Svatý – jsme rozhodli, že bude-li opět nutné vyvolat nebo
dopustit takové zničení, aby byla lidem dána příležitost poučit se z této zkušenosti – a aby tedy ne
všichni lidé zahynuli, nebo se stali zcela neschopnými během takové události.
Tím je řečeno, a Já vás chci všechny varovat, že ačkoli umožníme pokračování života, dokonce
i některým našim nepřátelům, že vliv a účinky Velkého Varování budou takového rozsahu, že mnozí
budou chtít zemřít.
Svět dostoupil do natolik mezní míry hříchu a hříšnosti, že můj nebeský Otec uvolnil svou ruku
a dovolil, aby se všechno připravené v nebi – anděly a všemi nebešťany – nyní stalo. Teď už jen
čekáme, až začne sled událostí, které zahájí dění konce všech dní.
Nyní bych rád popsal tento velký, počínající, průběh série událostí, tvořících události konce dní.
-

Ano,
Ano,
Ano,
Ano,
Ano,
Ano,
Ano,

Svatý Otec bude muset uprchnout z Vatikánu
bude ochraňován
antipapež bude zvolen
Stolec svatého Petra bude přenesen do Jeruzaléma
dojde k ovládnutí světa antikristem
válka začne
ekonomika se zhroutí

Všechno to nastane současně, jak se bude blížit naplnění těchto události, znamenajících podstatu
Velkého Varování. Říkám "současně a během", abych vám ozřejmil, že mnohé věci proběhnou
současně ve všech částech světa. Je důležité, abyste si všichni uvědomili, že problémy, popisované
každý zvlášť, nastanou ve stejný čas nebo krátce po sobě. Tyto události však ještě neznamenají
konec, neboť ten je ještě několik let vzdálen. Takže tento sled události by neměl být zaměňován za
"tři dny temnoty", protože ty nastanou na konci období krize. Tři dny temnoty budou nukleární
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válkou a celosvětovým konfliktem za použití jaderných zbraní jako odvetu všemi zeměmi, které je
vlastní. Tato válka bude zosnována antikristem ke zničení trvalých znamení, zanechaných v čase
"Zázraku" – Velkého Zázraku – nastalého těsně před posledními třemi dny temnoty neboli
naprostého konce této doby tak, jak ji znáte.
Teď, mé děti, hovořím otevřeně a přímo, ale bude třeba, abyste si vše přečetli několikrát velmi
pozorně a naučili se vše, čemu vás učím. Existuje mnoho důvodů, proč Velké Varování nastane na
počátku těchto událostí. Plán mého Otce zahrnuje prostředky pro všechny lidi na změnu jejich životů
a k pochopení Pravdy. Bůh existuje!! Bůh, Druhá Osoba Nejsvětější Trojice, se stal člověkem;
trpěl, zemřel a opět vstal k životu. Druhou Osobou Nejsvětější Trojice je Ježíš Kristus. Ježíš Kristus je
celý a zcela přítomen v eucharistii. Ježíš Kristus je velmi urážen přijímáním na ruku. Ježíš Kristus si
přeje, aby nejsvětější svátost byla uchovávána ve svatostánku presbytáře, kde se slouží mše svatá.
Během Velkého Varování všichni také poznají, jak uráželi Boha; jaké milosti ztratili nebo získali;
poznají Pravdu o původu katolické víry a její svrchovanost vůči všem ostatním vyznáním. Všichni lidé
všeho věku, kteří zhřešili, spatří Boží Spravedlnost v trestu za své hříchy – a pak prožije zkušenost
utrpení svého trestu. Každá osoba dojde k poznání, že Bůh je Bohem a ničemu jinému nesmí být
dána přednost před Ním. Bůh je a může být jedině v nejvznešenější a Nejsvětější Trojici, Otce, Syna
a Ducha Svatého. Není žádného jiného Boha. Je pouze jeden Bůh. Ano, každý to pozná a vyzná.
Všichni zlí duchové to vyznají. Všichni nebešťané to vyznají. Je pouze jeden Bůh v Nejsvětější Trojici.
Všichni, úplně všichni, kdo zhřešili, vyznají, že zhřešili. Každý pozná svoje hříchy a vyzná, že Bůh je
spravedlivý ve svém trestu, a pokud v té chvíli umřou, poznají svůj věčný osud. Ano, všichni spatří
svůj věčný domov "nebe nebo peklo", pokud zemřou v té chvíli a pocítí obrovské břímě, které
ponesou na věčnosti jako následky svých hříchů.
Moje drahé děti: poznání svých hříchů vám bude dáno díky Panně Marii, která v ten den přijde jako
Jitřenka a rozprostře bílý plášť, takže nikdo zpod něj nevystoupí, ani nebude schopen žádné činnosti
po nějaký čas. Všechno se zastaví. Všechny stroje; všichni lidé, ať jsou kdekoli, zastaví se. Má Matka
je "Naše Milosrdná Paní", svými slzami a modlitbami během mnoha staletí získala pro vás příležitost
k prosbám za odpuštění vašich hříchů a k přípravě pro tento čas.
Někteří ohlašovali, a jiní to opakovali, že tato doba bude trvat krátký čas. Říkám vám, NE. To, co
bylo ukázáno děvčatům v Garabandalu, trvalo krátce, tak, aby to byly schopny sdělit druhým.
Skutečná doba trvání Velkého Varování byla nejlépe vyjádřena mým Věčným Otcem, když řekl:
"Potrvá to tak dlouho, dokud bude třeba, aby všichni poznali, že Bůh existuje a prosili o odpuštění".
Pro někoho by to mohlo trvat krátce, ale mnohem déle pro druhé. Pro některé tento zážitek může
trvat týden. Maitreya(*) prohlašoval toto varování za své, a pokud ho jeho lidé nadále uctívají, jejich
čas, prožitý v bolestech, bude delší než druhých.
Všichni lidé budou prožívat bolesti pro své hříchy tak dlouho, jak bude třeba. Ti, co se zcela vyznali
ve zpovědi, vykonali pokání, nabídli očistné utrpení a připravili se, zažijí menší přísnost, ale přesto
všichni poznají, jakých hříchů se dopustili a poznají svůj podíl na mém ukřižování, bolesti a utrpení,
jež jsem pro ně vytrpěl, za každého a pro všechny, na kříži Spásy. Potom všichni budou vědět, že
kvůli jejich hříšnému životu jsem byl ukřižován znovu a znovu. Navíc i každá dobře využitá milost –
i všechny využité nebo nevyužité během každého lidského života – jim budou ukázány.
Vnímáte-li to jako mocné zpytování svědomí, potom ano, je to tak zamýšleno. Proto budou
u zpovědnic při první příležitosti obrovské fronty. Proto jste všichni nabádáni k dobrému poznání své
víry, abyste byli schopni vyučovat mnohé, kteří zatouží po přijetí katolické víry. Jste povoláni být
následovníky víry toho času. Proto vás tak naléhavě vyučuji víře v těchto poselstvích. Čtěte je,
prosím, znovu a znovu, abyste byli připraveni.
Poznání svých hříchů, jejich vyznání Bohu, je jen jedna – a první velká – událost, které nastanou
během Velkého Varování. Stane se mnohem, mnohem víc událostí během Velkého Varování. Proto
bude tak obtížné. Obtíže naplánoval Bůh, abyste je pociťovali všemi smysly, ve všech životních
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událostech, ve všech způsobech běžné existence. Pocítíte rozervanost, změnu, dost bolesti a utrpení.
Tato utrpení budou odpovídající hříchu ve všech jeho podobách. Nastanou ve všech aspektech
vašeho života. Nebude jediné stránky vašeho života bez utrpení. Proč? Pro vaši odpovědnost za
neúctu k životu; bude pro vás nabídkou zadostiučinění; pro pochopení, že si musíte vytrpět svůj kříž.
Ukřižovali jste Mě svými hříchy. Můj Věčný Otec po vás žádá, abyste trpěli za bolest, kterou jste
způsobili Mně, zvláště rouháním proti životu, morální a duchovní rouhání vůči Bohu a také za ty,
kteří urazili a stále tak velmi urážejí Boha v nejsvětější svátosti.
Ježíš

2. Poselství pro Mary Jane Even, 2. ledna 1997
Náš Pán: Mé drahé děti, pokračuji v sérii poučení o Velkém Varování popisem dalších událostí, které
během Varování nastanou. Od nynějška vás chci každého přimět k osobnímu úsilí k vyznání hříchů
ve svém životě, které každý musí učinit a hledat způsob, jak překonat své chyby. To na každého
velmi hluboce zapůsobí a mnozí si budou zoufat, upadnou do zoufalství a ztratí veškerou naději.
Mnozí si vezmou život, zatímco druzí budou hledat způsob jak zemřít. Někteří zahynou přirozenými
následky požárů, zemětřesení, záplav a jiných pohrom, které dorazí na Zemi. Bude to série události,
které chci popsat teď a v dalších textech.
Ve stejný čas, kdy oblak sestoupí a pokryje celou Zemi, narazí do Země kometa, nejdříve se svým
ocasem dotkne částí Země a potom dojde k jejímu pádu v západní polokouli planety. Ti z vás, kteří
znají následky dopadu komety na Zemi, pochopí následky, které popíšu.
Prvním následkem bude tak obrovský oblak prachu, že zastíní slunce a po celé Zemi nastane jakoby
noc. Prach, vyvržený tělesem zasype Zemi, způsobí všude obrovské znečištění a spálí rostlinstvo i
vše živé. Vegetace uhyne a ti, které to stihne venku, zemřou na následky popálenin. Zvířata budou
trpět nemocemi a bude třeba je usmrtit. Lidé, kteří musí vycházet ven, což se nedoporučuje, budou
potřebovat mimořádná opatření proti prachu a chemickými sloučeninami uvolněnými/vzniklými
mrakem kometárních trosek. Nikomu se nedoporučuje vycházet ven a všechna okna je třeba zakrýt,
aby prach nepronikl do domů. Toto zakrytí oken bude mít mnoho účelů. Toto je jen jeden z nich.
To, co lze následně očekávat, bude nejnebezpečnější. Vzhledem k extrémně hořlavé vlastnosti
tohoto prašného oblaku a jeho nebezpečných jedovatých plynů, mnohé domy zachvátí požár a zničí
je. A to je stále ještě jen začátek, neboť nastane více dramatických událostí.
Náraz komety do vaší planety způsobí největší zemětřesení, popsané jako sedmá číše v knize Zjevení
sv. Jana, Apokalypse (Zj. 16,17). Hovoří se tam, že tato číše bude znamenat nejsilnější otřesy země,
zemětřesení. Skutečně, jak jsem už dříve uvedl, celá horní vrstva země se bude třást v některých
oblastech až 20 minut, což způsobí zničení nebo vážné poškození všech domů, kde nejsou svatí a
zbožní, modlící se lidé. Zemětřesení způsobí velké pukliny v zemském povrchu, vzniknou velké trhliny
a propadliny, v nichž zmizí celá města. Zemětřesení bude v rozsahu 8,5 až 10 stupňů Richterovy
stupnice v různých oblastech, které jsou blízko nebo i daleko od místa dopadu tělesa.
Všechna zemětřesení různého stupně způsobují poškození sítí zemního plynu, přerušení elektrických
rozvodů, telefonních a dalších služeb, přičemž silniční komunikace budou zničené a budovy
zhroucené. Bude to vypadat, jakoby celá Země byla zničená. Ale to ještě nebude konec, pouze
začátek!!
Kromě komety a velkého zemětřesení, které zničily města, domy, služby, vegetaci a způsobily tmu
jako v noci, přijde ještě další událost – hroznější než dvě předchozí – a to vynoření se různých
živočichů, od malých mušek, mravenců, vší, brouků, kobylek a hlodavců, které napadnou a infikují
vaše domovy, lidi a zásoby potravin a budete muset být neustále napozoru. Bude třeba stále vše
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čistit. Tito živočichové vylezou ze země během zemětřesení a budou počátkem řady epidemií, s nimiž
se setkáte, jak je předpověděno v Bibli. Domy bude třeba neustále kontrolovat, prát oděvy, dokud
budou trvat tyto okolnosti. Nedokážu dostatečně naléhavě zdůraznit velký, mimořádný vliv této velké
události na všechny aspekty vašeho života. Takové je rozhodnutí mého Věčného Otce.
Mnozí se ptají, zda těmto událostem budou předcházet nějaké příznaky. Budeme vědět, že
přicházejí? Zajisté ano. Všichni budete skrze informační média vědět, že se kometa blíží. Budete
i niterně cítit, postupně poznávat, že se stane něco duchovního. Poznáte znamení a uslyšíte zprávy
o bezprostřední blízkosti Velkého Varování. Takže ano, budete vědět, že se to stane.
Velmi vroucně se modlete, moje děti a učiňte své domovy svatými, neboť váš svět se doslova
přestane otáčet; slunce bude z vašeho pohledu blokováno; trvání dnů zmatků vám bude připadat
jako nekonečné, ale bude to asi týden. Ovšem následky této velké události budou strašlivé. Někteří
už znovu nedokážou žít jak teď. Mnozí budou bez domova. Ztráty na životech budou ohromující, více
než čtvrtina světové populace během této události zahyne. A přesto toho během těchto událostí i po
nich přijde ještě více. Mnoho lidí o těchto událostech nebude vědět a nebudou připraveni.
Někteří lidé mají v blízkém okolí nebezpečné, toxické provozy a jaderné elektrárny. Dojde k narušení
provozu chemických továren – lze očekávat jaderné spady na rozsáhlých územích. Ačkoliv nedojde
v té době k odpálení jaderných střel, některé mohou samovolně explodovat kvůli rázovým vlnám od
zemětřesení. Tak mnozí utrpí jaderné popáleniny a nemoci z jaderného spadu. Kontrola těchto
toxických elementů nebude možná, pokud nebudou uzavřeny, nebo úplně vypnuty.
Mnozí lidé utrpí padajícími troskami a spadem kyselých dešťů. Začne velká zima, teplota prudce
klesne k 80° pod nulou. To bude následek dopadu komety na Zemi. Přijde to krátce po Velkém
Varování, s trváním po několik měsíců, během nichž bude teplota klesat, zatímco by se mělo v tom
období oteplovat. Velká zima potrvá 7 až 15 týdnů.
Je těžké si představit sám sebe v takových podmínkách, ale říkal jsem vám o tom mnoho let. Moje
Matka jednou řekla, že byste se potřebovali podívat do Bosny, bývalé Jugoslávie, a do ostatních
válkou zničených zemí, abyste si dokázali uvědomit, jak bude váš spět vypadat. V případě Velkého
Varování budete mít podmínky podobné válce, ale nebude to totéž, neboť válka k vám ještě dorazí.
Ježíš

3. Poselství pro Mary Jane Even, 3. ledna 1997
Náš Pán: Drahé děti, budu pokračovat v popisu Velkého Varování. V této části se zaměřím na zlé
duchy – pekelné démony a antikrista, Lucifera – jejich jednání a místa působení. Hovořím k vám
jasně, aby bylo co nejméně otázek. Moje dcera již požádala o objasnění několika výroků. Byly to: Na
jak dlouho sestoupí bílý oblak? Odpověď zní: Dokud všichni nebudou vnímat pojem hříchu. Neživé
objekty zůstanou po určitou dobu bez hnutí, to znamená, až do dopadu komety a začátku
zemětřesení.
Děti, až pocítíte, že všechno začíná, důvodem k zakrytí oken bude, abyste neviděli zlé duchy, kterým
v té době bude dovoleno se vám ukazovat. Myslím si, že jen to by stačilo. Přesto jsou i další důvody,
včetně potřeby zabezpečit se proti padajícímu sklu z rozbitých oken, ochránit domy proti zamoření
hmyzem, vyhnout se pohledu na Boží hněv a uchování pokoje v srdci, jímž vás Bůh ochrání před
těmi, kteří se budou v šoku potulovat po ulicích, zešílí žalem, zoufalstvím, nebo budou posedlí
démony. Z ohledu k vlastní rodině byste si měli zakrýt okna. Těm, s úmysly pomoci druhým v tento
čas, doporučuji počkat, protože pokud se vydáte ven, usmrtí vás kyselý prach a nedokážete
komukoliv pomoci. Vyčkejte, až pomine krize, usadí se prach a vrátí se klid. Ujišťuji vás, že bude
mnoho potřebných pomoci.
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Během oněch hodin bude slyšet za okny vytí a řev zlých duchů. Zazní hlasy vašich příbuzných
napodobované zlými duchy, abyste jim otevřeli dveře. Nedělejte to, protože každý venku, ať už
člen rodiny nebo ne, by umřel a tak s jistotou budete vědět, že hlasy jsou falešné a jen zlí duchové
se pokouší dostat k vám domů. Pokud otevřete, spatříte tyto zlé duchy a budete potřebovat mnoho
svěcené vody a modliteb k zabránění jejich vstupu. Zlým duchům toho času bude dovoleno se vám
předvádět, odradit vás tak od modliteb a zkoušet vaši odolnost před hříchem. To vše je zamýšleno
ke ztrpčení života, abyste se vzdali Boha. Musíte být silní a modlit se denně ke svatému archandělu
Michaelovi o pomoc jeho i jeho andělských bojovníků.
Tyto dny jsou již blízko konce časů, kdy bude Luciferovi dovoleno pohybovat se po Zemi. Ví, že má
jen omezený čas a tak činí vše pro poslední pokus získat duše. Duše jsou jeho silou; on cítí, že čím
víc jich získá pro peklo, tím silnější bude před Bohem, Otcem. Bude hlásat jak velký je před Bohem
Otcem, protože dosáhl tak mnoho, mnoho duší. Za to ho Otec zdrtí v pekle. Ne, ne, nikdy nevstoupí
do nebe, jak je jeho úmyslem, spíše sletí do hlubin pekla jako moucha sražená plácačkou. V nebi pro
něho není místa. Jeho věčným místem je peklo. Tam si bude kralovat navěky. Peklo je obrovská
propast nenávisti, ohně, trýzně, zla, démonů. Ano, to je místo jeho vlády v jeho pýše.
Lucifer říká těm, které ovládá – z jejich svobodné vůle – že vládne ve svém království. Jistě, ano, ale
je to a vždy bude místo utrpení, nenávisti, odporného zápachu, moře síry. Věčný Otec bude také
požadovat ode všech duší v pekle doznání, že On je Bůh, ano, dokonce i ve Varování, ale hlavně při
Posledním soudu. Všichni v pekle vyjdou a budou souzeni s tělem a duší. Bůh Otec to učiní plným
právem. A tak, po celou věčnost, budou vědět, o co přišli, proč trpí a jaké radosti si mohli užívat.
Je to peklo, kam se budou démoni pokoušet vtáhnout duše. Nenávidějí Boha v Nejsvětější Trojici.
Nenávidí všechny, kdo Věčného Otce milují a žijí své životy v posvěcující milosti. Proto budou svůj
jed vylévat slovně i fyzickým týráním duší označených křížem. Nebudou-li to dělat sami, budou tím
inspirovat jiné – a tak nastane každodenní pronásledování všech věřících.
Byl jsem dotázán, zda jiní věřící budou souženi víc než katolíci. Moji katoličtí přátelé, je mnoho
protestantů, kteří žijí s velkou upřímností ctnostně podle Písma. Těm se dostane světla a daru
katolické víry. Trpět však budou podle míry svých hříchů, stejně jako ve všech ostatních vyznáních.
Všichni katolíci ale budou muset vytrpět více, neboť obdrželi zvláštní posvěcující milost skrze
svátosti.
Nyní ještě o nepokřtěných dospělých i dětech. Všichni nepokřtění pocítí naplno dopad skutečného
pekelného soužení. Budou vědět, že příčinou je to, že nejsou pokřtěni. Bezprostředně po Velkém
Varování to bude mnohé z nich velmi trápit, protože nebudou chtít být pro Boha Otce ztraceni.
Modlete se za ně, aby následovali hlas svědomí a dali se pokřtít. Ti, co se pokřtít nedají, tak sami
rozhodnou, že přijdou do pekla hned poté, nebo během tří dnů temnoty, neboť pouze připravení
vstoupí do království pokoje. Všichni ostatní zemřou. Takže zahynou všichni, kteří žijí podle
satanových pravidel. Proto skutečně mohu říci, že jen čtvrtina dnešní populace, ne-li méně, zažije
vstup do Království pokoje. Během Velkého Varování budou na to upozorněni. Vyberou-li si zůstat
nepokřtěni nebo se odevzdají Satanovi, učiní tak z vlastní vůle. Bůh tím bude ospravedlněn.
Velmi starým a nemocným bude prokázáno milosrdenství tím, že buď projdou vším ve spánku, nebo
budou předčasně vzati – extatickým vytržením. Všem, kteří se modlí, svatým, ctnostným; kteří se
skutečně snaží vést dobrý a svatý život, bude dána mimořádná milost. Poznají své hříchy a trest za
ně, ale zvláštní milostí jim bude dáno rychle překonat obavy a strach a bude jim uleveno v rozsahu
osobního utrpení. Právě proto, že se skutečně snaží.
Ježíš
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4. Poselství pro Mary Jane Even, 4. ledna 1997
Náš Pán: Moje děti, v této části chci hovořit o podmínkách, které byly zmiňovány v mnoha
poselstvích, přesto vám stále není jasné, jak zapadají do Božího plánu. Stejně jako se má dcera
tázala jak, kdy a jak dlouho mají určité věci trvat, pokusím se předjímat vaše dotazy.
Jednou z prvních otázek, jíž se ptala členka modlitební skupiny mých růžencových dcer, když četla
tato poselství, byla: "Stane se zázrak do jednoho roku po Velkém Varování, nebo nastala změna?"
Odpověď je: "Ne, zázrak se stane do jednoho roku po Varování, ale může se stát i den nebo dva
před uplynutím doby jednoho roku." Zázrak je něco jiného než Velké Varování a nelze ho dávat
dohromady s Velkým Varováním ani jiným prorokovaným malým varováním, soužením,
pronásledováním, zkouškami, epidemiemi, válkami a jinou pohromou.
Jelikož tři dny temnoty mají následovat "krátce" po Zázraku, mnozí lidé to vnímali, jakoby se to mělo
stát hned, během několika dní. Ne, Mé děti, "krátce" může znamenat i 6 měsíců v roce po zázraku,
ale ujišťuji vás z hlediska nebes i z vašeho pohledu, že k tomu dojde krátce po Zázraku.
Pokud Varování nastane v jednom roce, Zázrak může přijít v dalším roce a tři dny temnoty zase
v dalším. Protože vše přijde před koncem tohoto století,(**) zbývají už jen tři roky, můžete si spočítat,
co vše se musí stát. Je to jasná aritmetika. Některé události tak mohou nastat spíš v průběhu let než
na jejich konci, nebo se věci mohou stát tak, že nastanou všechny v jednom roce, neboť jestliže se
Varování stane jeden den, Zázrak do šesti měsíců od toho dne (stále během jednoho roku) a tři dny
temnoty během dalších šesti měsíců.
Jak vidíte, není moudré spekulovat o přesných dnech, lépe je být připraven v každý okamžik. Je vám
dáno vědět, co se musí stát a na události se nachystat. Buďte připraveni. Nikdo nezná přesný den,
kromě mého Otce v nebesích. To stále platí, ale mnozí na Zemi, stejně jako v nebesích, znají
přibližný čas. Tak může můj Otec, s mojí Matkou, určit ten nejvhodnější čas. Moje Matka využívá
každou sekundu k získání více duší pro nebesa a pro Boha.
Nepřejte si, aby to vše nastalo. Připravujte se získáváním milostí a posvěcujících milostí, protože čas
pronásledování vyčerpá vaši vnímavost a bude vám třeba každé milosti, kterou můžete získat.
Další z otázek může být, zda budou během oněch dní nějaká bezpečnější místa. Ovšem, protože
andělé poskytnou větší ochranu; ale určitě nebudete imunní vůči zemětřesení, vlivu a následkům
komety, nebo spadů. Budete více chráněni před zlými duchy a morovými ranami. Vaše oblasti
nebudou zničeny ohněm. Zůstanou zelené a rostlinstvo, zvířata i domy budou uchráněny, pokud
v těchto oblastech nebudou hříšní lidé, místa hříchu a hříšné jednání. Ti pocítí naplno důsledky
zničení. Proto dokonce i v bezpečných oblastech nebo domech bude třeba zakrýt okna. Andělé vám
však velmi pomohou.
Vězte, že tyto bezpečné domy a oblasti budou vzaty pod vládu pokoje. Tato místa potom obdrží
zvláštní pomoc a ochranu a budou na tom lépe než jinde.
Mé děti, budete také chtít vědět jak jednat se členy rodiny, kteří se nevrátí do církve anebo se
nevyzpovídají před Varováním. Díky vaším modlitbám obdrží tyto osoby zvláštní milost, ale každý
z nich musí tuto svátost po Varování využít. Nemůžete zachránit nikoho, kdo zůstane zatvrzelý
k Božímu volání, ale dál se za ně modlete, aby na volání odpověděli, třeba okamžik předtím, než by
byli vzati. Pamatujte, že vytrvalost v modlitbě za duše nebesa odmění ať už za života nebo po smrti.
Duším v pekle již nelze pomoci, ale modlitby nabídnuté za ně mohou být využity pro druhé a milost
modlitbami získaná bude poskytnuta k vaší útěše a k pochopení Boží spravedlnosti.
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Nyní chci promluvit o začátku Velkého Varování. Během několika dnů poznáte, že se změnily přírodní
události na planetě. Poznáte, že přijdou duchovní události, protože se již bude probouzet poznání
vašich hříchů. Obrovská, v proroctví předpověděná, exploze na slunci, následovaná bílým oblakem,
klesajícím na všechno, přijde po několika implozích (imploze - smrštění, vnitřní zhroucení do sebe)
Slunce. Ty budou znamením, že Blahoslavená Matka přichází jako "Jitřní Hvězda" zahalit Zemi svým
pláštěm, silným, hustým, bílým oblakem. Začne s tím na mezinárodní časové zóně a bude
pokračovat na východ, až zahalí celou Zemi. V to ráno spatříte všichni východ slunce ve stejný čas
kvůli oněm implozím. Zavřete dveře, zakryjte okna, začněte se modlit. Nedívejte se ven.
Následně zasáhne Zemi kometa, která zastaví její rotaci – a bílý oblak zadrží vše na místě. Země se
opět začne otáčet a události v přírodě budou pokračovat, až budou všichni lidé vnímat důsledky
svých hříchů. Také bílý oblak se potom rozptýlí.
Záchvěvy a otřesy Země budou v první řadě způsobeny zastavením všech věcí a poté hrozným
nárazem komety, explozemi a následným zemětřesením. Zakrytí měsíce a slunce způsobí prach z
dopadu komety. To potrvá během celého Velkého Varování, budete po nějaký čas v temnotě.
Budete potřebovat požehnané svíčky, které budou celou tu dobu svítit a hřát. Domy a města budou
odplaveny v zemětřesení a záplavách. Různé hvězdy budou padat ze svých pozic.
Další velkou událostí, nezpůsobující ale škody, bude mohutné hřmění, slyšitelné 24 hodiny, po celý
týden Varování. Až nebudete slyšet velké hřmění, poznáte, že už je po všem.
Zpočátku bude smrtelné ticho, ale následující mohutné zahřmění rozdrnčí domy, okna, dveře
a všechny věci. Oheň, žár a blesky v atmosféře způsobí kosmický prach, ohon komety a prach
z jejího dopadu. To budou důsledky srážky komety se zemí. Oheň a blesky poničí i uzavřené domy,
kde žijí hříšníci. Jsou to domy hříchu.
Ach, mé děti, není to lepší než potopa? Není to lepší, než kdyby vše bylo zničeno jediným úderem
blesku? Máte alespoň šanci na život; k nápravě života; vyznat ve zpovědi hříchy. Ano, byť těžké,
přesto to bude lepší.
V důsledku těchto světových krizí vystoupí antipapež a antikrist a vyhlásí, že znovu zbudují církev
a svět. Běda ale těm, kteří budou následovat jejich bludy a lži. Bude to čas, kdy bude existovat Zbylá
církev. Bude to čas apoštolů a učedníků Nejsvětější Panny Marie, poskytujících svatou naději a víru.
Ježíš

5. Poselství pro Mary Jane Even, 5. ledna 1997
Náš Pán: Moje drahé děti, pokračuji v předávání rad pro Velké Varování. Pamatujte, že čas
a okolnosti Velkého Varování jsou darem z lásky od Věčného Otce, získané pro vás přímluvami
a milostmi Nejsvětější Pannou Marií. Jí musíte děkovat, neboť získala tento dar pro lásku k vám.
Nemějte k tomuto daru lásky připomínky, protože nejste schopni docenit jeho skutečnou hodnotu.
Pomůže celému lidstvu pochopit, že Bůh jim odpustí a chce je mít u sebe v nebesích navždy. Je to
příležitost i pro zatvrzelé hříšníky k přijetí daru spásy za pouhé vyznání svých hříchů a nápravě života
na zemi. To je vše. Vyznat své hříchy a odvrátit se od hříchů a zla.
Drahé děti, nechceme nikoho z vás ztratit navěky v pekle. Chceme své děti s Námi v nebi. Připravili
jsme vám všem u Nás v nebi domov. Všechno, co musíte udělat, je navrátit se k Nám, věřit Boha,
vyznat své hříchy a snažit se o svatý život. Toto je čas, kdy mnozí poslední budou první, protože
vyznali své hříchy a obrátili k Bohu duši pro věčný život v nebesích.
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Chci vás všechny u sebe. Má Matka a Já uvažujeme, kolik vás odpoví na naše volání ke svatosti.
Prosím mé věrné děti, vy také odpovězte na naše volání. Nespoléhejte na svoje zásluhy. Od těch,
kterým bylo mnoho dáno, bude i mnoho očekáváno.
Nyní, moje děti, vám chci sdělit další fakta o světovém klimatu a sociálních problémech, protože
součástí Velkého Varování bude následné celosvětové pozdvižení.
-

Řekl jsem vám už, že přijde celosvětový nedostatek potravin z důvodu zničení vegetace
a žádal jsem vás, abyste si v domácnostech vytvořily příruční zásobu potravin, také vody
a posvěcené hrozny.

-

Řekl jsem vám, že nastane zhroucení ekonomiky, protože světová banka nedokáže pomoci
tolika zemím.

-

Řekl jsem vám, že Maitreya(*) s antipapežem vás v tu dobu svedou a podvedou tím, že využijí
celosvětové tragédie a dovedou do konce svůj plán na světovládu.

-

Řekl jsem vám, že válka mezi všemi národy začne podněcováním ďábelskými vůdci
v některých zemích, ve snaze získat výhodu v čase, když velké národy budou zranitelné
a slabé kvůli těmto krizím.

-

Řekl jsem vám, že pro získání autority a moci, antikrist způsobí smrt mnoha vůdců ve světě
a potom bude moci převzít vládu nad jejich zeměmi. Ujišťuji vás, že ho lidé budou chtít za
svého vůdce.

-

Řekl jsem vám, že potraviny budou na příděl a všichni lidé získají svůj podíl skrze znamení
šelmy.

-

Řekl jsem vám, abyste nikdy nepřijaly znamení šelmy, neboť představuje číslo 666 a všichni,
kdo je přijmou, skončí v pekle.

-

Řekl jsem vám, že svatý Josef s apoštoly a učedníky mé Nejsvětější Matky budou udržovat
pravou katolickou víru ve Zbytku církve kvůli rozvratu církve, vytvářeného antipapežem
a jeho herezemi. Svatý Josef shromažďuje lid k modlitbě. Bude stále pomáhat všem, kteří
chtějí zůstat věrni dogmatu a tradici svaté římsko-katolické církve a sjednocující víře, ve
svátostech, za vedení svatými mariánskými kněžími. Proto jsem vás žádal a prosil, abyste
vyhledávaly svaté kněze, kteří budou sloužit pravé církvi ve dnech před Varováním i po něm
a ve třech dnech temnoty.

-

Řekl jsem vám, abyste své domovy učinily svatými a každý den se společně modlily.

-

Žádal jsem vás, abyste si do každé místnosti pořídily obrázky Neposkvrněného Srdce Mariina
a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

-

Žádal jsem vás, abyste si nad každé dveře i okno zavěsily kříže a medailku svatého
Benedikta.

-

Chtěl jsem po vás, abyste si pořídly posvěcené svíce kvůli světlu a teplu.

-

Žádal jsem vás, abyste si pořídily obrázky svatých, andělů a udržovali své domovy prosté zla
častým skrápěním svěcenou vodou.

-

Žádal jsem vás, abyste měly navíc stále po ruce další růžence a modlitební knihy.
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-

Chtěl jsem, abyste si pořídily teplé oblečení a přikrývky proti zimě.

-

Chtěl jsem po vás, abyste si připravily mycí a prací prostředky na praní, čistění a uložení
všeho potřebného a potravin před zamořením hmyzem.

-

Chtěl jsem po vás vytvoření zásob všeho potřebného na dny, kdy nebude možné nic získat,
vyjít ven nakoupit, nebo i jen sehnat peníze na nákup.

O to vše a ještě více jsme vás žádali, abyste učinili; upozorňovali jsme vás na to, co budete
potřebovat – teprve teď skutečně chápete proč Já a má Matka, spolu s nebeskými zástupy, jsme
měli takovou starost.
Životně důležitá je i fyzická, duševní a duchovní příprava pro vaši bezpečnost a klid. Vaše duchovní
příprava vás však provede nejtěžšími dny. Proto se musíte duchovně připravovat už dnes. Už to dál
neodkládejte, prosím.
Říkal jsem vám, že přijde pronásledování katolíků, věznění kněží a křesťanů, tak jako ve dnech, kdy
byli zavíráni židé. Budou ničit vaše kostely, znesvěcovat svaté obrazy a nejsvětější svátost oltářní.
Někteří se budete ptát, kdo jsou "oni". Povím vám to. "Oni" jsou všichni ti, kteří se přihlásí
k antikristu, Maitreyovi(*). Budou nuceni tak jednat na jeho příkaz, pomáhat mu k dosažení jeho cílů
na zničení křesťanství, obzvláště katolictví.
Chci zde jasně sdělit: nelze se hlásit ke spojenectví s Maitreyou(*) a být zároveň praktikujícím
katolíkem. Moje děti, on je ztělesněním Satana. Je proti Bohu a katolické církvi. Nemůžete sloužit
Bohu a zároveň Satanovi, mé děti.
Některé z mých dětí nevěří, že by to byl problém. Ach, děti, probuďte se. On je antichrist. Buďte si
vědomi, že hlásit se k Maitreyovi(*) znamená hlásit se k Satanovi. Držte se od něho co nejdál. Ach,
mé děti, vidíte jak snadné je vás ovlivnit; jeho řeč bude přesvědčivá, jeho záměry smrtící. Ach, mé
děti, mějte se na pozoru, buďte ostražité.
Všechny vás miluji.
Ježíš

6. Poselství pro Mary Jane Even, 6. ledna 1997
Náš Pán: Drahé děti, musím vám říci něco o tom, co byste měly dělat během Velkého Varování.
Poté co obdržíte předem určité oznámení, budete vědět, že se něco blíží a budete si moci trochu
promyslet jaké si udělat zásoby potravin a vody a co si přenést domů ze stodoly, kůlny, nebo garáže.
Protože ten čas bude krátký, udělejte to co nejdřív, pokud máte místo.
Jelikož ke slunečním implozím dojde za úsvitu v měsíci, v němž slunce nevychází časně, následně
uslyšíte a uvidíte dramatický počátek onoho dne a budete vědět, co přijde. Ihned zastřete okna
a připravte si po ruce svíčky a zápalky. Vykropte dům svěcenou vodou a všude rychle ukliďte, aby
se všichni mohli shromáždit k modlitbě. Je třeba, aby i děti byly oblečeny jako dospělí. Snažte se
"táhnout za jeden provaz". Každý mějte svůj růženec, a pokud nemáte některé sošky tam, kde se
budete modlit, přineste je.
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Nyní očekávejte bílý oblak, který vše pokryje. Modlete se, dokud to nepřijde a snažte se modlit
i během těch dní. Připomínejte sobě a všem, že Bůh je miluje, odpouští jim hříchy a vy jim budete
pomáhat, až začnou prožívat bolesti a utrpení.
Už dřív jsem vás žádal, abyste se snažili pomáhat starším, seniorům, žijícím o samotě, aby zůstali,
dokud nebude po všem. Někteří možná odmítnou s tím, že si přejí být doma ve svém, přesto se o to
pokuste, to je vše oč vás prosím. Když budou ochotní, udělejte jim místo na modlitbu, pobyt, jídlo,
spánek a vše, čeho jsou schopni.
Všichni zažijí Boží volání k vyznání svých hříchů a pocítí niterný žár soužení za hříchy a jejich
nápravu. Těm, kteří budou připraveni, vykonají dobrou generální zpověď a usilovně se modlí, jsem
slíbil ještě kratší poznání svých hříchů, abyste mohli pomáhat druhým. Slibuji vám to. Vaší úlohou
bude pomáhat všem ve vaší rodině s jejich pocity, soužením a modlit se. Dál je budete muset poučit
co se děje venku s živly, o kometě, různých epidemiích. Teď už vám budou naslouchat, protože
budete pokojní s vůdčím tónem hlasu a všichni pochopí, jak mnoho pravdy znáte.
Nikomu by se nemělo dovolit dívat se z okna nebo vycházet ven, jak jsem již vysvětlil. Bude to velmi
obtížné, ale řekněte jim přesně proč a proste Ježíše a Pannu Marii, aby vám pomohli hovořit o těchto
událostech rozhodným způsobem.
Zvířata by bylo vhodné vzít do domu. Nebude-li to možné, zavěste jim na krk medailonek
sv. Benedikta. Některá budou ochráněna na bezpečných místech. Jinde mohou být zraněna
nebo onemocnět, jak jsem již vysvětlil.
Bylo by dobré už teď přemýšlet o tom, jaké jídlo budete podávat hladovým a jak ho uvaříte, nebo
zda se bude jíst postudenu. Mějte připravené poháry a vodu. Uvažujte o tom, že nepoteče voda,
co se splašky, odpadky apod. Měli byste plánovat použití plastikových pytlů a velkou krytou jámu
na odpady.
Bude-li váš domov domem modlitby, svatým domem, obdržíte mimořádný stupeň bezpečí. Modlete
se, aby vás andělé ochraňovali před požárem a bouřemi. A začněte se modlit, čtěte dětem příběhy
a zkoušejte je zaměstnat, aby se nenudily. Nachystejte si pro ně dostatek her a knih. Pamatujte,
že miminka a velmi malé děti upadnou do zvláštního spánku a nebudete se o ně muset obávat.
Nechejte je během těchto dnů spát. Větší děti a dospělé bude třeba udržet aktivní a připravené
k modlitbě.
Veškeré vaše myšlení musí nyní být zaměřeno k modlitbě. Modlete se, aby Varování brzy skončilo.
Proste za duše, aby nepodlehly zoufalství, aby pochopily Boží milosrdenství a kály se. Modlete se
a proste i za sebe a odčinění svých hříchů. Modlete se, aby vám byl dostupný Zbytek církve. Proste
o pomoc svatého Josefa. Modlete se, aby lidé celého světa řekli ANO Bohu a NE Satanu. Modlete se,
stále se modlete mnoho růženců!
Buďte v té době velmi obezřetní. Udržujte stálé, i noční hlídky proti vetřelcům a vandalům, zvláště
v místech, kde záplavy a zemětřesení způsobí značné škody a chaos. Modlete se také za to, abyste
jako rodina přežili. Modlete se i za ostatní rodiny, za své příbuzné a další. Opusťte zcela sami sebe
pro Nejsvětější Srdce Ježíšovo a pro Neposkvrněné Srdce Panny Marie a proste je o přímluvy za vás
a za celé lidstvo. Proste také za ty, kdo se hlásí k Satanu, aby přijali od Boha moudrost a poznali
své omyly.
Modlete se, aby svět mohl vyznat, že Bůh existuje a usiloval o odpuštění jejich hříchů. Modlete se
a proste, prosím, o všechny tyto věci, zvláště se ale modlete za udržení své víry a za odvahu a milost
vytrvat.
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Ach, mé dítě, dal jsem vám návrh jak projít během času Velkého Varování. Můžete přidat ještě další
věci, ale osobně bych nevyloučil nic z toho, co jsem doporučil, protože je to zcela zásadní pro vaše
přežití. V těch dnech budete zápasit o přežití, stejně jako ekonomika bude nejistá a potravin bude
nedostatek. Modlete se, abyste měli dostatek a proste Mne o doplňování zásob. Můžu to dělat,
budete-li Mi důvěřovat a věřit.
Až si přečtete tato poselství, snažte se modlit růženec, abyste vytrvali a zvládli to. Život, jak ho teď
znáte, už nikdy takový nebude. Snažte se, aby to vaše rodina pochopila.
Drahé děti, My v nebi vám budeme pomáhat, když nás o to budete žádat. Přijdeme vám na pomoc.
Svěřte Mi svá ústa, abyste hovořili správně a účinně. Proste moji Matku o milost pro svoji rodinu,
aby vám v tom čase věřili a připravovali se.
Pamatujte, děti, že My vás nikdy neopustíme, přesto musíte projít Varováním, jak to rozhodl Věčný
Otec.
Miluji vás.
Ježíš

7. Poselství pro Mary Jane Even, 7. ledna 1997
Náš Pán: Drahé děti, tématem posledních popisů, o kterých chci hovořit v souvislosti s Velkým
Varováním, jsou znamení, která mu budou předcházet a co dělat po jeho skončení. Má Matka vám
řekla, že bude mnoho znamení na nebi i na zemi, upozorňující vás, že Velké Varování už začne.
Sdělila, že se na obloze objeví velký bílý kříž a všichni užasnou nad jeho velikostí a dobou jeho
trvání. Bude viditelný po 24 hodin, v týdnu, který bude Varování předcházet. Dalším pokračujícím
znamením bude úhyn ze všech ptáků, veverek, králíků a jiných malých zvířat v přírodě. Ztratí se
a mnoho měsíců nebudou vidět. Uhyne jich mnoho.
Nejkritičtější ze všech znamení však bude zpráva, že Svatý Otec opustil Vatikán a neví se, kde je.
Po této zprávě přijde další zpráva, že dosud žijící biskupové a kardinálové, schopní volby, budou
volit nového papeže. Potom uspořádají falešný pohřeb papeže, který však bude naživu, ale skrytý.
Kvůli válce podobným podmínkám v Itálii a Římě oficiální zástupci Vatikánu vyhlásí, že Vatikán
přesídlí do Jeruzaléma, kde podepíšou židovsko-křesťanskou smlouvu o podpoře nového papeže.
Nový papež oznámí svoji podporu Maitreyovi(*) jako vládci, učiteli a proroku pro příští tisíciletí. Tím
bude ustanovena dvouhlavá šelma, popsaná v Apokalypse, v Knize Zjevení sv. Jana. Mé drahé děti,
něco z toho se odehraje za scénou, ale mnoho se dostane do značné pozornosti médií. Nebudou-li
vám ani tato znamení stačit, dostanete i další.
V průběhu týdne před Varováním moje dcera, sekretářka, s mnoha přáteli bude telefonovat do všech
částí světa a Varování oznámí. Věřte Mi, že vám to nebude třeba, neboť vám to bude všem zřejmé.
Ale učiníme to.
Niterně také začnete pociťovat vliv svých hříchů. Ano, ještě před Varováním. Také začnou mnozí
vidět zlé duchy a budou mít i spontánní vize andělů a svatých, protože kde jsou zlí duchové,
zajistíme i přítomnost dobrých andělů.
Zaznamenáte také velký úpadek akciového trhu a skutečnou finanční paniku. Vzestupy a pády
finančních kruhů budou zřejmé. Současně se bude ve zprávách hovořit o válkách a odvetách.
Mnohem větším mediálním příběhem bude přiblížení komety a spekulace o její velikosti, kde
zasáhne Zemi a jaké problémy tato kolize způsobí.

12

Toto je úplný popis série znamení, jež si nebesa přejí, aby se vám dostaly. Je jich hodně. Pokud
některé minete, budete mít v záloze další. Chceme, abyste si všichni byli dobře vědomi příchodu
této velké události a jejího účelu. Poznání této události pomůže ke spáse duší a dosažení ještě
lepšího výsledku této události.
Teď si řekneme, co byste měli dělat po Velkém Varování. Jak to vidím Já, obrovské množství lidí
ztratí domov, majetek i život. Lidé se budou snažit vyhledat kostel, kněze a katolíky, aby je naučili
své víře. Mnozí budou bez domova a majetku; mnozí budou nemocní a trpět nemocemi – některé
budou nové a nevysvětlitelné – a některé způsobené radioaktivním spadem. Budou rozsáhlé oblasti,
propadlé do zlomů a propastných děr po zemětřesení. Budou se šířit zprávy o nemocnicích,
Červeném kříži, vládní podpoře obnovy. To je po pohromách typické, ale nastane výjimka
z obvyklého plánu. Touto výjimkou bude, že bude jen málo lidi k pomoci a pojišťovací společnosti
nebudou mít dostatek prostředků na pomoc s obnovou domovů.
Bude se mluvit o hmyzím napadení a ztrátě úrody obilí, vysokých cenách potravin a nedostatku
nezávadné vody – ale lidé si budou vzájemně láskyplně pomáhat, protože média budou předpovídat
velkou zimu, jako důsledek dopadu komety. Bude třeba se v rodinách zorganizovat, vyhodnotit
škody a jak na tom jste.
-

Bude možnost vrátit se do práce?
Bude obnovena školní docházka?
Je někdo nemocný?
Byl poškozen dům, byt?
Máte ještě auto a pohonné hmoty?
Máte dostatek potravin, a kde byste mohli nějaké sehnat?

Tyto a další otázky vám zaberou čas. Mezi všemi těmi otázkami a problémy budete také potřebovat
navštívit kostel, vyzpovídat se; snažit se pomoci novým konvertitům. Budete potřebovat zjistit, jak se
tam dostat. Autem, na kole, pěšky … Budete připraveni na pokračování událostí?
Bude to čas na modlitby, abyste si zachovali víru, nebyli svedeni na špatné cesty obtížemi toho času.
Budete pod extrémním tlakem a i drobnosti, jako krádež potravin nebo hromadění jídla, lhaní,
podvody, se vám mohou vplížit do života. Pamatujte, že to vše je hřích. Musíte se snažit hříchu
vyhnout, vždyť jste závažnost trestu za hřích pociťovali během Varování.
Ději Moje, budu vám pomáhat se zajištěním potravin, když se vy, z blíženské lásky, trochu podělíte
se sousedy. Nedávejte moc, to není třeba, ale musíte se dělit z lásky, abych i Já mohl z lásky
pomáhat vám.
Nyní bude i čas pro sdílení náhradního oblečení a přikrývek, o což jsem vás žádal, abyste si je
odložili bokem. Z lásky pomůžete druhým a Já vás nikdy neopustím. Ach, moje drahé děti, budou
to jiné časy, obtížné – většina z vás nikdy nic takového nezažila. Nikdy jste nezažily válečné
podmínky. Bude to jako za války, pohrom a tragédií.
Přesto, jak už víte, to bude pouze první velká událost. Jako další přijdou pohromy hmyzu a období
velké zimy. Potom přijde válka – jaderná, odvetná válka, válka plná hořkosti a také nastolení
světového vůdce, Maitreyi(*), pronásledovatele katolíků, a pak přijde Velký Zázrak.
Trošku Velký Zázrak popíšu. Datum, kdy nastane, bude sděleno jinému vizionáři. Vizionářka
z Garabandalu oznámí datum Velkého Zázraku, který přijde do roku po Velkém Varování.
V nebesích všichni očekáváme tyto události a modlíme se za vás všechny, abyste měli odvahu
a vytrvali ve víře. Milujeme vás. Doufám, že tato poselství pro vás budou užitečná.

13

Ježíš Kristus, Druhá Osoba Nejsvětější Trojice – Bůh.

(*)

Maitreya – tak je v buddhismu nazýván ten, který se má objevit na zemi a který "z velkého
soucitu, jako spontánní touhy, dosáhne dobro všech bytostí". Jde o falešné, nekřesťanské učení,
inspirované Božím nepřítelem, Satanem.
Ježíš v poselství M.J.Even záměrně užívá jméno Maitreya jako symbol pro antikrista, zosobnění
ďábla, největšího nepřítele člověka, který v konci časů způsobí největší pronásledování křesťanů,
jako vyznavačů jediného pravého náboženství. (PP)

(**)

Jak známo, Blahoslavená Panna Maria nám tehdy u Boha Otce vyprosila odklad na dobu asi
dvaceti let.

(***)

Je třeba mít stále na paměti, že jde o původní časový plán Věčného Otce před prosbou
Blahoslavené Panny Marie o odklad příchodu Velkého Varování. Jak víme z poselství Marie Božího
Milosrdenství, události, jejich řazení i jejich mohutnost se v novém plánu Boha Otce liší.
Doporučení a komentáře našeho Pána k těmto událostem si však uchovávají stejnou naléhavost
i dnes, jsou platná i pro budoucnost a měli bychom jim věnovat tu největší pozornost. (PA)

Za pečlivý překlad děkujeme bratru Miroslavu.
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