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KOMUNISMUS ROZDRTÍ NÁRODY TAM, KDE SE ZMOCNIL VLÁDY
Milované děti,
žehnám vám, vy jste můj lid. Ochraňuji vás a chovám vás ve svém srdci.
Nemějte strach a obraťte se.
Ano, nemějte strach a obraťte se!
Tolik lidí se vysmívá mému Slovu, tolik lidí se vysmívá a opovrhuje mými věrnými proroky, a pak
je hledají, aby se cítili ochraňováni…!
Můj lide, rozlišuj mé Slovo. Falešní proroci jsou na vzestupu a matou ty, kteří patří Mně. Lidstvo
se udržuje v konstantní nejistotě a trpí hladem, nejenom fyzickým, ale i duchovním.
Antikrist a jeho spojenci povstávají s velkou silou a postaví se slábnoucí moci vlád ještě před
kritickými okamžiky, které přijdou na celou zemi. Komunismus rozdrtí národy tam, kde se
zmocnil vlády a rozšíří se směrem k jiným národům s úmyslem je přemoci.
Já pošlu moji pomoc z nebes, ale můj lid mě nepozná.
Já na vás čekám, moje milosrdenství nemá hranic, Moje láska se nemění, zůstává stejná pro
všechny, kteří o ni požádají.
Moje milosrdenství vzrůstá, letí od srdce k srdci, živí vás, miluje a posiluje vás.
Velké změny se blíží a zmatek ovládá mé děti. Udržím vás v bezpečí, proste o mého Ducha
Svatého, přijměte Ho ochotně.
Můj lid je mým lidem, není sám. Já miluji každého a každého stejně. Buďte poslušní mého
volání.
Milovaní, oheň se pozvedne ze země, obři se probudí.
Modlete se za Island.
Modlete se Spojené státy.
Modlete se za Japonsko.
Je to modlitba, jež upevňuje jednotu mezi vámi, a mezi vámi a Mnou. Jednota je mocí, která
oslabuje Zlého. Mluvte ke Mně a Já vás uslyším. Nejsem Bůh hluchý k prosbám mého lidu.
Tak jako slunce ozařuje a vyjasňuje ponuré dny, tak také mé milosrdenství dosáhne ke všem
duším, které se kály ze svých zlých činů.

Já jsem Ten, kdo živí svůj lid. Já jsem Ten Stejný, který obětoval sebe za své děti. Já jsem Ten
Stejný, který přichází, aby zachránil ty, kteří jsou jeho.
Můj Druhý příchod je blízko. Přijdu v síle a slávě a oddělím pšenici od plev.
Přicházím, abych osvobodil tuto generaci. Přicházím, abych jí přinesl mír, poté co bude očištěna.
Volám mé milované kněze, aby udrželi můj lid v jednotě.
Moje milované děti, buďte silné a vytrvejte; hřích je temnotou.
Má Pravda, mé Slovo je sluncem, které dává světlo a živí duše. JSEM, KTERÝ JSEM.
Můj lid je mým lidem.
Žehnám vám. Jděte v pokoji.
Váš Ježíš
Poselství Matky Spásy ze dne 20. listopadu 2011.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

BUĎTE LÁSKA, POKOJ A JEDNOTA

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, mé srdce je zrcadlem slunce Boží vůle, kdy každý
paprsek, který z něj vychází, obsahuje ANO mého univerzálního mateřství, které se vám dává
bez hranic.
Vyzývám vás, děti, abyste byly opravdovými chrámy, v nichž můj Syn je zbožňován vašimi činy.
Nasyťte se věčnou obětí mého Syna v eucharistii. Vesmír krouží v Boží harmonii a poslouchá
svého Tvůrce, a jen člověk se pohybuje ve své svobodné vůli…
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, před tím, než bude nastoleno království totální
zkaženosti, přijde k lidstvu kalich hořkosti, aniž by si lidé uvědomovali, že je to součást plánu
Zlého.
Pojem společenství musí být brán vážně a bratrství mezi mými dětmi se nemůžete
vyhnout. Budete muset dosáhnout tohoto bratrství tím, že budete milovat svého bližního jako
sebe sama. Nezapomeňte, že jste vytvořeny z masa a v tomto případě musí být tělo
sublimováno. Přijde generace těch, kteří budou žít více z duchovna a budou více duch než tělo.
Modlete se, mé děti, modlete se za Panamu, bude trpět.
Přimlouvejte se za vaše bratry a sestry v Tennessee.
Modlete se za vaše bratry a sestry v Singidě [Tanzánie-pozn. překladatele].
Na obloze se objeví velká znamení a lidé budou v údivu.

Děťátka mého srdce, lež dosáhla Evropy, unie zemí se ukázala být zradou.
Dojde k velkým bojům o ropu. Národ, který bude vlastnit její největší zásoby, bude mít korunu
moci.
Jak mě zraňují ti – jak mnoho jich je – kdo jsou moji a žijí jako slepí…., bez toho, že by se
otevřeli realitě! Bůh se oznamuje člověku, oznamuje člověku vše, co člověk nechce vidět, na co
člověk nedbá, protože Bůh nedělá nic, aniž by to oznámil těm, které miluje. Dětičky, zem se
třese a člověk trpí. Pohleďte na události ve světě a varujte vaše bratry a sestry, aby byli
připraveni.
BUĎTE LÁSKA, POKOJ A JEDNOTA. NECHŤ VAŠE SRDCE BIJE VE STEJNÉM RYTMU
PRO ZÁCHRANU DUŠÍ. BUĎTE OPATRNÍ, JAKO LIDÉ MOUDŘÍ A ZPRAVENÍ.
Vy, mé děti, které znáte pravdu, skutečnost, buďte pevné a věrné, zůstávejte ve svatosti.
Dívejte se za hranici tohoto světa a bojujte proti tělu, abyste šly po cestě ve svatosti.
Mé srdce vás očekává. Žehnám vám.
Matka Maria
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 4. března 2012.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

VOLAL JSEM VÁS, ABYSTE VE SVÝCH RUKOU DRŽELI ZBRAŇ SVATÉHO RŮŽENCE

Mé milované děti,
vyzývám vás, abyste zůstali spojení s mou vůlí v úplné poslušnosti, a Já budu
panovat ve vás a budu ve vás vším.
Moji milovaní, nebuďte jako učenci, kteří snadno říkají slova nejdoucí ze srdce. Buďte moji
apoštolové, ti, kteří vydávají svědectví a současně pokračují v činnosti pro dobro svých bratrů a
sester.
Moje láska vede k nekonečné moudrosti, k nekonečnému odpuštění, k nekonečné důvěře,
milosrdenství a oddanosti. To je důvod, proč všechna vaše činnost musí přestat být omezená a
místo toho se musíte pozvednout ke Mně, abych Já mohl jednat ve vás.
Můj lid nevidí, jak Zlý postupuje vpřed, a využívá toho, že hlídky mé církve usnuly.
Otevřete Mi dveře svého srdce a svého svědomí a Já přijdu, abych vás zachránil. Už
Mě neodmítejte. Už nikdy nedovolte, abyste ztratili svou víru.
Vlci se už nehoní za kořistí, již jsou infiltrováni do mého stáda a zaútočí na ty, kteří jsou moji.
Povedou je k tomu, aby páchali všechny možné urážky proti Mně.

Modlitba je velmi důležitá, protože modlitba by měla být i činem. Činem, který přináší
slovo, povzbuzení, jež ke Mně přiblíží tolik bratrů a sester, kolik je jen možné, dělících se nejen
o fyzický, ale i o spirituální chléb.
Toto jsou mučivé chvíle, kdy stvoření je oslabeno a otřeseno chováním těch, kteří jsou moji
a kteří se sváří, jedni s druhými a diskutují otázky, které patří jenom Mně. Nevidí stav bolesti,
který každý z nich udržuje.
Bloudí a bloudí… Jak dlouho Mi budete vzdorovat? Nepochopili jste, že neexistuje nic
strašnějšího, katastrofálního a majícího tak vážné následky, než je duchovní pýcha?
Žádné lidské stvoření Mě nedosáhne, pokud to nebude bojem samého se sebou, pokáním,
láskou a poznáním Pravdy.
Já přebývám v člověku, který beze Mne je nic. Je mnoho takových v mé církvi, kteří sami sebe
nazývají osvícenými a připravují příchod antikrista.
Milovaní, volal jsem vás, abyste ve svých rukou drželi zbraň svatého růžence. Povede vás do
náruče mé Matky.
Blíží se chvíle, kdy příroda zahyne a člověk vstoupí do velkého úpadku.
Lidstvo Mi nenaslouchá a ti, kdo si myslí, že jsou pány Pravdy, nepoznávají, že se musí proměnit
zevnitř, jelikož jsou zkažení.
Já ochráním můj lid, ty, kteří jsou pokorného a čistého srdce, ty, kteří ke Mně vzhlížejí a jsou
zraňováni, když jsem urážen, ty, kteří žijí v jednotě, ty, kteří mé Slovo uvádějí v život, ty, kteří
zaujímají poslední místa.
Modlete se za Španělsko, bude trpět, jeho lid bude trpět.
Modlete se za Japonsko, bude znovu trpět.
Modlete se za Panamu, bude trpět.
Moji milovaní:
Vyzývám vás, abyste žili tento speciální půst v rozjímání mého utrpení.
Žehnám vám.
Váš Ježíš

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 15. dubna 2012.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

MODLETE SE ZA TY, KTEŘÍ NEVĚŘÍ A NEMILUJÍ MĚ
Milované děti,
dívám se na lidstvo a hledám v něm můj lid.

Vidím duše žíznící po mé lásce, jak jdou po falešných cestách, zmatené tím, co patří světu.
Volám každého, aby se rychle obrátil ke Mně.
Každého, kdo ke Mně přijde se zkroušeným srdcem, toho okamžitě přivítám.
Mějte oči otevřené, abyste nebyli oklamáni Zlým. Nechť poslušnost je vaším heslem a udržujte
své svědomí probuzené, bdělé a jasné, abyste viděli za obzor světa a rozhodli se Mě následovat.
Nebude to se světskou falešností, se kterou vstoupíte do mého Domu, ale jen s dobrým dílem a
činy, s hojnými plody.
Já brzy přijdu pro mé lidi, a ti musí zůstat připravení.
Moji milovaní, když hledáte dobro, nechodíte sami, protože to není možné. Klepejte na mé
dveře, a Já je otevřu, podívám se vám do očí a dám vám svůj pokoj.
Není Mě hoden ten, kdo Mě volá jménem, ale ten, kdo o Mně vydává svědectví.
Tato generace trpěla a bude trpět. Zničila, co jsem jí dal. V této chvíli je to lidstvo samo, jež si
určilo svou míru.
Neotevřeli jste se k tajemství mé Lásky, ve které můžete snést všechno a ve které
můžete najít sílu zvítězit.
Mé pravé děti jsou ty, které jsou obrazem a znamením mé Lásky k lidstvu.
Vyzývám vás, abyste pohleděli s upřímností do sebe a v skrytu svého srdce našli, co vám brání
přijít blíže ke Mně.
Každý z vás nechť si dá pozor na zodpovědnost, kterou má ke svému bližnímu a tak budete
moci posoudit závazky k lidstvu a ke Mně.
Seslal jsem vám znamení, která vám nejsou cizí, takže můžete vnímat a mít jistotu blízkosti
proroctví, ve kterých jsem zdůraznil otřesy země a hučení vod.
Modlete se, moji milovaní a přimlouvejte se jeden za druhého.
Modlete se za Mexiko, neopouštějte je ve vašich modlitbách.
Modlete se za Japonsko, bude trpět.
Modlete se za ty, kteří nevěří a nemilují Mě.
Přeji si od každého z vás realizaci a naplnění toho ano, které jste mi dali tím, že jste se stali
láskou, dobročinností a odpuštěním. Nepohlížejte na život nebo na vašeho bližního z dálky,
nebuďte stále jen neúčastněnými diváky při vývoji událostí, neboť každá lidská bytost je
aktivním účastníkem dějin.
Přijdu si pro ty, kdo jsou moji, přijdu si pro jejich srdce a jejich lásku. Moje milosrdenství patří
každému a přijímám je do mého srdce, abych je osvobodil od věčné smrti. Já jsem Láska,
pojďte ke Mně.

V den, kdy má láska vylije speciální milosti na kající hříšníky, požehnám bytí těch,
kteří si cení mého Slova.
Moje láska je pro všechny, bez rozdílu.
Váš Ježíš

Poselství svatých archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela z 15. ledna 2014.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

NEPOHRDEJTE SLOVEM, KTERÉ K VÁM PŘICHÁZÍ Z NEBES
Milovaní lidé našeho Krále a Pána,
my, vaši společníci na cestě, vás voláme, abyste šli dál ve víře, spojení v jedno srdce.
Nepohrdejte Slovem, které k vám přichází z nebes, aby vám ukázalo cestu, kterou
musíte jít.
V tomto čase se Satan a jeho legie démonů vrhli na celou zeměkouli a na všechny lidi, aby
nevynechali ani jediného z vás v hledání kořisti, kterou na rozkaz Satana předají antikristu.
Použije těla, která zemřela v smrtelném hříchu, aby vykonal falešné zázraky k velkému úžasu
lidstva, které žízní po všem, co nezná.
Naši milovaní, dovolte nám vás i nadále doprovázet na cestě, kde se cokoliv stává pro člověka
velmi těžké, neboť použil vše, co mu dal náš Král, aby vyvolal velké nepřátelství mezi lidstvem a
Domem Věčného Otce. Srdce, myšlenky a mysl člověka byly silně proniknuty Zlým, jenž vlévá
násilí do nitra lidských bytostí, které páchají strašné a odporné činy proti daru života.
V tomto čase má naše ochrana a pomoc za cíl, abyste šli dál a s věrností naslouchali
volání k novému duchovnímu zrození, které musíte uskutečnit velmi rychle, neboť
všechny lidské bytosti budou otřeseny událostmi všeho druhu a instituce církve našeho Krále
bude silně napadena infiltrovanými zednáři, kteří chtějí, aby církev padla a mohli ji předat
podvodníku.
Zůstávejte bdělí, a proto udržujte svou víru v neustálém růstu, nemůžete se zastavit a myslet si,
že víra, kterou v této chvíli máte, vám bude stačit. Ne, není tomu tak!
Musíte se udržovat duchovní potravou se vzrůstající ochotou k růstu, aniž byste se
zastavili.
V lidu našeho Krále jsme byli pověřeni střežit zbraň víry. Jenom tak se ubráníte tomu, co
přichází, ale musíte být svolní kráčet pod pálícím sluncem, aniž by vám ublížilo, v dešti, aniž
byste byli promočeni, plavit se v bouřích, aniž byste se utopili, jít sněhem, aniž byste zmrzli,
neboť ten, kdo žije ve spojení s Duchem Svatým, vlastní každý dar a každou moc a nezadrží ho
žádná nepřízeň počasí.

Naši milovaní, jako vaši druhové na cestě, zůstaneme u vás, aniž bychom se od vás vzdálili. Co
nás od lidí vzdaluje je neustálý hřích a nedostatek odhodlání k nápravě vašich hříchů, ale buďte
si jisti, že naše pomoc jde dál, než jen být na vaší straně. Jsme pověřeni velkou misí vzít vás k
našemu Králi a představit Mu vás, abyste s ním sdíleli věčnou radost.
A vy, kdo jdete dál po cestě víry, na konci této stále zuřící duchovní bitvy, i když ji nechápete,
nebo si ji neuvědomujete, nakonec s radostí v srdci uvidíte, že každé vynaložené úsilí přináší
své plody a vy shromáždíte největší úrodu, po které touží každé lidské stvoření milující našeho
Krále.
Náš Král zvítězí, a vy, jeho věrný lid, zvítězíte s Ním.
Neodmítejte volání naší Královny. Je Tou, kdo velí našim nebeským zástupům, chrání a přikrývá
svým pláštěm ty, kdo s ní jdou ruku v ruce do bezpečného přístavu.
Zůstávejte všichni v lásce a pokoji našeho Krále a Pána.
Vaši bratři,
Svatý Michael archanděl
Svatý Gabriel archanděl
Svatý Rafael archanděl
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 5. května 2014.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

TEN, KDO SE OBRACÍ KE MNĚ A HLEDÁ MÉ SVĚTLO, NAJDE JE

Moji milovaní lidé,
ti, kdo jsou moji, půjdou dál pod nelítostným sluncem hněvu svých bratrů a útoky
přírody, se stálostí toho, kdo pevně věří ve svého Boha.
Člověk, zamořený sám sebou a tím, co ho obklopuje, neodolá neustálé záplavě elementů, které
vytvořili lidé vědy. Vlny se šíří vzduchem, útočí a vyvolávají ztrátu kontroly v chování člověka,
aby ho učinily méně lidským, odcizily jeho smysly a city, aby se už se Mnou nespojil. Člověk si
tak přichystal své sebezničení. Jeho city a víra tak budou moci negativně ovlivňovat vědomí, že
každý je mým dítětem, od začátku naplněným Láskou mého Ducha Svatého.
Můj lid nezná celou a tvrdou skutečnost, a pravda je skrytá, kvůli zlým úmyslům.
Milovaní, nadešel čas mých oznámení, v nichž jsem vás varoval před tím, co přijde, až se
stanete jen číslem. Jako přelidnění, budete zmenšeni v počtu podle vůle mocných, kteří řídí
svět.
Člověk žije a bude žít, aniž by viděl dál, protože je povrchní a tělesný v každém ohledu svého
života. Bez mého Ducha, jenž člověka osvěcuje, zůstává zbavený moudrosti. Chodí a vnímá jen

to, co mu jeho pět smyslů dovolí, a to určuje povědomí každého z vás o okamžiku, ve kterém
žijete.
Nechci lid zformovaný z velkých učenců, ale spíše z duší, které Mě milují, které žízní
po poznání a jsou si vědomy, jak věda manipuluje s lidským chováním.
Má církev nebyla varována svou hierarchií, a v této chvíli jde a neví nic o znameních času…, v
tomto čase časů.
Ten, kdo se obrací ke Mně a hledá mé Světlo, najde je. Ti, kdo v temnotě své tvrdohlavosti
popírají mé Slovo, popírají také historii lidstva. Jako v minulosti pokračují v popírání toho,
co přichází, dokud se jich nedotkne spalující oheň, dokud nepoznají, že popírali mé Slovo, že ve
Mne nevěřili a odvraceli se od mé Pravdy.
Modlete se, moji milovaní, za Sýrii, bude zničena ve své touze po moci.
Mé děti nejdou v mé Pravdě, a ani po ní netouží. Mé Stvoření žije podle mé vůle a stane se
trestající rukou mé spravedlnosti.
Modlete se za Spojené státy, budou bičovány přírodou.
Má církev bude neklidná, rozdělená, ale nebude poražena.
Moji milovaní lidé, mých nepřátel je až příliš mnoho, klid ale nezůstává v jejich srdcích, neznají
mou Lásku, nejvnitřnější vlákna lidských srdcí se zatvrzují a stanou se ještě tvrdší.
Tak mnoho havěti vám zabraňuje důvěřovat mému Slovu a přijmout je! Vulgární vášně
dosáhnou víc než mé Slovo…
Běda tomu, kdo popírá mé Slovo, bude popírat i mé zmrtvýchvstání!
Vy, milované děti, neodvracejte se ode Mne, neboť má spravedlnost je připravena a Já přijdu
shromáždit úrodu.
Milovaní, vaši andělé strážní bojují proti démonům, kteří se už neplíží kolem, ale vstoupili
do lidských srdcí.
Já dobře vím, že toto mé Slovo je pro některé kopí, které je zraňuje. Tím, že žijí ve
svém pohodlí, nechtějí na Mne čekat, a řádně připraveni, čelit mé spravedlnosti.
Ti, kdo říkají: "Pane, Pane!" nevstoupí do nebeského království:
Ani ti, kdo věří, že Mi slouží…
Ani vyvolený, který neplní mou vůli…
Ani ten, v němž neprodlévá má Láska…
Ani ten, kdo vyvolává rozdělení…
Ani ten, kdo se na Mne dívá z dálky…
Ani ten, kdo užívá svou moc proti mým dětem, a zejména proti těm slabým.
Ten, kdo otřásá lidstvo lžemi, nebude mým synem.
Moji milovaní:

Orel svou hrdost rozpíná ve výškách, dívá se na vše, co se hýbe na zemi a zraňuje
kořist svými spáry, aby mu neunikla.
Já mu odříznu jeho spáry.
Moji milovaní:
Medvěd se pohybuje povýšeně a svou velkou silou se snaží zastrašit všechny,
na které může dosáhnout, a přibližuje se ke své kořisti se zdánlivou přívětivostí.
Ale jeho síla se zmenší v příhodném okamžiku. JSEM, KTERÝ JSEM!
Modlete se, moji milovaní, modlete se. Komunismus se šíří jako voda v řekách v prudkém
proudu po silném dešti.
Můj lide, Já se nevzdaluji od svých věrných. Má smlouva s mými věrnými to vyžaduje.
Má Matka přichází ve spěchu k duším, které žízní po mé Lásce a jejím mateřství.
Žehnám vám, miluji vás.
Váš Ježíš
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 9. února 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

FALEŠNÁ JEDNOTA SE CHYSTÁ NAHRADIT MŮJ ZÁKON
Můj milovaný lide,
vy, mé děti, protože jste si vědomy všeho, co prožíváte, půjdete i nadále po této
cestě, budete posilovat víru a s pomocí Ducha Svatého budete vedeny k celé Pravdě,
a s pomocí mé Matky, držíce se její ruky, odoláte útokům zlého tyrana.
Můj lid si je vědom všeho, co přichází…
Můj lid musí pozvednout zrak a vzpomenout si, Kdo stvořil vše, co vidíte ve stvoření. Dlužíte
Mi čest, moc a slávu, na věky věků.
Milovaný lide, v této chvíli nepřítel duše drží své ďábelské legie nad celým lidstvem, jak už
to dělal dříve v historii lidstva, aby podváděl…
V této chvíli můj lid sdílí pocit, že musí lidstvo varovat před tím, že bude trpět, protože se neřídí
mým Slovem. Můj lid to cítí. Zbytek lidí, ti, kteří Mě odmítají nebo ti, kdo Mě neberou vážně, se
dívají na strašné události, a pak říkají: "Život jde dál jako obvykle a ti, kdo oznamují, že vše se
změní, se mýlí, jsou to šarlatáni". Tato slova, děti, jsou částí působení zla, aby vás udrželo
v odmítání, abyste byly ztraceny.
Dávám vám mé Slovo s láskou a má Matka vás stále varuje, ale vy jen čtete, nebo nasloucháte
volání z mého Domu a čekáte na naplnění těchto událostí… čekáte na důkaz, abyste
zareagovaly…

Děti, až důkaz přijde před vás, nebudete schopny jednat jako porota, hledající
souhlasný rozsudek.
Ačkoliv mé milosrdenství je nekonečné, ne všichni budou požehnáni tím, že si
v okamžicích agonie uvědomí, že je třeba se kát a zachránit se z drápů Satana,
navzdory nekonečnosti mého milosrdenství, jež neodmítá ani nejslabší známku
lítosti, abych mohl obejmout své děti.
Můj lide, zneužitá věda vyvolává nový závod, jako pokus Mě překonat. To, čeho se dopouští
toto stvoření, je ohavnost a má spravedlnost bude okamžitá.
Vy jste generace, o níž Písmo svaté oznamuje: Uvidíte naplnění proroctví právě tak, jako ji
viděla generace Noe.
Lidé, tančíte, jíte, pijete, noříte se do zkaženosti… životem je pohrdáno, přicházejí zrady, jedna
za druhou, množí se znamení na obloze, ale lidé pokračují, jakoby se nic nestalo, jako když
vidíte někoho, kdo šel v souladu s mým Slovem a dnes podlehl temnotě, vysmívá se Mi, mým
varováním a voláním z mého Domu.
Zlo se rychle množí, terorismus vyvolává chaos, plíží se po celé zemi a nese s sebou smrt.
Bez strachu z mé spravedlnosti, domýšlivý a arogantní člověk padne k zemi ve svém šílenství.
Oni nevěří v existenci zla. Tímto způsobem dávají oprávnění zlu, aby se volně, s velkou
inteligencí pohybovalo, pronikalo do člověka, aby Mnou pohrdal a popíral mou existenci. Hřích
nazývají dobrem a dobro hříchem. Takto člověka překvapí zlo, maskované za dobro, v důsledku
nevědomosti lidstva, které Mě nezná.
Běda tomu, kdo nevaruje mé děti před hříchem a kdo nenazývá hřích hříchem!… "Pro toho
by bylo lépe, kdyby se nebyl narodil" [Mt 26, 24].
Duše věrné Mně a mé matce jsou v této chvíli duchovním světlem, které mě nutí,
abych se díval na zem, přestože jsou lidská stvoření pohroužena do neřestí a zvráceností,
do mafie, která kšeftuje s lidským životem a s vědeckým pokrokem, jenž není mou vůlí. Lidská
stvoření, která jsou pohroužena do bezpráví a nevíry, se oddělují stále více ode Mne a od všeho,
co souvisí se spásou duše.
Modlete se, mé děti, modlete se za mou církev, falešná jednota se chystá nahradit
můj Zákon.
Modlete se, mé děti, modlete se, uslyšíte burácení přicházející z moře, páry
znečištěné vody se pozvednou a sestoupí na zem jako pěna, které by se člověk měl
bát.
Modlete se, mé děti, modlete se za Chile, země se bude i nadále třást.
Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko, bude trpět.
Modlete se, mé děti, modlete se, kolem slunce uvidíte nový úkaz, který bude pro lidi
znamením bolesti.

Můj milovaný lide, země se třese v důsledku lidského hříchu, země mluví k člověku, který Mě
odmítá chovat ve svém srdci. Světla pronikají zemskou atmosféru častěji a zneklidňují ty, kteří
je pozorují. Prostor je přitahován hrozným hříchem, jehož je plná země.
Slovo přestává být slovem. Člověk a jeho bratři si už nebudou rozumět, vše bude zmatení [viz
Geneze 11:1-9]. Dobré úmysly budou považovány za špatné a hněv vyvolá hluboká rozdělení
mezi národy ve větším střetu.
Můj milovaný lide, tak jako noc objímá světlo nového dne, člověk se probudí světlem, které zničí
vše na své cestě, světlem, které sestoupí kvůli útoku jednoho, jenž se před lidstvem zdál spící,
ale tajně se připravoval ke skoku. Bolest a rozvaliny, pláč lidstva, utrpení mých dětí…
Modlete se, mé děti, modlete se za Indonésii, bude nadmíru trpět.
JE TOLIK BOLESTI V MÉM SRDCI KVŮLI ODMÍTÁNÍ MÝCH DĚTÍ!
Má Matka vás volala a vy jste ji odmítli…
Má církev neuposlechla jejích přání, proto bude lidstvo trpět…
Brzy budete čelit svému hříchu. Kajte se!
Domýšlivý lide, dbej mého volání!… A s vírou očekávej pomoc z mého Domu.
Miluji vás.
Váš Ježíš
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 18. února 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
MÁ CÍRKEV JE VEDENA MNOU, NEZATĚŽUJE SE LIDSKÝMI ZÁJMY.
Můj milovaný lide,
chovám vás ve své lásce jako slunce zářící v zenitu, které vás všechny udržuje ve
svém světle.
Vítr vane pro všechny. Stejně tak má láska: dává se každému bez rozdílu v očekávání, že mé
děti budou chtít dýchat, co jim dávám neustále bez výhrad.
V mém domě je každý očekáván s věčnou nedočkavostí, abyste sdíleli slávu, kterou
dostali ti, kteří žili tak, že jednali a pracovali v mé vůli, bojujíce o správnost – kterou
jsem vás učil – jako následovníci mých činů, mého díla a splňující požadavky Desatera
přikázání, žijící v blaženosti a stále svědčící o tom, že JÁ ŽIJI VE VÁS V DUCHU A PRAVDĚ.
Můj milovaný lide, lidstvo bylo vedeno ve všech okamžicích běhu historie špatnými návyky
a falešnými ideologiemi, které deformovaly mou vůli pro pohodlí člověka.

MÉ MYSTICKÉ TĚLO NABRALO ŠPATNÝ SMĚR, přestože jsem vás volal prostřednictvím
svých dětí, mých proroků. Ignorovali jste má varování lásky a vydali jste se na hříšnou cestu,
která vás obklopuje, protože jste zneužili svou svobodnou vůli a ochudili duchovní vztah s mým
Domem tím, že jste sami sebe omezili.
Zlo existuje, ale nepronikne člověka, je-li posílen vírou, nadějí a pravou láskou.
Má láska je ochranou pro každé z mých dětí, je magnetem, jenž vás stále ke Mně přitahuje,
hledáte-li Mne a vzdáváte-li se mé vůli, abych jednal a pracoval na vás.
Děti, musíte pochopit, že ne vše, co vnímáte, je intuice; je to můj Duch Svatý ve vás, kdy vaše
odevzdání vás vede ke spojení a vnoření do mé lásky, kterou dávám každému z vás.
Milovaní, tento okamžik je pro člověka komplikovaný, není-li ke Mně správně veden, protože
okamžik vás přivádí k tomu, že vnímáte potřebu 'něčeho' a vy se zasvětíte nesmyslnému
hledání. Setkáte se s tím, co je znetvořeno a vy to v pokleslém duchu přijmete, bez toho,
že byste byli schopni počkat, až to budete moci rozpoznat, a místo toho jednáte pod vlivem
náhlého dojmu a děláte chyby, když nerozlišujete.
Člověk ví, že mu byla dána duše a duch; jen ale neví, co je jeho vlastní duše a nezabývá se
hlouběji tím, co je jeho duch. Z toho důvodu je v tomto okamžiku tak mnoho špatných cest
k hledání Mne a mé děti věří, že jsou dobré, ani ne tak kvůli nevědomosti, ale proto, že vše
ostatní se jim zdá bezvýznamné.
Mé děti, trpíte psychicky a emocionálně, když žijete v neustálém boji proti svému svědomí,
které vás volá, abyste se vrátily ke Mně a řádně jednaly a pracovaly. Necítíte napjatý vztah
mezi svědomím a deformovanými skutky vaší svobodné vůle.
Každému z mých dětí přeji pokoj a dobro. Mé milosrdenství je tak nekonečné, že jste nebyli
schopni se z něj živit, abyste se vyvarovali zla, které lidé přitahují a jemuž čelíte, aniž byste
měli odpovědi, nebo kroky k zastavení nepředvídatelných náporů Stvoření.
Činnost člověka je odrazem jeho duchovní neschopnosti, jíž trpí z nedostatku
náležitého vedení a učení těmi, kdo zaujímají místo v hierarchii mé církve. Můj
lid by neměl ignorovat následky, přinášené jeho neposlušností pro jeho ducha a budoucnost
jeho bratrů.
V tomto okamžiku lidé prožívají řetězovou reakci, která je následkem zlých činů a prací, jež
probudily stvoření, které jedná. Stvoření nereaguje, naopak, ono jedná proti těm, kteří ho
nemilosrdně ničí a proti těm, kteří vyhlazují sami sebe: proti lidem.
Je nezbytné, abych vás v tomto okamžiku volal tímto způsobem a ne jiným…
JE NUTNÉ, ABYCH VÁM DAL VĚDĚNÍ, ABYSTE MOHLI UVAŽOVAT, A KAŽDÝ SE MOHL
ROZHODNOUT ZACHRÁNIT SEBE A SPOLUPRACOVAT NA PLÁNU SPÁSY PRO
LIDSTVO. (*)
Děti, boje o moc nejsou jen o ekonomii, i když ekonomie je faktorem, který nesmíte přestat
sledovat. Boje, o nichž nevíte, jdou za hranice toho, co je přirozené. Velké mocnosti světa
porušují lidskou vůli stejným způsobem, jakým proti mé vůli škodí přírodě; a Já to dovolím,
dokud člověk nebude naříkat nad tím, jak daleko ho přivedla věda, když byla použita ke zlu.

Když se ode Mne vzdalujete, nepoznáte to a reagujete tak, že neuvádíte v činnost dobrou vůli a
dobré cítění, které vlastníte. To je důvod, že v tom okamžiku vidíte lidi jako protivníky. Jste
diváky krveprolití, před nímž vás varovala má Matka, jíž jste opovrhli.
To
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poznává zlo, jehož se dopustil…
napravuje své činy a své dílo…
prosí o odpuštění…
slyší mé Slovo…

Já jsem ignorován, protože jste nebyli vedeni k tomu, abyste Mě poznali do hloubky, a necítíte
Mě blízko, ale daleko…
Oni pokřivili obraz mého milosrdenství, ignorují Mě a popírají mou spravedlnost – která je činem
nekonečné lásky k mým tvorům – berou ji jako trest a nepřijímají ji jako následek lidské
neposlušnosti.
Můj milovaný lide, duševní neklid člověka ochromuje jeho cítění a zatvrzuje srdce, připravuje
ho, aby jednal poníženě vůči zlu, které vyzývá ke spěchu, aby ďábel vzal veškerou svou
zkaženost a rozptýlil ji po celé zemi na ty, kteří se staví na odpor mé milosrdné lásce.
Terorismus jedná bez slitování, aby vás udržel ve strachu. Je to zbraň antikrista: vyděsit můj lid,
kterému chybí víra.
Mé děti, modlete se, terorismus se sám představí rozrušením a utlačováním lidí,
kteří neznají tuto zbraň zla.
Mé děti, modlete se, země jde dál po své dráze a odpuzuje ty, kteří jí škodí
zamořením nukleární energií. Modlete se za Turecko, Sýrii a Rusko.
Mé děti, modlete se za Spojené státy; urychlují tragédii pro své obyvatele.
Modlete se; zem se třese a vody nepřistoupí na příměří.
Modlete se, mé děti, za Rusko, bude trpět rukou přírody.
Modlete se, mé děti, probuzení vulkánů bude pro vás ohromující.
Evropa je napadena. Stejně jako mořská voda podemílá písek, aniž by si toho písek
všiml, Evropa byla napadena; vetřelec zůstává uvnitř.
Vy, můj lide, neodvracejte se od mého Zákona; milujte mou Matku způsobem, jakým den uctívá
slunce a noc uctívá měsíc. Vlk v rouchu beránčím zanechává stopy svých činů. Buďte předvídaví
a pozorní k obrácení před tím, než budete souzeni (**).
JÁ MILUJI VŠECHNY SVÉ DĚTI. NE VŠECHNA NÁBOŽENSTVÍ, KTERÁ ČLOVĚK UVEDL
DO PRAXE, JSOU MI VĚRNÁ, NE VŠECHNA SE ŘÍDÍ PŘIKÁZÁNÍMI, KTERÁ JSOU
ZJEVENÍM PRAVDY O MILOSRDENSTVÍ MÉHO OTCE KE SVÝM DĚTEM.
Má církev je ta, která jedná a pracuje v Boží vůli. Pro tu, která poslouchá všechna ustanovení
bez výmluv, sporů, nebo kompromisů, má Pravda je má Pravda, jako má Láska je má Láska:
jedinečná, nevyzpytatelná, neproniknutelná, nekonečná, stejná včera, dnes a navěky.

Má církev nazývá zlo zlem a zneužití zneužitím.
Má církev je vedena Mnou, nezatěžuje se lidskými zájmy.
Modlete se, děti, za Střední Ameriku.
Můj milovaný lide, jsem ve vás; přestaňte pochybovat. "JÁ JSEM, KTERÝ JSEM". [Exodus
3:14]
Jste moje děti, nejste svým vlastním bohem. JÁ JSEM VÁŠ BŮH, AŤ CHCETE, NEBO
NE!
Nebojte se, nikdy vás neopustím. Tváří v tvář nespravedlnosti pošlu své anděly, aby vám
pomohli stejným způsobem, jakým pomohli a pomáhají mým věrným.
Má láska přesahuje vše, od slabosti až po nevědomost, rozhodnete-li se Mi se odevzdat.
Žehnám vám.
Váš Ježíš
(*) Poznámka překladatele:
Náš Pán zdůrazňuje jedinečnost svých sdělení této vizionářce, která se obrací především
k latinskoamerickým národům. Vědění, o němž hovoří, nám již bylo v úplnosti dáno
prostřednictvím sedmého proroka konce času, Marií Božího milosrdenství.
(**) Narážka na Varování.

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 24. února 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
VÍRA MUSÍ VZRŮSTAT, JINAK NEPŘÍTEL DUŠE VÁS ZMATE A ODDĚLÍ ODE MNE
Můj milovaný lide,
utěšuji vás svou láskou; v ní se sjednotí všechna lidská stvoření, která, určená k překonání
lidské přirozenosti, neúnavně hledají dobro v mé Pravdě a v mé církvi.
Věčný život je oceněním mých dětí, až strhnou zdi lidského ega a osvobodí se
od světského útlaku, abych Já v nich byl vším.
Vyzývám vás, abyste věnovali pozornost všemu, co děláte. Mé děti, zlo už se neplíží, ani
nepodniká útoky, zlo se už zakořenilo a útočí na můj lid bez ustání, aby ti, kteří si myslí, že jsou
dobří, padli, a ti, kteří se pokoušejí být dobří, byli zklamáni.

Mé děti jsou ti, kteří strhávají lidské zdi a vydávají se – bez výhrad, bez váhání – nést osobní
kříž a příležitostně i jiné kříže, které na ně kladou jejich bratři. Mé děti jsou si vědomy, že můj
kříž je Láska a shledávají, že čím je lidsky těžší, tím lehčí je duchovně.
Co vidíte lidskýma očima, se zdá vzdálené a těžké dosáhnout a přetrpět; co vidíte očima duše je
lehké, a promění se v radost. Dávejte pozor, protože to, co je dobré, může být znečištěno zlem.
Právě proto, že je to dobré, může se pokazit, když vstoupíte na nebezpečnou půdu.
Vy, mé děti, musíte růst, nabývat vědění a praxi mého jednání a skutků, abyste
se staly živým svědectvím mé práce, a nebudete oklamány nebo vedeny po jiných
cestách, než jsou ty, které jsou naší Trojičnou vůlí.
Můj milovaný lide, musíte omezit působení zla, které se šíří po celém lidstvu, aniž by si to lidé
uvědomovali. Zlo kazí dobro, a jak postupuje, uchvacuje ty, které nachází duchovně slabé a bez
pevné víry.
To je naléhavá výzva, které musíte věnovat pozornost. Posilněte svou víru, abyste se stali
silnými, rozhodnými a odhodlanými. Překonejte své ego tím, že budete stále pokornější. Ten,
kdo je pokorný, je radostí v mém Domě. Ten, kdo je pokorný, dovolí svému bratru, jenž není na
mé cestě, aby Mě poznal tak, že Mě bude milovat. Ten, kdo je pokorný, není kamenem úrazu
pro jiné, ale je stálým zrcadlem lásky, lásky k bližnímu a dobrých úmyslů.
Dobrá vůle vždy zvítězí nad zlem, navzdory lidské vůli, chtějící zneužít svobodnou
vůli a odchýlit se od mých božských plánů.
Mnohé z mých dětí vnesly nedokonalost do řádu, v němž můj Dům udržuje stvoření. Tito lidé se
seznámí s mou rychlou a jistou spravedlností a tak ukončím ničení, které se snaží vyvolat špatné
sklony člověka.
Můj milovaný lide, v oslavě půstu, kdy mé děti jsou zvláštním způsobem zvány k obrácení, zlo
znásobuje své útoky a vy musíte zůstat bdělí, abyste nepodlehli během tohoto tak speciálního
půstu, který prožíváte.
Projevy zla se dají cítit po celé zemi a budou den za dnem stále silnější. Moje děti už nebudou
žít v míru jako v minulosti, příroda již člověku ukazuje svou moc a svou nespokojenost s dílem a
činy, které ji bičovaly.
Oblasti země, kde se nalézají nukleární zařízení, budou otřeseny a tyto pohyby rozbouří vody.
Člověk si neuvědomuje rozsah destrukce, kterou vytvořil, dokud neuvidí své bratry a sám sebe v
nejžalostnějším stavu, jaký si kdy mohl představit.
Můj milovaný lide, zůstaňte bdělí, pokud jde o vlnu zvěstí o pronásledování mé
církve. Setkávejte se s mým Tělem a Krví v eucharistii, modlete se svatý růženec,
naplňujte Kristovo kázání na Hoře a přinášejte svědectví o mé vůli.
Milované děti, víra musí růst, jinak nepřítel duše vás zmate a oddělí ode Mne. Já, jako Bůh,
předcházím událostem. Proto vás vyzývám, abyste byli pravdiví, nežili s vlastní a pokryteckou
vírou, volal jsem vás, abyste byli částí mého ovčince, kam se nemůžete dostat, dokud nezjistíte,
že zdrojem milostí a ctností je láska.

Modlete se, mé děti, modlete se, Spojené státy budou trpět, až budou napadeny
neočekávaně a nepřipravené.
Modlete se, příroda bude stále neúprosná, Indie bude ve zprávách, země se bude
s velkou silou třást blízko Nového Zélandu.
Modlete se, mé děti, modlete se, Turecko bude ve světových zprávách, polapí je ruka
války.
Modlete se, mé děti, modlete se, má církev je v rukou těch, kteří ji nemilují,
nerespektují ji a Já kvůli tomu trpím.
Můj milovaný lide, bezpečí člověka je stále v moci zbraní, jsou použity k zastrašení jeho bratrů.
Bůh člověka, ekonomie, padne k zemi, protože je nutné, aby se váš pohled obrátil ke Mně;
nicméně vy to neuděláte, vrhnete se na ty, kdo vám prodávají lži a nechají vás trpět víc, než je
nutné.
Moje děti, které jsou známé, se zatoulaly daleko od mého pravého učení a falešnými
záminkami způsobí euforii v lidstvu, které nerozlišuje mezi tím, co je pravdivé a co
zlé.
Řím shoří a pravda vyjde najevo.
Milovaní, tento okamžik je okamžikem očisty a v této očistě moji praví synové budou zkoušeni
jako zlato v ohni. Má církev Mi není zcela věrná; pokrývá ji závoj prostřednosti, která mate můj
lid.
Vyzývám vás, abyste byli více duchovní, nebuďte světští, neboť v tom, co je světské a hříšné,
panuje hřích. Nedívejte se na hřích, máte slabou víru, kdy nerozlišujete a necháváte se unášet
svými dojmy.
Milované děti, mé chrámy jsou opakovaně znesvěcovány. Mé chrámy jsou používány jako
střediska zábavy, kde kážou mé Slovo, a kde nepřítel duše si libuje ve světských činech.
Mé Nejsvětější Srdce je neustále trháno, šílenství světa postupuje rychle na můj lid. Necháváte
Mě stále znovu prožívat cestu na Kalvárii.
Můj lide, ještě nechápete vážnost okamžiku a zabýváte se všedními nebo osobními záležitostmi,
aniž byste si uvědomili, že už není čas a že mé děti by měly posilovat svou víru, aby neselhaly.
Žádné mé dítě nepřijde ke Mně, aniž by šlo po cestě pokání, cvičení v křesťanských ctnostech a
snahy žít v mé vůli.
Musíte se odvrátit od hříchu, který škodí duši, ale člověk se dál bratříčkoval s hříchem, a to ho
přimělo považovat zlo za dobro a vedlo k tomu, co není v mém zdravém učení – že souhlasil,
aby mé děti tolerovaly jiné ideologie a tím zajistily trvalost zla v lůně mé církve.
Chudoba a pokora mých posvěcených synů jsou charakteristickým znakem, že jsou moji
následovníci. Mají chuť a touží po tom, aby žili jako Já a naplnili vůli mého Otce, který je v nebi.
Můj lide, na nebi se ukážou podivné obrazce a barvy; některé budou výsledkem škod
způsobených člověkem, až bude testovat bomby v moři, jiné vám budou dány jako znamení pro
mé děti.

Jděte poctivě a zpříma, aby se vás nedotkla hniloba lidské moci; jste můj lid a Já vás miluji. Má
láska vás osvobozuje od většího zla.
Rozlišujte!…
Žehnám vám svou láskou, žehnám vám svým pokojem, žehnám vám.
Váš Ježíš
Poselství Matky Spásy ze dne 26. března 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
MŮJ SYN CHCE, ABYSTE SI BYLI VĚDOMI JEDNOTY, V NÍŽ MUSÍTE ZŮSTAT:
TŘI OSOBY V JEDINÉM BOHU – OTEC, SYN A DUCH SVATÝ
Děti mého Neposkvrněného Srdce,
vyzývám vás, abyste uctívaly mého božského Syna tím, že v každém okamžiku budete žít v jeho
vůli.
Probuďte se, děti! Probuďte se, abyste mohly prožívat opravdový pokoj v duchu.
Probuďte se! Žijete v nevědomosti a pokleslé spiritualitě kvůli materialismu, do něhož jste
se sami pohroužili a kvůli věčnému a neúnavnému hledání něčeho, o čem nevíte, co je, ale co
se ve vás hýbe.
Toto hledání vás dostává do situace, v níž nevědomost vás noří do moře nepokoje, kde hledáte
něco bez toho, že byste věděli co, a padáte do zajetí – dokonce s nadšením – fantaziím, které
lidé s otevřenější myslí vám předkládají jako něco vysoce pokročilého, i když ve skutečnosti pro
vás nepředstavují žádný duchovní pokrok. Naopak, vás odvádějí od pravého poznání.
Vy, mé děti, si musíte zachovat jasnost smyslů, bystrost a poznání, aby rozum a soudnost vás
vedly k touze a odhodlání v každém okamžiku se stávat lepšími pro vaše vlastní dobro a pro
dobro celého lidstva, a proto, že svou rozhodností se stáváte věřící.
Děti, chci, aby vaše srdce hořelo touhou uniknout falešnostem, o nichž můžete slyšet,
a úchylkám, které vám materialismus, negativní ideologie a ďábel sám nabízejí jako atraktivní,
abyste se stali jeho kořistí.
Děti, duch je nesmrtelný, jako je nesmrtelný Otec, který vás stvořil a k Němuž se všechny jeho
děti musí vrátit.
Láska mého Syna je věčnou pravdou. Můj Syn chce, abyste si byly vědomy jednoty,
ve které musíte zůstat: tři osoby v jednom jediném Bohu – Otec, Syn a Duch Svatý.
To je odpovědnost, k níž je povoláno každé z mých dětí: Vést a ukazovat směr svým
bratrům k Pravdě, aby ďábel nebyl schopen ukořistit ty, kteří bloudí po špatných
cestách.

Síla lásky vede k poslušnosti. Milujete-li mého Syna a patříte-li Mu, pak víte, že musíte zachránit
nejen sebe, ale musíte přinést světlo svým bratrům.
Děti, zasvěťte se Nejsvětějšímu Srdci mého Syna a mému Neposkvrněnému Srdci, ale v tom
nezasvěcujete pouze sebe; musíte si být vědomy, že s sebou nepřímo nesete závazek podání
svědectví dobrými skutky a prací, v nichž je podstatná eucharistická potrava a pro kterou musíte
být náležitě připraveny. Nezapomeňte se modlit v rozjímání a modlit se svatý růženec, ne jako
úkol, ale jako nutnost pro každé z vás.
Mé děti, neposlouchejte, když vás svět odsuzuje, že jste duchovními bytostmi, protože se
modlíte, protože milujete mého Syna a uznáváte Nejsvětější Trojici a protože milujete mě.
Budou vás nazývat blázny, fanatiky, budou vás provokovat, pomlouvat vás a zastrašovat.
Nejsou nic jiného než srdce, která nemilují, nemající lásku, neumějí naslouchat, ani být
poslušní.
Děti, pojďte ke mně, přiběhněte ke mně. Jsem útočištěm pro vás, aby každá pohroma byla
skutečným vítězstvím, nabídnutým mou rukou s láskou mému Synu.
Jsem lidmi opovrhována, a těmi, kdo mě milují, je také pohrdáno, protože vás volám k mému
Synu a k naplnění Božích zákonů a ne, abyste padli do svatokrádeže, falešnosti, do odpadlictví,
nebo toho, co je pro lidské bytosti velkým znamením zatracení: Zapomenout a odmítnout
Nejsvětější Trojici.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, člověk musí pochopit, že existuje vůle, která
je mnohem vyšší než vůle lidská a lidé budou muset mít na paměti, že největší mezi vámi je ten
poslední. Ten, kdo se chlubí sám sebou, je synem zatracení. Děti, buďte ostražité!
Vy, moji milovaní, modlete se, vytrvejte, poznejte mého Syna, milujte Ho. Ten, kdo Ho nezná,
nemůže žít z víry svých bratrů, každý Ho musí znát osobně.
Poznejte Ho, obraťte se na Něj s důvěrou.
Můj Syn je láska ke všem, je milosrdenství pro všechny. Děti… nepřitahujte na sebe Boží
spravedlnost, nevzpírejte se, buďte poslušné a dbejte Božích zákonů. Můj Syn je věčná
přítomnost.
Netolerujte ve vás nenávist; nenávist plodí další nenávist a právě ji používá Zlý, aby rozděloval a
přinášel smrt.
Děti mého srdce, Nejsvětější Trojice vás vybízí k vědění, k Pravdě, k realizaci Slova mého Syna,
aby žilo ve všem a v plnosti.
Milované děti, přítomná chvíle je (jen) okamžik. Zůstaňte pozorné, jděte přímou cestou,
neodchylujte se od ní, pochopte, že děti mého Syna nevyvolávají spory, ale jsou povolány
být bratry v poslušnosti a souznění s Božím zákonem.
Milované děti, blíží se zhroucení dvou nebeských těles. Všichni uvidí tuto událost na obloze. Pak
každý člověk ve své duši, svědomí a podstatě uvidí všechno zlo, kterého se dopustil, a dobro,
které neučinil.

Boží milosrdenství nekončí, protože je-li člověk před útesem, dá mu milost očisty. Někteří ji
přijmou jako požehnání; jiní, až projdou soudem, se postaví na odpor a připojí se k tomu, kdo
bude vládnout zemi, antikristu.
Věnujte pozornost mým varováním! Udeří s velkou silou v průběhu okamžiku.
Děti, zachraňte svou duši! Žehnám ty z vás, co čtou a cení si tohoto slova pramenícího z mého
Neposkvrněného Srdce.
Můj mateřský plášť vás pokrývá; jste můj největší poklad, mé milované děti.
Zůstávám s vámi.
Matka Maria
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 2. dubna 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

JÁ, VÁŠ BŮH, VÁM ŽEHNÁM A NABÍZÍM SVÉ MILOSRDENSTVÍ

Moji milovaní lidé,
mé Nejsvětější Srdce vás volá, abyste se do něj zahloubali a čerpali tak pro sebe dobro, dary
a ctnosti, které v tomto okamžiku potřebujete k boji s náklonností ke zlu.
Moji milovaní, podstatné je, abyste má slova nebrali na lehkou váhu, vzhledem k tomu,
jak snadno bylo lidstvo přiváděno k přijetí všeho, co se týká mého Domu.
Dobro najdete, jen směřujete-li ke Mně, cokoli jiného vás ode Mne oddělí.
Nemám rád hřích, odsuzuji jej, vytýkám jej, pokud se nekajete a trpím jím.
Hřích ke Mně nepatří; je vším, co vám můj Otec odevzdal v Přikázáních.
Kdo Mě nemiluje, není poslušen Zákona a nekaje se, přebývá se zlem.
Lidstvo převléklo zlo do tisíce podob, do falešných návyků a klamných ideologií, do falešných
spojenectví a temných tužeb k nalezení obecného blaha. Mé děti, zmatené zesvětštěním, které
postihlo mou církev, upadly do zhýralosti – Satanova díla, vedoucího mé děti do pohyblivých
písků, aby je polapil v touze být součástí moderního bytí.
Už se nepatří milovat Boha nade vše a milovat svého bližního jako sebe sama?
Nebo už neodpovídá toto přikázání této generaci a není vhodné pro mé děti této doby?
Mé milované děti, můj lide, cítíte se tak vyspělí ve všech vědách, těšíte se velkému pokroku
v každém ohledu, a přesto jste neodhalili, že zlo používá vše, o čem jsem se zmínil, abyste byli

každým okamžikem stéle světštější a přijímali existenci jakékoli ideologie a bezbožnost. Satan
našel v této generaci úrodnou půdu – půdu, která byla zúrodněna Pravdou mého Slova
a nezbytnou přísností danou velkou očistou, kterou již zažíváte a odmítáte přijmout –
k zamaskování za dobro to, co můj Dům jako dobro nepřijímá. Hleďte jak hlava Satana
a jeho chapadla se již nemilosrdně a bez váhání vrhla na můj lid.
Nevíte, jaké to je čelit zlu, když se skrývá za údajně dobrými úmysly, prací, jednáním, nebo
poslušností. Pro můj lid není snadné odhalit zlo, protože neznají mé Slovo a vyhnali Mě
ze svého života, abych jim nepůsobil žádné potíže.
BUDU DÁL ODHALOVAT ZLO, ZAPOUZDŘENÉ V MÉ CÍRKVI, ABY MŮJ LID, MÉ
MYSTICKÉ TĚLO POZNALO PRAVOU SVATOST, K NÍŽ VÁS STÁLE VOLÁM.
Urážejí Mě, když zavádějí satanismus do mých kostelů, maskovaný za přitažlivou hudbu, na
oltáře postavené k posvěcení chleba a vína a pro Mne, kde se obětuji z lásky během mého
proměňování. Mé oltáře jsou znesvěcovány se svolením těch, kteří Mě reprezentují na zemi.
Ach…Strašná bolest, která mi rve srdce, a znovu Mě korunují! Kde je hierarchie, která Mě
zastupuje? Kde je Kristova autorita v jeho vlastním domě, kde pronikavá hudba s obscénními
texty je vítána v mých kostelích, aby se má církev nazývala moderní? Má církev, která nemá
začátek, ani konec!
Moji lidé, co by se z vás stalo, kdybych vám zcela odňal mé Slovo, které vám v této chvíli
vysvětluji?
JÁ JSEM BŮH LÁSKY, POKOJE, RADOSTI A ŠTĚSTÍ; NEJSEM BŮH ZÁBAVNÝCH
PŘEDSTAVENÍ A PODÍVANÉ. TAKOVÝ JE SATAN, NE JÁ.
Vysvětluji vám své Slovo, aby moji lidé chápali závažnost času, ve kterém žijí, přesto jsem
ignorován a odmítán. Zapomínáte, že vidím vše, co se děje v životě každého z vás a před
lidstvem nazvu rouhačem toho, kdo ztrácí mé ovce a vede je na jinou pastvinu, otrávenou
nenávistí, lhostejností, nemravností, nedostatkem spravedlnosti, překážením mé Pravdě
a pronásledováním mých proroků, které jsem poslal zachraňovat duše, duše, které byly předem
varovány mou Matkou ve všech jejích zjeveních, abyste měli příležitost již předem rozlišovat
mezi dobrem a zlem.
Moji milovaní lidé, ztratili jste schopnost rozlišovat, rozhodujete se lehkovážně, jste vlečeni
vlnou, která je silnější, než víra, o níž tvrdíte, že ji máte, a silou, která nutí můj lid přijímat zlo,
protože neznají Pravdu.
Z toho důvodu přijímáte nepřítele mého lidu, jako bych to byl Já, a vzdáváte mu čest, kterou
tvorstvo dluží Mně a tím vyvoláváte nejkrvavější pronásledování mých věrných a dětí mé Matky,
těch, kteří jsou pevní a přesvědčení, těch, kteří chtějí dosáhnout svatosti.
Děti, tolik zastírání zjevení, které má Matka odkázala lidstvu, aby bylo připraveno, způsobilo,
že dým pekla dosáhl mou církev, kde svobodné zednářství bylo již překonáno satanismem.
ČLOVĚK ZPŮSOBUJE NESMÍRNOU BOLEST SVÉMU BOHU A MÝM ANDĚLŮM, KTEŘÍ
PLÁČOU, PROTOŽE POHRDÁTE MNOU I MOJÍ MATKOU!
Zlo je horlivé a houževnaté, zvolna a s velkou záludností se vrhá proti těm, co jsou moji,
zaujímá místo dobra, ale bez toho, že by se podvolilo mým Zákonům. Proto Mě moji lidé musí
znát, aby Mě jasně poznávali, bez lakování na růžovo.

Já jsem láska a milosrdenství, odpouštím těm, kdo ke Mně přicházejí kajícní
a s pevným úmyslem se polepšit, ale současně jsem spravedlivý soudce, před
kterým ani jediný hříšník neprojde bez náležité lítosti nad způsobeným zlem.
Tento čas je rozhodující pro mé děti, rozhodující pro jejich spojení se Mnou, aby ze své
svobodné vůle, Mě přijali jako svého Boha a Spasitele. Jednám se svými dětmi velmi opatrně;
Já dobře vím, že nazvu-li je mými "oblíbenci" před jejich bratry, nedostatek pokory v nich
zabere Mé místo. Proto nechávám toho, kdo Mě více naplňuje uspokojením, jako posledního
z mých sluhů a nechválím ho před jeho bratry.
Všichni lidé procházejí životem; obdrží konečnou cenu před Nejsvětější Trojicí. NEZNAJÍ-LI
NIC O VĚRNOSTI ČLOVĚKA K ČLOVĚKU, PROTOŽE NEVĚŘÍ MNĚ, KTERÝ JSEM JEJICH
BOHEM, K ČEMU JSOU JIM POCTY PŘED LIDMI? "Dávejte, co je císařovo, císaři a co je
Boží, Bohu." [Lk 20, 25].
Nechci, abyste Mi nabízeli oběti, které nedojdou naplnění. Nechci dlouhými posty zmírající děti,
když jim mysl ode Mne vzdálila srdce. Nechci prázdné modlitby, ani velké proslovy s chudým
obsahem a bez poučení pro můj lid.
Moji milovaní lidé,
Země změnila svůj stálý pohyb a to působí posun velkých tektonických deformací
kolem zemského globu. Kvůli hříchům lidí se stvoření bude silně třást.
Modlete se, mé děti, proste za Indonésii, bude se třást.
Modlete se, mé děti, proste za Spojené státy, člověk je bude bičovat a příroda je
očistí.
Modlete se, děti, za Rusko, modlete se, přinese bolest mým dětem.
Modlete se, děti, proste za Chile a Brazílii, člověk a příroda k nim tvrdě promluví.
Moji milovaní lidé, bůh lidstva přestane být bohem před udiveným pohledem mých dětí.
Propadnou panice a nejistotě, protože Mi nesvěřili své bezpečí.
Univerzální měna přijde rychle ve spojení s vládami, které do těl svých občanů zavedou čip.
Mé děti budou kvůli tomu trpět. Neměli byste zapomenout, že poskytuji potravu ptákům a že
jídlo pro můj lid pochází z téže ruky.
Děti, člověk se vydal cestou urážek a provokací. Brzy nezůstane jen u urážek nebo provokací
a lidstvo všeobecně pozná, co člověk vlastníma rukama dokáže způsobit svým bratrům.
Jste radostí mých očí a Já vás neopustím. V každé eucharistii vás oději vírou, v každé modlitbě
vám dá má Matka útěchu své lásky a vaši souputníci vám v případě potřeby pomůžou při
ochraně mého Domu.
Vy, moji milovaní lidé, vy, kdo se obracíte a světské necháváte stranou, vy, kdo činíte
rozhodnutí patřit spíše Mně než světu, vy, kteří neúnavně hledáte stát se více lidmi mého Domu
a být lepšími dětmi, vy, kteří Mnou pohrdáte a ignorujete mé volání, vy kdo nevěříte, vy, kdo
jste naplněni nenávistí, vy, kdo Mě nepřijímáte a pohrdáte mou Matkou, vy… vy, kteří čtete tato
má slova,

JÁ, VÁŠ BŮH, VÁM ŽEHNÁM A NABÍZÍM SVÉ MILOSRDENSTVÍ.
Váš Ježíš
Poselství Matky Spásy ze dne 9. dubna 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
ZLO PŘICHÁZÍ V ROUCHU BERÁNKA
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
můj Syn se vzdal sám sebe pro spásu lidského pokolení, protože každé z jeho dětí je jeho skrytý
poklad.
Já, jako Matka všeho lidstva, vás miluji bez výhrad, dokonce i tehdy, když mě nemilujete tak,
jak vás miluji já… A přijdu tam, kde mě volají mé děti, které se nacházejí se ve stavu milosti,
nebo kde mě hledají s pevným přáním změnit svůj život.
Milované děti, musíte zůstat bdělé vůči útokům zla, a proto musíte vědět, co je
dobro a rozpoznat, co je zlo, abyste je mohly s jistotou rozlišit a nepadnout do
omylů, nebo zabřednout do sporů.
Proste Ducha Svatého o rozlišení, abyste nepadly do bahna, z něhož se nemůžete pozvednout.
Musíte vědět, že hřích je hřích a že mezi lehkým a smrtelným hříchem je jen krok. Z toho
důvodu byste neměly být spokojené, pácháte-li jen lehké hříchy. Ty se stávají zvykem, který
končí tím, že vám zatemní cestu a vy, aniž byste to měli v úmyslu, se ocitnete v těžkém hříchu.
Děti, je povinností každého křesťana patřičně reagovat, nejen používáním srdce – protože srdce
nemyslí – ale také používáním mysli, myšlenky a rozumu v neustálém každodenním napětí,
jemuž jsou v každém okamžiku vystaveny činy a dílo člověka, jako by byl stále probodáván
šipkami zla, aby ho oddělily od víry.
Milované děti, víra nesmí zůstat mrtvá! Pravda není nehybná, výpověď o životě křesťanů nesmí
být svědectvím bez života, jinak kdyby takové bylo, jaké svědectví byste vydali o mém Synu?
Stále žijte pravdou Božího Slova a v každém okamžiku ji uvádějte do praxe.
Protože můj Syn žije, musíte být zodpovědní a jistí ve víře, protože křesťanství není teorie,
je to život, a život v hojnosti.
Necitlivá stvoření s chladnou myslí se zabývají myšlenkami jak kritizovat, ničit, zabíjet,
pomlouvat a lhát, urážet a zapírat… Vy, děti mého Neposkvrněného Srdce, jste láska. A jako
láska mého srdce znáte cestu, která vedla mého Syna na kříž. Víte o tom, a přesto se dáváte
do boje, abyste byly více z nebe a méně ze světa.
Milovaní, svou svobodnou vůlí musíte usilovat stát se více ctnostnými, a k tomu
potřebujete Boží milost. Ne proto, že lidská vůle nemůže ze sebe nic vykonat, ale proto, že
bez Boha jsou činy a práce více tvora a tíhnou spíše k tomu, co je lidské a nebudou směřovat ve
stejné míře k Bohu.

Děti, je vaší povinností se začít hlouběji zabývat poznáním, aby vaše vůle mohla
činit správná rozhodnutí, a vy jste se nenechaly unášet vším, co k vám přichází
ze všech stran a je naprosto nedůležité.
Vy víte, že můj Syn zná celou vaši cestu, kterou jdete, kam půjdete, jak jí jdete, a dokonce
i tehdy vás bude ještě milovat. Můj Syn ví vše, co potřebujete. Ví, že vše, po čem toužíte,
je lidská vůle. Ale vše, co potřebujete, je vůle Boží.
Musíte pokračovat nejen ve slovních modlitbách, ale také v modlitbách pomoci
svým bližním, modlitbách oběti, modlitbách rozhodnutí, modlitbách vás samotných
s Bohem, abyste mohli naslouchat Božímu hlasu.
Děti, Bůh je veliký a nekonečně dobrý a milosrdný, ale nebe nerozdává zadarmo. Musíte si je
zasloužit činy a prací podle Kristova učení a zákona Otce.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, s ohledem na dobrou zprávu o Druhém příchodu
mého Syna, chce můj Syn najít důstojný a připravený lid, ne lid váhající, ale lid s moudrostí
a jistotou. Proto pokračuje v sesílání svého Slova, aby vás připravil.
Milované děti, vy cítíte tak mnoho událostí, které dobře znáte, i ty, které mají brzy přijít a které
byly předem oznámeny… Čekáte na události, abyste měřili blízkost naplnění mých zjevení. Jak
se mýlíte! Lidské výpočty nikdy nepřesáhnou Boží okamžik. Zapomínáte, že vše, na co čekáte,
se může stát v jediném okamžiku, pokud je to Boží vůle. Taková je Pravda, kterou vlastní jen
Bůh.
Milovaní, musíte být upřímní k sobě samým a každým okamžikem se rozhodovat být lepšími,
aby můj Syn dostal od svého lidu lásku, upřímnost, pokoj a kajícnost, které by Mu mělo dát
každé stvoření.
Události se stávají tvrdými, člověk bude surovější a bude pronikat do nemyslitelných
a neproniknutelných situací s pomocí zla. Jak se tento okamžik přibližuje, působení zla se stává
více brutální.
Člověk uvažuje podle toho, co vidí. Zapomíná, že pravda globálního obrazu je v tomto okamžiku
většinou skryta.
Mé děti, neočekávejte velkou změnu ze strany lidstva, to žije ponořeno do
lhostejnosti ke všem věcem, týkajících se domu mého Syna, hledá náhradní
možnosti, které mu dají více svobody bez toho, že by se k čemukoli zavázalo, i když
to ohrozí duše a vede k zatracení. To proto, že učení, které poskytuje církev mého
Syna o hodnotě spásy duše, je velmi skrovné, chudé a téměř žádné.
Nabízí zavádění novinek věřícím, kteří v tomto čase chtějí to, co je snadné, co vyhovuje světu,
co zahrnuje snadnost a minimum úsilí, pokud jde o hledání milosrdného Boha. Boha, jenž
odpouští všechno a dává svobodu – kterou člověk chce – i když jde proti psanému Slovu
v Písmu svatém.
Srdce některých vašich bratrů bylo nakaženo a jejich rozum se domnívá, že spravedlnost musí
být vzata do jejich rukou. To je vedlo k páchání nejtěžších hříchů: Hněvu, který člověka
oslepuje, takže udělá velké chyby a padne, bez toho, že by byl schopen znovu vstát. To je
jeden z mnoha frontálních útoků ďábla, kterému čelíte, aniž byste si toho byli vědomi.
Děti, zlo ví, jak si vás koupit, jak vás porazit a ohrozit, abyste se už nemohly dostat z jeho
kruhu, který je ovládán bezuzdnou touhou těch, kdo vedou lidstvo do velké katastrofy.

Zlo je neustále živeno dokonce i těmi, kteří se nazývají mými dětmi, a hněv je drží v zajetí…
Zlo je živeno a snadno vniká do každého lidského stvoření…
Děti, lidský organismus bude pozměněn velkými výrony vycházejícími ze slunce. Ty budou mít
vliv na psychiku člověka, jeho nervový systém tím, že zvýší napětí, v němž lidstvo žije
a současně pozmění i chování přírody. Počasí na zemi už nebude stejné.
Zlo přichází v rouchu beránka.
Řekla jsem vám o tom, avšak nevíte-li, co je zlo, jak je odhalíte?
Milované děti, zlo se rozšiřuje a mor nenávisti postupuje s ním.
Bylo nelítostně prosazeno vymýcením čistoty, laskavosti, bratrství a porozumění, proto musíte
vědět, jak odmítat chvíle, kdy ďábel přichází, aby vyvolal svár.
Mé děti, ochraňujte děti láskou mého Syna, modlete se k jejich společníkům na
cestě, aby je jejich andělé uchránili před zlem. Vztekem Satana jsou kojenci, protože
chce zemi bez dětí.
Modlete se, mé děti, modlete se za Kanadu. Bude trpět lidským sobectvím uprostřed
terorismu a příroda ji bude bičovat.
Modlete se, mé děti, za Argentinu, zanedbala učení mého Syna a oddělila mě od
života svých obyvatel. Ďábel bičuje mysl lidí; klepala jsem na dveře, ale nebyla jsem
přijata. Argentina bude trpět.
Modlete se, mé děti, za Francii, bude bičována těmi, kdo žijí s nenávistí a žízní
po pomstě. Neočekávané přijde do Francie za bílého dne.
Modlete se, mé děti, za církev mého Syna, bude nečekaně trpět.
Soustředí na sebe pozornost.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, Španělsko bude trpět na svém území, bez toho, že
by mu bylo vzato. Odevzdalo je, aniž by je skutečně dalo, a jeho lidé budou cizinci ve své
vlastní zemi.
Děti, nezapomeňte, že se musíte modlit ve vědomí, že modlitba je rozmluvou
člověka s mým Synem. Nemodlete se opakovaně, proste, meditujte a čekejte, až můj Syn
vám ve vhodném okamžiku pošle někoho, kdo vám pomůže ve vaší bolesti a zmatku, který
přijde, nikdy před tím neviděný, ze všech světových stran.
Buďte prozíraví, nepadněte do léčky zla, buďte požehnáním svých bližních, šiřte světlo kamkoli
půjdete a nedovolte, aby vaše domovy byly zničeny vlivem ďáblů, kteří hnízdí na zemi a radují
se z toho, že ničí rodiny.
Jste dětmi Nejvyššího. Budou vám pomáhat myriády andělů, důvěřujete-li moci Boží vůle,
a jednáte-li a pracujete v lásce, Bůh bude s vámi. Dá ochranu souženým, úlevu trpícím, pokoj
ustaraným. Nikdo není sám, můj Syn je v každém ze svých dětí.
Dívejte se nahoru, děti, dívejte se nahoru.
Pijte ze zdroje živé vody [Jan 4, 11-14].
Žehnám vám, miluji vás.
Maria

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 17. dubna 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
NEČEKEJTE A HLEDEJTE MĚ; RYCHLE KE MNĚ PŘIJĎTE.
Můj milovaný lide,
DRŽÍM VÁS VE SVÝCH DLANÍCH… Tak jako obilné klasy rostou přijímáním barvy ze slunce, tak
i vy, mé děti, musíte vzhlížet k mému Domu a zvažovat v hlubinách srdce:
Jak blízko Mi budete?
Až se vítr náhle a neočekávatelně zvedne…
Až roční období nebudou probíhat normálně…
Až ovoce a potraviny budou škodit lidskému tělu…
Až zamořená voda infikuje člověka závažnými chorobami…
Až člověk už nepohlédne svému bratru do očí…
Až se muž a žena nezahledí vzájemně do očí, ale do jiných očí stejného pohlaví…
Až malé děti ztratí svoji nevinnost…
Až Země zestárne z chorobné vůle člověka…
Až se vědy zmocní ti, kteří nemají svědomí, ale z chtivosti sloužit zlu nechají stranou věčný život
a zakážou mým dětem hlásit se ke Mně jako ke svému Pánu a Bohu …
Podvodník bude lidstvu stát ve dveřích. Jako mladý začal svůj tichý útok proti Mně
a proti všem, kteří vyznávají svou víru ve Mne.
Mé mystické Tělo bude nevýslovně trpět. Čím blíže bude lidstvo vystoupení podvodníka,
antikrista, tím větší bude pronásledování mých věřících dětí.
Moji proroci budou zesměšňováni, zvláště ty, moje dcero. Nepřestávej! Pokračuj! Nenechám
tě odejít ze své ruky.
Země bude zamořena člověkem, vrhajícím jeden na druhého smrtící zbraně, bude pokryta
ohnivými mračny. K hrůze mých dětí, budou vidět hořící oblohu i vzdor nevěřících, kteří si budou
dělat žerty z této události do té doby, než ponořeni do bolesti vlastních těl, budou bědovat, vinit
Mě za smrtící účinek zbraní, na jejich těla.
V onu chvíli budou narůstající přírodní katastrofy oznamovat, že člověk musí jít
zcela jinou cestou, odlišnou od té současné.
Už není víc času… Já jsem Věčné Bytí! Člověk pojmenoval měsíce, dal datum rokům a dal jména
dnům týdne. Já dávám lidem svá zjevení, a dělají si ze Mne žerty…
Má Matka vám předává své slovo a nemáte ji rádi… Velký odpad od víry je blízko;
můj lid bude redukován, aby umlkl, a bude Mě uctívat vskrytu. Moje církev ztratí část
mých nejmilejších (kněží) kvůli odpadu od víry. Potom si nepřítel mých dětí vychutná vstup
do lidstva k ovládnutí moci této generace, aby se tím, že Mě odmítnou, otevřely dveře nepříteli
duší.
Tyto chvíle mají své hodiny a měsíce; nevyčkávejte jako pošetilci, neposlušní mého
slova, dbejte na má volání a rozhodněte se pro obrácení.

Čekají vás těžké chvíle: voda se nezastaví a slunce zcela zničí některé země; ze zoufalství budou
lidé záměrně pít zamořenou vodu. K lidskému údivu bude sněžit mimo svůj čas. Mé děti se
octnou v moři – dosud neškodném – a před jejich očima, k jejich úžasu, ustoupením moře se
vytvoří z pláže poušť.
Příroda v mých dětech vyvolá strach a též odmítání těmi, kteří Mi budou lidské utrpení dávat
za vinu.
Společnost najde uspokojení v prchavých potěšeních. Ti, kteří žijí vírou v okamžiky a hnutí citů,
budou mylně vyhledávat mé volání, protože nechápou, že vysvětlení mého Slova předchází
těmto událostem.
Vládce bude jednat impulsivně a zažehne požár, a konflikty se zhorší natolik, že se stanou
neudržitelnými. Raz, dva, tři! Co lidé vybudovali, padne v okamžiku do rukou těch, které
považují za své nepřátele. Tím, že poskytnou zbraně i malým zemím, je mocní zapojí s cílem
zmocnit se tak území k umístění strategických zbraní.
Kovový bůh je symbol moci a stability člověka; podlehne, padne a už nepovstane. Lidstvo
přijme, co mu bude nabídnuto, své označkování, napohled prostou věc, bez zaváhání se vydají
do spárů oznámeného nepřítele této generace.
Vyzývám vás, nenechejte má slova zapadnout. "JÁ JSEM, KTERÝ JSEM" [Exodus 3:14].
Z lásky ke svým dětem sešlu svého andělského posla přinášejícího můj pokoj. Přijde a ukryje ty,
kteří Mě budou v osamění uctívat, bude Láskou těm, kteří se rozhodli nezříci se Mě navzdory
pronásledování antikristem. Můj anděl bude hlasem těch, co jsou předmětem pronásledování,
žijících pod troskami, v horách. On pozvedne slabé, aby vzpřímeni očekávali můj Druhý příchod.
Dám a pošlu legie andělů na pomoc mým dětem.
Moji lidé, příroda zvětšuje svoji váhu nad člověkem. Nečekejte a hledejte mě; rychle
ke Mně přijďte. Žhnoucí oheň bude padat z výše na Zem a způsobí obrovskou spoušť a
zkázu.
Obraťte se rychle; usilovně a neúnavně Mě hledejte; milujte mou Matku a modlete se, aby se
za vás přimlouvala.
Modlete se, moje děti, modlete se za Spojené státy; stanou se obětí teroru a příroda
je udolá, země se bude otřásat, dým vulkánů vystraší lidstvo.
Modlete se, moje děti, modlete se za Itálii; bolest přijde do této země, dopadne na
ni lidská ruka. Příroda jí otřese.
Modlete se, moje děti, z jednoho konce na druhý se Země silně pohne.
Japonsko, Chile a Řecko budou trpět.
Můj lide, jaderná energie bude nadále metlou člověka.
Neztrácejte víru. Vysvětluji vám, co leží před vámi, aby vás přicházející události nezastihly spící.

Probuďte se z netečnosti! Nespěte! Vstávejte! Už není víc času a okamžik přestal
existovat.
Já jsem s těmi, kteří Mne hledají; má láska po nich touží. Moje Matka, úkryt mých dětí, vás plní
dobrem s každým růžencem, který se pomodlíte.
"JÁ JSEM, KTERÝ JSEM". Žehnám vám, zvláště těm, kteří přijímáte toto mé Slovo a činíte je
živým a životem oplývajícím.
Miluji vás.
Váš Ježíš
Z anglického překladu přeložil bratr Miroslav.

Poselství Matky Spásy ze dne 3. června 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
ČLOVĚK NENÍ SÁM SCHOPEN POCHOPIT NALÉHAVOST BOŽÍHO VOLÁNÍ

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce!
Žehnám vám.
Hodiny tikají a lidé se podrobují času, lidé neustále myslí na čas a na to, jak jej rozdělí, aby
jejich denní povinnosti zapadly do programu, který si člověk naplánoval pro svůj každodenní
život. Nyní čas už není časem, ale lidská stvoření si toho nevšimla.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, žijete ve svém vlastním čase, v čase, kdy každý
připravuje plány a projekty pro svůj život. Čas přestal být časem. Znovu a znovu jsme
opakovali, že v Božím čase prostor, zvaný čas, přestal být časem. Čas dospěl do okamžiku,
který je tím, v němž žijete, jenž je okamžik okamžiků, kdy lidský čas ubíhá mezi dnem a nocí;
ale v okamžiku vesmíru je jen krátkým a prchavým zábleskem světla – a odtud důležitost
bdělosti ke každému Slovu, které vám dává Duch Svatý.
Člověk není sám schopen pochopit naléhavost Božího volání. Proto vám říkám, že
musíte zaměřit vaše smysly na Pravdu a řídit své myšlenky tak, aby se soustředily
na Boha, a vy tak konečně mohli směřovat ke spáse duše.
Duše zůstává v neustálém kontaktu s Nejsvětější Trojicí a Duch Svatý jí sděluje Boží vůli skrze
lidského ducha. Proto volám lid mého Syna, aby na ni odpověděl a nezapletl se do průměrnosti
nízkých pudů.
Děti, většina vládců nechce opustit místa výsadních postavení, protože jsou si vědomi všeho,
co postihne lidstvo, a tak si chtějí udržet svou moc.

Země je nádherné místo. V tomto okamžiku ji ale člověk proměnil v hanbu vesmíru.
Člověk vyšel sám ze sebe, ze svého zdravého rozumu, aniž by si byl vědom svého chování.
Člověk zapomněl na hodnotu své duše a nedbá našeho volání, aby jednal a pracoval v Božích
cestách.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, zkáza přichází na malé země, stejně jako na velké
národy.
Lidé tomu vůbec nechtějí věnovat pozornost. Vše, co mohu říci je, že modlitba, pokání a oběť
jsou nepostradatelné pro jednání a práci v tomto okamžiku, tak rozhodujícího pro spásu duší.
Hřích udržuje člověka ve velké temnotě, která ho oslepuje, zatemňuje jeho myšlení, nedává mu
úlevu, a proto se dopouští nepředstavitelných činů.
S velkým zármutkem ve svém srdci znovu opakuji, že neposlušnost Božích nařízení chce uvěznit
Spravedlnost, aby bezpráví se stalo každodenním obyčejem.
Modlete se, mé děti, modlete se, asteroid bude rozdělen člověkem, ale jeho velká
část spadne do moře a způsobí lidstvu hrůzu a strach, zatímco některé jeho úlomky
proniknou zemí.
Lidstvo je pohrouženo do chaosu, aniž by jej vidělo ve světle Pravdy.
Podlost Zlého zmate mé děti, které nemohou uniknout chapadlům plných lží a omylů. Můj Syn
to již oznámil: "Půjdou dál a zlo uvidí jako dobro."
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, ďábel tíhne ke každému z vás, abyste selhali a tuto
realitu odmítli. Takto jste snadnou kořistí zla a jednáte ve prospěch Zlého zavrženíhodnými činy,
zabíjením těch, kteří jsou nevinní a bezbranní, hledíte s podezřením na každého bratra a jako
barbaři bojujete jeden s druhým.
Varování je velkou pravdou, která je vám odhalena, abyste se připravili… Všichni se cítí
připraveni, ale není to pravda, dokud nepřestanete znečišťovat duši a duchovní smysly
každodenním hříchem. Tento okamžik má pro vás být povznesením se v Duchu, abyste
se začali hlouběji zabývat Písmem svatým a plnit Boží vůli v Přikázáních, svátostech
a v dalším… Ale především v zákonu lásky.
Modlete se, mé děti, hříšnost této generace je pohromou pro vaše bratry,
zbavuje lidstvo krve tolikým rouháním, smilstvím, bezbožností a jinými hříchy.
Je poskvrněno lidskou krví. Tato krev přitahuje k Zemi očistu, proto bude lidstvo
trpět nemocemi, s nimiž jste se nikdy dříve nesetkali a jen ty léky, které jsem uvedla
ve svých voláních, vám opět mohou přinést zdraví.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, uvidíte velká znamení na nebi, která dříve nikdy
nebyla viděna a jež budou následovat jedno za druhým.
Zjistíte, že Země nejen převrací své póly, ale vrhá se proti samotnému člověku, a že zvířata
a rostliny se mění v důsledku klimatických změn.
Vy, jako lidstvo, nebudete v souladu, a jako děti Boží, mnozí z vás budou bojovat, abyste zůstali
věrni, zatímco ostatní budou kráčet v neposlušnosti a naprosté zhýralosti. Nejen ode dneška,

ale od doby, kdy se zapomenutí na samotného Boha rozšířilo v církvi mého Syna. To, co je
duchovní, bylo odsunuto stranou penězi, politikou a sociálními vztahy… Následkem toho bude
církev trpět největší bolestí.
Modlete se, mé děti, Itálie bude trpět, bude obsazena v okamžiku a Řím bude
bičován uprostřed porodních bolestí. Rusko tam vpadne a vezme si, co patří mému
Synu – Baziliku.
Lid mého Syna se bude muset spojit s mými věrnými, oblíbenými syny na skrytých místech, ale
z těchto utajených míst se světlo víry povznese k Otcovu trůnu. Milované děti, církev bude
zoufalá a bude vědět, že spojení s jinými církvemi se nestalo opravdovým, že sloužilo jen tomu,
aby uvedlo mé děti do zmatku. Kvůli tomu se mé děti staly vlažnější, než byly dříve a ďábel je
uchopil a pil jejich krev, aby je oslabil… Mé děti, ďábel obchází kolem, je blízko.
Varování není daleko, v okamžiku vám objasní vaši neposlušnost a škodu, kterou jste způsobili,
dobro, které jste neučinili a neposlušnost, kterou jste zranili mé Nejsvětější Srdce.
Děti, každý duchovně vyrůstal ve své svobodné vůli – mnozí zavřeli dveře, jiní svůj
život nenaplnili, jiní nechtějí vidět mého Syna a další se zcela obětovali. Musím vám
potvrdit, že ti, kdo žijí nenaplněni, se musí obrátit, jinak budou trpět velkou bolestí.
Modlete se, děti, modlete se, válka, která již začala, se zintenzivní, až se přiblíží
politická rozhodnutí ve Spojených státech. Tento stát bude ohrožen meteoritem,
jenž se blíží. Politika se zastaví. Tento stát bude nekonečně trpět, sopka St. Helens
vybuchne; vulkán v Yellowstonu je větší, než si vědci myslí.
Lide mého Syna, země se bude dále silně třást, velké sopky vybuchnou a spící se probudí.
Svými zlými činy člověk vrhá do vesmíru zlo a vesmír je zemi vrací s ještě větší silou a probouzí
stvoření, na které se člověk dívá jako na velkou neznámou.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, s žalem ve svém mateřském srdci vám říkám v tomto
okamžiku, že ten nepomine, dokud se lidstvo neočistí od všech hříchů.
Můj Syn vás varoval – když lidstvo ignoruje Boží zákon a muž s mužem a žena s ženou spolu
žijí, když vlády přijímají toto chování, které je částí církve mého Syna zastíráno – vzpomeňte si –
je to velké znamení blízkosti toho, co bylo předpověděno. Nenechejte se uvést v omyl o tom, co
bude očista. Příroda vyburcuje člověka náhlými změnami a velkými událostmi nikdy neviděnými.
Pak přijde velký podvodník, aniž to lidstvo pochopí, a pozná ho, vzhledem k vašemu oddělení od
nebe. Svobodní zednáři, ilumináti, komunismus a ti, kdo jsou ekonomicky mocní, vyhlásí to
monstrum zla za krále.
Pomoc přijde z Otcova domu a bude pro vás odleskem lásky mého Syna. Udrží vás ve víře,
naději a lásce k bližnímu, dokud můj Syn nepřijde ve svém Druhém příchodu na zem.
Můj Syn a já vás nenecháme samotné. Až soužení skončí, bude člověk volat s novým
pohledem, novým sluchem a obnovenou vůlí: "ABBA, Otče!"
Milovaní, vyčkejte. Můj Syn ve svém Druhém příchodu otřese celým stvořením a přijde pro své
věrné. Proto vytrvejte a nevzdávejte se.
Milovaný lide mého Syna, vzhledem k nečekané válce se má mateřská láska vylévá
na každé lidské stvoření, které chce zcela patřit mému Synu.

Sešlu vám mé nebeské legie, shromáždím vás, abyste netrpěli.
Žehnám vám, miluji vás.
Matka Maria
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 5. června 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

DÍVEJTE SE NAHORU, ZNAMENÍ SHŮRY NENECHAJÍ NA SEBE DLOUHO ČEKAT
Můj milovaný lide,
svolávám vás, abyste se spojili v modlitbě. Je to nutné kvůli tomuto hříšnému
lidstvu.
Již jsem vám odhalil okamžik, ve kterém žijete… Jdete dál, aniž byste dbali na mé volání, aniž
byste pohlédli na realitu, a jelikož Mnou pohrdáte, je pro vás těžší Mě poznat.
Byl jsem nekonečně milosrdný, jsem nekonečně milosrdný a budu věčně milosrdný…
Člověk zneužívá mou lásku a odmítá se vrátit do mého lůna, když falešné a chybné myšlenky
o tom, co je mé odpuštění, bloudí jeho myslí… Byl bych nespravedlivý soudce, kdybych
nesoudil hříšníka, jenž se nekaje, byl bych nedokonalý Bůh. Je to nevědomost ze strany
člověka, tvrdí-li, že nesoudím hřích.
Modernismus věří, že pozměnil vše, co jsem odkázal člověku ujišťováním, že se vrátím
a odpustím mu. Ano, vrátím se, ale abych oddělil dobré od zlého a vlažného. Oddělím
toho, kdo se obrátil a projevil lítost od toho, jenž o odpuštění neprosil.
Lidské odmítání zvyšuje moc zla nad člověkem. Vůle bojovat s hříchem není stejná u toho, kdo
zápasí a usiluje nebýt ztracen, a u mého dítěte, které zlu neklade odpor. Je-li zlem svedeno,
dobrovolně propadá hříchům a chybné víře v neexistenci místa trestu pro ty, kteří se ve zlu
zatvrdili.
Člověk má pět smyslů a s nimi i dar vnímat vnější svět. Současně má člověk vnitřní duchovní
smysly, které mu pomáhají chápat Pravdu toho, co jeho rozum schvaluje, stejně jako hloupost
a lež, které jeho mysl odmítá.
Nejste sami, lidstvo má něco společného tím, ŽE JSTE MÉ DĚTI… Proto vás rozum volá, dělá
vás neklidnými, odmítáte-li říct ano k pochopení něčeho, co je Pravda a vzpíráte se, abyste
mohli zůstat v bláznovství světa.
Děti, můj lide, Zlý není větší, ani nemá více moci, ani síly, než Já. Vy máte svobodnou
vůli, a tak bez uvažování a znalosti se vrháte po hlavě do prázdnoty a v těchto okamžicích, tak
důležitými pro lidstvo, se vydáváte ďáblu.

Kdybyste zůstali nečinní a odmítli růst hlubším pochopením mého Slova, pak dovolíte to,
co je úchylné a proti mé vůli a schválíte, co vaši bratři pomocí smlouvy se Zlým vám budou
předkládat, abyste uspíšili příchod panství antikrista.
Můj lide, není to proto, že nevidíte zlo. Jako lidé, cítíte, kde je zlo. Protože však zlo je dovoleno
někým, kdo Mne reprezentuje, vytěsníte tento pocit a divoce si hovíte ve smyslnosti,
nepoctivosti, nemorálnosti a ve všech jiných hříších, jimiž vás ďábel pokouší. Nevyhýbáte se
ničemu a padáte přijímáním všeho, co se vám na vaší cestě předkládá.
Prosím vás, abyste pochopili, že se musíte zabývat věděním. Je to povinnost všech, kdo jsou
moji, abyste prostřednictvím vědění kladli odpor tomu, co je nevhodné a mimo hranice Božího
Zákona.
Milovaní, má Pravda je nezměnitelná a ten, kdo se jí řídí a uvádí v čin, najde Světlo Pravdy,
které je univerzální, protože naše Trojice je podstatou, v níž spočívají všechny pravdy.
Děti, tolikrát jsme vás volali, abyste se zabývali hlouběji naší Trojicí, naší Pravdou, vysvětlením
našeho Slova, abyste přijali Slovo mé Matky, jíž bylo dáno speciální místo na straně každého
z vás v tomto čase, aby vás provázela.
Tolikrát jsme vás volali! A stejně jste nás odmítli v přijetí spásy, kterou jsem vám,
jako druhá osoba Trojice, nabídl.
Jdete dál a hledáte zlo, jemuž se lehkovážně odevzdáváte, zatímco se odvažuje vás
svádět a brát vám rozum.
Technologie, která byla použita, aby udržela člověka dobrovolně ve vězení, vám ukradla moc
rozhodování, a vy, mé děti, nemyslíte, neuvažujete, a tudíž nerozeznáváte mezi dobrem a zlem,
neboť rozum byl vyhnán z vašich myšlenek.
Takové je lidstvo, které nejedná rozumně, a Já přicházím, abych rozbil tuto
strukturu a odstranil ji a volal vás skrze mé apoštoly konce časů, abyste šli znovu
Boží cestou pokání a touhy po spáse duší.
Vy víte, že Země změní své uspořádání a svou geografii – a jaká je odpověď člověka? Vy víte
skrze volání, v nichž vysvětlujeme mimořádnou tvrdost, s jakou se bude k vám chovat podnebí,
a jaká je vaše odpověď?
Věčná letargie, prožívání okamžiku bez myšlenky na budoucnost, ignorování duše
a trápení a smutku, jemuž bude duše vystavena pro svou neposlušnost.
Milovaný lide, země bude zachvácena křečí a člověk bude silně otřesen, natolik, že někteří zmizí
uvnitř země.
Toto vám dávám na vědomí, ale v některých případech vědění není osvíceno mým Duchem
Svatým, protože si člověk myslí, že má-li lidské poznání, má pak vládu nade vším. Myslí si,
že skrze rozum dosáhl vědění, přesto je to velký omyl. Poznání musí být osvíceno mým
Duchem, aby bylo správné – a i pak nebude vždy absolutní pravdou, protože během let člověk
formuloval svá vlastní pojetí – ale ten, kdo vložil všechnu svou práci a jednání do mého Ducha
Svatého, bude Pravdě blíž.

Milované děti, Země podléhá nadměrnému ohřívání klimatu, vycházejícímu ze Slunce, které
vede k vzestupu vnitřní teploty Země. A protože stvoření vás nepoznává, vulkány, které
v minulosti způsobily velkou destrukci, vybuchují.
Vulkány, které spaly, se probouzejí. Horké vody se rychle vypařují a velmi rychle padají
na zemský povrch a způsobují nenapravitelné škody napříč Zemí.
Člověk se nalézá před Velkou očistou, největší očistou lidstva. Ale to vám nepůsobí
strach a vy se nebouříte proti tomu, co vás k této očistě přivádí… ale bouříte se proti
vysvětlení mého milujícího Slova, které vás upozorňuje a varuje…
Odmítáte myslet na zásadní změny, kterými lidstvo projde v důsledku třetí světové války…
Popíráte mé Slovo a vítáte myšlenky modernismu, které jdou proti Desateru přikázání,
svátostem, dílům milosrdenství a dalšímu…
Urážíte Mě až k zhnusení a zapíráte Mne, protože vás volám, abyste se napravili…
Jste sami vůči sobě pokrytci, když bez lítosti, svědomí, bez toho, že byste jednali podle mých
Přikázání, zabíjíte bratra, urážíte ho nelítostně, soudíte ho s velkou lehkovážností, a pak
přistupujete, abyste Mne přijali v eucharistii… Běda těm, kteří si ukovají své vlastní odsouzení!
Moji posvěcení služebníci se musejí věnovat spáse duší ještě dřív, než hlasy těch, kteří Mi slouží,
budou zcela umlčeny pronásledováním lidmi, kteří Mnou pohrdají, a na příkaz antikrista.
Modlete se, mé děti, modlete se, nová epidemie spěchá otřást lidstvem a člověk
bude umírat během několika okamžiků.
Modlete se, mé děti, modlete se, Jižní Amerika se zachvěje.
Chile bude zasaženo mořem kvůli otřesům země a Peru, Bolívie a Argentina budou
sdílet zemětřesení.
Modlete se, mé děti, modlete se za Španělsko, terorismus je překvapí.
Modlete se, mé děti, modlete se, komunismus ukáže svou pravou tvář.
Modlete se, mé děti, modlete se, terorismus související s falešným náboženstvím
proniká do Francie a obnoví a zvýší bolest lidí.
DÍVEJTE SE NAHORU, ZNAMENÍ SHŮRY NENECHAJÍ NA SEBE DLOUHO ČEKAT.
Moji lidé,
služte Mi mou Pravdou…
Buďte jedno…
Připravte se čelit tvrdosti očisty, která se přibližuje s velkou silou…
Připravte se tím, že budete v souladu s naší Boží vůlí…
Dodržujte, modlete se a praktikujete to, o co se modlíte, buďte neustálým cvičením Desatera
přikázání…
Zbožňujte Mě, navštěvujte Mě, buďte dobročinnou láskou a nadějí pro své bratry…

Nebuďte obílené hroby, nebuďte farizeové nebo dravci…
Milovaní, hřích je nejen činem, je to také zvyk a negativní energie, která vás přiměje milovat
zlo, a tato energie naplňuje ty, kteří jsou slabí ve víře.
Věřte tomu, co vám oznamuji. Musíte se obrátit.
Pošlu vám Varování, abych probudil vaše svědomí a moji lidé se mohli sjednotit a pomáhat
jeden druhému.
Jsem ve vás, nehledejte Mě venku, venku je zmatek. Stojím nad smysly, vzpomínkami, nad tím,
co je konečné, nad lidmi…
Jsem, který jsem [Exodus 3,14]. Sešlu svému lidu mého anděla, který osvítí cestu
v nejobtížnějších okamžicích. Můj anděl vás obejme a tak temnota vás nebude
mučit. Již se na vás s láskou dívá.
Mé požehnání je s těmi, kteří se snaží zůstat na mé cestě, s těmi, kteří se kají
a s těmi, kteří Mě hledají.
"JÁ JSEM CESTA, PRAVDA A ŽIVOT" [Jan 14, 6].
Váš Ježíš
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 9. června 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

NIKDO NEDOSÁHNE SPÁSY BEZE MNE…
Můj milovaný lide,
mé požehnání nechť je s každým z vás. Vy jste můj milovaný lid, pro který nepřestávám dávat
sám sebe všem.
Celé lidstvo bez rozdílu pochází z naší Boží vůle. Přede Mnou nejsou rozdíly, všichni jsou stejní.
Jsou to lidská stvoření, která se vzdalují mé lásce, když dovolují svým fyzickým a duchovním
smyslům se infikovat výronem síly zla, což vás vede nejen k pohrdání dobrem, ale také
zabraňuje být mými dětmi.
Můj milovaný lide, nehledejte viníky zla, kterého se dopouštíte, protože ten, kdo padne do
hříchu, jedná hříšně a neměl by hledat původce hříchu mimo sebe.
Kdo hřeší, je sám sobě příčinou svého hříchu a provinění. Hřeší-li člověk, pak tento hřích má
původ ve svobodné vůli, kterou vlastní, spolu s vůlí, která je připravena vykonat tento čin nebo
dílo.
Moji milovaní lidé, udržuji vás bdělé, abyste nepadli do hříchu, ale někteří jsou rozhodnuti dát
mé pokyny stranou a jsou napadeni zlými sklony. Jedním z nich je zneužití svobodné vůle.

Vyzval jsem vás, abyste zůstali ostražití vůči zlu…
Zmiňoval jsem se, že zlo se šíří a zamořuje vůli člověka…
Kdo není posilněn skrze Mne, je snadnou kořistí Zlého.
Nikdo nedosáhne spásy beze Mne…
Jak mnoho z vás váhá žít v pokoji!
Jak se některá lidská stvoření snaží žít v neustálé křeči, v níž pokoj závisí na vaší
přehnané lidské touze!
Děti, podívejte se do sebe, zkoušejte sami sebe. Lidská pýcha je velkým osobním zlem, je
morem, který znečišťuje smysly lidí natolik, že dojdou k myšlence ovládnout všechny bratry
kolem.
Vyzývám vás k jednotě. Pýcha vás vede k rozpolcenosti.
Má láska je tvůrčí. Nežije-li někdo v mém životě, není stvořením, jež tvoří činy dobra,
nevydechuje mou Lásku, a proto se neustále setkává s překážkami na své cestě.
Moji lidé, rychle se vzdalujete ode Mne, nevidíte krásu Otcova díla.
Ti, kdo si neudržují pokoj v sobě samých, nepostupují vpřed. Naopak, boří se do bahna,
v každém okamžiku sestupují hlouběji, až se stanou méně než zvířata.
Děti, některé z vás věří, že se nalézají ve velké duchovní evoluci, ale není tomu tak,
protože není-li ve vás láska, zůstáváte daleko od dosažení změny ve svých dílech
a činech.
Moji milovaní, každá akce má reakci a každá reakce přináší ovoce, ať už dobré, nebo zlé. Máte
dar řeči. Používáte-li jej pro dobro, budete ve Mně růst. Používáte-li tento dar řeči proti svým
bratrům, pak slova pronesená proti vašim bratrům, nejenže nedosáhnou vašeho bratra, ale
vrací se zpět proti vám.
Každý, kdo utváří svou vlastní cestu a formuje ji svými díly a činy, především láskou
k bližnímu tím, že svému bližnímu nabízí podporu, je [Šimonem] Cyrénským
v každém ohledu života. Miluje ctnosti svého bližního a pomáhá s nedostatky
ostatním.
Každý z vás má osobní váhy, kam v každém okamžiku umisťuje své činy a dílo. Když jedna
miska vah váží víc než druhá, člověk je zaplaven hněvem, závistí, rozpory, arogancí
a odmítnutím odpuštění, dokud tentýž člověk si neuvědomí, co dělá špatně a že proto nejde
směrem ke Mně, ale k sobě.
Milované děti, chcete najít dobro?
Milujte a odpouštějte.
Můj lide, věda se natolik dostala mimo kontrolu, že v určitých případech už nedokáže ovládnout
své vlastní objevy ani výzkumy, ty pak mají zlé následky pro zdraví lidí a počasí. Vzhledem k
tomu je lidstvo nejvíc ovlivněno, když pozměňuje vzduch a vodu.

Vyzval jsem vás, abyste zůstali bdělí vůči těm, kteří převzali moc nad lidstvem. Ti podnikají silný
útok proti člověku zničením všeho, co souvisí s mou láskou a mou přítomností ve vás. Rozhodli
o pronásledování mého lidu a schválili větší intenzitu světové války. Dohodli se s některými
vládci velkých národů, aby po celé zemi vytvořili v malých národech, satelitech, politickou,
sociální, morální, vzdělanostní a náboženskou destabilizaci, a vyvolali urychlení chaosu na
globální úrovni.
Vodní srážky na celé zemi budou obrovské. Jsou vyvolány na příkaz této elity ve službě zednářů
a iluminátů, kteří jsou zase sluhové Zlého v očekávání antikrista.
Můj lide, přijde invaze hmyzu, bude hledat potravu a obdělaná pole a můj lid bude trpět
hladem.
Sešlu svého anděla pokoje. Měli byste se za něho modlit, modlit tím, že budete milovat
svého bližního, abyste přinesli pokoj do domovů, pokoj lidem dobré vůle.
Můj anděl pokoje vás shromáždí do jednoho stáda, ochrání vás mým Slovem. Můj lid nebude
sám…
Můj anděl musí být náležitě očekáván. Připravte se duchovně, buďte těmi, kdo konají mou vůli,
dodržujte Přikázání, ale především žijte v mém pokoji, v mé lásce, milosrdenství, mé naději,
bojujte proti zlu, které vás chce rozptýlit. Můj anděl vás sjednotí, a již trpí kvůli nevědomosti
lidstva, zejména kvůli činům těch, kteří budou stát na jeho straně na zemi.
Můj lide, má vůle nepřestává, pokračuje velkým plánem spásy…
Proto jsem vás zavolal – vy, kdo jste poslušní a naplňujete ji, přivedete mé dílo
k završení. Ti, kdo ji odmítají, Mě zapřou.
Modlete se, mé děti, modlete se za Ekvádor, bude znovu trpět a jeho sopky se
probudí.
Mé děti, modlete se za Argentinu, země pokoje se stane zemí bolesti, související
s přírodou.
Modlete se, mé děti, modlete se, Austrálie bude bičována.
Modlete se, slunce způsobí lidstvu soužení.
Modlete se, mé děti, Evropa bude ronit krvavé slzy, pohroma terorismu se nezastaví.
Můj lide, bydlím v srdci každého jednoho z vás. Nevzpírejte se, když vás napravuji, nevzdalujte
se ode Mne, když vás vedu ke své Pravdě.
Nezapomeňte, že co vytvořil člověk, je pomíjející…
Pojďte ke Mně: "JÁ JSEM, KTERÝ JSEM" [Ex 3, 14].
Učený je blázen. Na jednoduchého a pokorného srdcem spočine můj zrak a má
láska.
Miluji Pravdu ve způsobu života. Slovo může být chvilkové a povrchní.

Vy, moji lidé, jste jen mé děti, není důvod, abyste Mě vlastnily.
Nezapomeňte, že se dívám s obzvláštním zalíbením, s velkou milostí, na neúnavné
hledače mé lásky, kterou přivádí k životu. Mé děti nejsou klidné samy v sobě, ale
jsou dychtivé získat své bližní, aby s nimi sdílely spásu.
Moji lidé, miluji vás. Žehnám vám.
Váš Ježíš
Poselství Matky Spásy ze dne 15. června 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

DŘÍVE, NEŽ JSTE MILOVALI MĚ, MILOVALA JSEM JÁ VÁS U PATY KŘÍŽE

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
dívám se na mé děti na zemi plné vzdoru, bez úcty nebo morálky, rozrušené
výhledem na materiální ztráty a vzájemně se nemilosrdně stavějící proti sobě.
Jaká je vlastně tato generace? Ta, která byla vychována, aby reagovala tímto způsobem,
když s něčím nesouhlasí!
Nebe vás varovalo před elitou, která manipuluje společnostmi, vládami, organizacemi
humanitární pomoci, které zahrnují světové vlády, organizace globálního zdraví, potravin,
organizace pro náboženskou výchovu dětí a mladých lidí…
Děti, tato elita po celá desetiletí programovala tuto generaci, aby reagovala tímto chaotickým
způsobem, a přesně v tento čas. Všechno bylo provedeno předem tak, aby uprostřed zmatků
a protestů mé děti zaútočily na to, co je posvátné, zavrhly mého Syna a spojily se s ďáblem.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, tato elita, složená z mocných rodin a světových
společností, se sama nazývá Bilderberg klub. Někteří z jejích členů patří ke spolkům
zednářů a iluminátů a jsou také v církvi mého Syna ve vysokých postaveních a ve
farnostech.
Vy, děti mého srdce, jste výsledek dlouhého očekávání této elity. Vyzývám vás, abyste
nedaly souhlas být mezi těmi, kdo jednají napodobováním.
Tato elita připravila tento okamžik, aby zvýšila bolest lidstva sjednocením satelitních zemí
komunismu, aby se sama prosadila a vytvořila reálnou hrozbu v každé části světa.
Lidstvo je rozhněváno, ďábel uchvacuje ty, kdo žijí myšlenkami mimo Pravdu, aby v tomto čase
mohli křičet: "Ukřižuj ho!"....znovu.

Děti, jste vedeny k nedostatku potravy, a tato elita nařídila pád ekonomiky ve
spojení s vlnou globálního terorismu. Oni oznámí, že den bude končit hodinou, kterou sami
určí, a pak už nebudete mít svobodu pohybu, protože budete obklopeni těmi, kdo vykonávají
zákon. Činy vandalismu se stanou častější, až do chvíle, kdy vy, děti mého Neposkvrněného
Srdce, budete donuceny setrvat ve svých domovech nebo na vzdálených místech… v mém
útočišti, v mém srdci.
Milované děti, udržte si víru v lásku mého Syna k jeho lidu, a současně si pomáhejte
pravou znalostí Božího Slova v Písmu svatém, abyste mohly neříct "ano" tomu, co není
Boží vůlí.
Živte se Tělem a Krví mého Syna v eucharistii a modlete se svatý růženec. Domovy,
v nichž se modlíte svatý růženec, jsou chráněny mými anděly a stvoření, milující svatý růženec,
nesou mou neustálou ochranu v sobě.
Dětičky, nezbožňujte lidská stvoření.
Jen můj Syn je "CESTA, PRAVDA A ŽIVOT" [Jan 14, 6].
Milované děti, terorismus je novou zbraní, se kterou mocní budou bojovat s národy,
aby je destabilizovali. Touto cestou je pro ně snazší vyvolat konflikty pro třetí světovou válku.
Zůstaňte věrné mému Synu, rozvíjejte se duchovně, jděte hlouběji do Božích
Zákonů, nečtěte je zběžně, ale jděte do hloubky s žízní po pravém poznání.
Děti, dívejte se nahoru, znamení nebudou otálet, vnímejte, jak je klima agresivní. Země
se propadá bez předchozích příznaků, člověk znenadání slyší trubky, varující ho před příchodem
toho, co bylo oznámeno.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, budou trpět terorismem, jejich
obyvatelé budou zabíjeni těmi, které považují za nepřátele tohoto národa.
Modlete se, mé děti, modlete se za Francii, její nářky nejsou u konce, budou
zesilovat se světlem Slunce.
Lidé oddaní terorismu se potulují s nástroji destrukce ve svých rukou a s jediným
záměrem: zabít co největší počet mých dětí. Jak mě jen bolí mé srdce kvůli těmto
krvavým událostem!
Modlete se, mé děti, modlete se za Argentinu. Bude prožívat muka, která v minulosti
vyvolala bolest a mou zemi zbarvila krví. Přichází čas, kdy Argentinci se budou
modlit. Náboženství bude ovládnuto jiným bohem: penězi.
Modlete se, děti, modlete se, Rusko probouzí svět, modlete se, bolest přichází rukou
aliance.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, Chile se třese, Kalifornie se třese. Mexiko se třese a Střední
Amerika se třese. Sopky pokračují ve výbuších kvůli ohřívání jádra Země. Anglie bude hořce
plakat.
Blesky silně udeří na zem a budou všude na světě ve zprávách. Ve Spojených státech se objeví
jezero.

Lid mého Syna musí být pevný ve své víře, a proto musí prohloubit své znalosti Boží
Lásky ke každému z vás. Buďte láskou vůči svému bližnímu, nehledejte ho daleko, je to ten,
kdo je vedle vás, ano, hledejte svého bratra.
Každý člověk musí být ohniskem pokoje, aby vás nepřátelé duše nemohli zneklidnit, ani přivést
do sporů.
Nezapomínejte, že Satan se svými legiemi se potuluje po zemi, dokud nevyprší jeho čas. Proto
musíte být více prozíraví a v každém okamžiku být a žít z Lásky mého Syna.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, po tolika varováních neztrácejte pokoj a
naději, a ještě méně víru. Jako Matka vás neopustím. Pošlu vám své povzbuzení
a mou ochranu, nevzdám se vás. Nebeské legie vás pozorně sledují, aby vás bránily.
Požádejte své souputníky na cestě, vaše ochránce, aby vás zbavili zla.
Stvoření je sjednoceno s člověkem pokoje a lásky. Proto je tolik důležité, abyste žili
v pokoji a jednotě. Použijte svou inteligenci a svou vůli k ovládnutí lidského ega,
vede-li vás na jiné cesty, které vás vzdalují od mého Syna. Nebuďte pak unavení jít
stejnou cestou, protože jste neposlouchali.
Děti, v mém Synu vidím každé z vás…
Děti, dříve než jste milovali mě, milovala jsem vás já u paty kříže…
Pojďte, vstupte do mého Neposkvrněného Srdce. Miluji vás. Žehnám vám.
Matka Maria
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 18. června 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

Moji milovaní lidé,
V TOMTO ČASE MUSÍTE MÍT ODVAHU, VŮLI A ROZHODNOST.
Moji lidé si udržují záměr poslouchat naši vůli. V tomto čase ale nestačí úmysl mého lidu
pokračovat v postupu uprostřed spirituální nechápavosti, jíž je lidstvo obtíženo.
Vyzývám vás být více duchovní, aby vám tato síla pomáhala ke změně pro dobro duše. V tomto
čase pošetilých skutků a jednání lidstva, loupících mu rozum a vedoucích je do okovů zla, musí
můj lid duchovně zesílit.
Mé děti musí být odolné vůči přitažlivému působení světa, bezuzdné a veřejně neodsuzované
nemorálnosti, netečnosti a špatnému chování. To se vám nepodaří, pokud Mi odepřete stát se
pro Mne lepšími dětmi, nemodlíte-li se a neuvádíte modlitbu v činy, i když jste si vědomi, co se
děje po celém světě, a pokud se nebudete vzájemně posilovat a přijímat Mě v eucharistii.

Musíte zachránit svou duši tím, že zůstanete silní uprostřed tolika falešných učení, tolika názorů,
které vás vedou k pochybnostem a váhání, pokud jde o mé Slovo. Člověk je v těchto časech
brutální, arogantní a odmítá pokoj. Nevěřte, že Stvoření bude snášet všechny kruté činy, které
pácháte.
Děti, v tomto okamžiku se musíte soustředit na mou lásku, musíte si udržet víru
a v neustálém zrání Mě poznávat, uctívat Mě a i nadále se pevně držet mé lásky.
Musíte pochopit, že se Mnou vás spojuje Láska. Jako rozumná stvoření, jimiž jste, svazuje vás
láska se Mnou a s vaším bližním. Proto je nutné, abyste na tento zákon nezapomněli, aby se
zlo neradovalo, že vás přivedlo k nesvornosti. Zůstaňte bdělí vůči sebemenší ztrátě pokoje,
zastavte se, zkoušejte se a nedovolte, aby vás zlo přivedlo do sporu. Buďte chytří
a rozpoznejte, že to je práce Zlého. Bude vás udržovat v hádkách, nejednotě, nedorozumění,
aby rozbíjel mezilidské vztahy, a mé děti budou rozptýleny a bratrstvím budou pohrdat.
Lidstvo, žijící konáním svobodné vůle, se mýlí, když ji uplatňuje, aniž by ji umístilo do naší Boží
vůle, a to je důvod, proč se ve většině případů stává hříchem.
Moji lidé, vybízím vás ke cvičení v modlitbě a stát se přemýšlivými, abyste si udrželi klid
a nacházeli Pravdu, která spočívá v každém z vás. Jinak budete žít jako slepé nástroje svých
bližních, ať už je jejich dílo či jednání správné, nebo ne.
Člověk věří, že je pánem svého života, myslí si, že svou cestou životem jde velmi dobře, věří,
že je představitelem života. V tomto čase člověk udržuje ve svém okolí zvrácenost – slovo
rakovina se dá použít na lidské ego u velké části mých dětí.
Požadavky lidského ega ničí domovy, když bažení po moci uvnitř rodin jedním z jejich
příslušníků je vytrvale prováděno s přemírou utrpení pro jiné členy rodiny.
Moji lidé, dokud se sami pravdivě nepřezkoumáte, neodhodíte své masky, nebudete schopni
vidět své vlastní nedostatky, ani jak tyto nedostatky ovlivňují vaše vlastní zlo a prostor, který
obýváte. Dokud se neuvidíte takoví, jací jste, bude to démon, jenž bude s vámi manipulovat
podle své vůle jako s pěšáky a pracovat i jednat s vámi strašným způsobem. Nerozpoznáte-li
své omyly, nebudete nikdy moci překonat své vlastní tužby, nebudete schopni přemoci své
pohodlí ani své zlé úmysly.
Můj lide, není-li lidské stvoření schopno samo sebe reflektovat, přivolá na své bratry neštěstí,
způsobující jim hluboké rány, zahrnující i pohrdání těmi, kdo se tímto způsobem chovají.
JÁ JSEM, KTERÝ JSEM [Ex 1, 14] a znám každé mé dítě a žádám vás, chcete-li se
vidět takoví, jací jste a vidět dobro, které učiníte, nebo škody, které můžete
způsobit, abyste byli pokorní a pohlíželi na sebe očima, které nejsou oslepeny
vaším lidským egem.
Milovaní, pýcha vás přivádí k víře, že jste nepostradatelní, uděluje vám moc snažit se podmanit
ty, kdo vám stojí v cestě až do doby, kdy vás ovládne samota a bezmoc dá lidskému egu lekci,
že vaši bližní odcházejí. Lidské stvoření pochopí, že je jen jedním mezi těmi, které mám
k dispozici, aby se účastnili VELKÉHO DÍLA.
Děti, v tomto čase ďábel vrhá své šipky na lidské ego s cílem vnést intoleranci do rodin. Ďábel
ví, že společnost bez rodinné struktury skončí v chaosu.

Lidé ve své dychtivosti vyniknout nad svými bratry mají zkaženou a padlou spiritualitu. Ďábel
toho využil, aby mocně zaútočil a způsobil, že se vrhají do záhuby vědomě i nevědomě, nebo
z neznalosti. V duchovní sféře ti, kteří pokračují v konání zla, byli připraveni "konat zlo" zatímco
mé děti ustrnuly a zůstávají v takovém duchovním stavu, v němž je těžké okamžitě reagovat
proti pokušením, proti tomu, co je nevhodné, proti hříchu.
Lidská bytost se oddala vědění bez mé podpory a to způsobilo, že se ego naplnilo lidskými
znalostmi, aniž by ponechalo prostor pro dokonalejší vědění působením Ducha Svatého.
Ačkoli zlo je omezeno, protože může zajít jen tak daleko, kam až to dovolím, neudrželi jste si
správnou duchovní rovnováhu, aby zlo už ve vás nepracovalo.
Nechci fanatické děti, ani slepé děti, ani netrpělivé děti. Chci, aby vás duchovní rovnováha
vedla k udržení správného sjednocení s naší Boží vůlí. Dobro člověka jde tak daleko,
kam mu to člověk sám dovolí.
Nezapomeňte, že ďábel potřebuje k vykonávání zla stoupence, kteří si nejsou vědomi, že se
špatně chovají a izolují se v této negativní oblasti, pracují a jednají ve zlu, bez toho, že by si to
ujasnili.
Musíte se přiblížit ke Mně, protože beze Mne nezískáte věčný život.
Moji lidé, kolikrát jsem vás varoval, abyste se připravili, a přesto vidím jen několik vás, kteří se
věnují vysvětlování mého Slova!
Stvoření reaguje v blízkosti událostí a člověk, nepřející si, abych ho vedl, ponechává má
varování stranou.
Modlete se, mé děti, modlete se, každým okamžikem. Zlý získává své stoupence,
uchvacuje duše skrze nenávist, nesvornost a domýšlivost.
Modlete se, mé děti, modlete se, Spojené státy už nebudou silnou mocností, která
přijímá rozhodnutí, budou jen další mocností z mnoha, která existuje beze Mne.
Kvůli tomu budou vystaveny neočekávaným útokům těch, kteří se sami označují
jako jejich nepřátelé. A tak tento národ bude trpět v okamžicích, kdy jeho osud bude
muset být vymezen. Příroda jej bude tvrdě bičovat, protože se odsoudil setrvat ve
stálém rouhání, hanobení a znesvěcování mého Slova.
Země se bude třást a města na pobřeží budou trpět jako nikdy dříve. Země už
nebude zemí, ale stane se mořem.
Modlete se, mé děti, modlete se za Anglii, trpí kvůli pošetilosti. Voda ji bude bičovat
skrze neobvyklý meteorologický jev. Pohrdali Mnou a byli oporou tomu, co není naší
vůlí, prohřešujíce se proti mému Zákonu. Utrpení přichází, spojeno s chorobou, která
postihla tento národ již před mnoha roky.
Modlete se, mé děti, modlete se, Rusko se zvedá, zdálo se spící, vrhá se proti lidstvu
a v dočasném spojenectví bude všemi obáváno.

To, co jste nechali stranou, ukáže svou moc a se stovkami lidí přijde do Itálie, kde uvolní svou
zlobu. Itálie, jak budeš plakat dříve, než se probudíš a před Varováním, abys nepila elixír smrti.
Obdiv světa bude pro tebe nářkem, ach, Itálie.
Modlete se, mé děti, modlete se za Francii, s její muzikou, bohémskými nocemi,
která je také mým lidem, a Já přijdu pro tento lid, jakkoli tam najdu jen málo přijetí.
Potom, co se vysoká věž zřítí, se bude tato země třást. Vítám vás v modlitbě svatého
růžence, stále se modlete a vstupte do skutečného závazku šíření výkladu mého Slova. Kometa
se vynoří, přijde čas, kdy oznámím mým dětem zlo, které jim hrozí.
Modlete se, mé děti, modlete za Venezuelu a Argentinu, mír v těchto zemích bude
otřesen, lidé, poblázněné a fanatické mysli, rozdají zbraně lidu, který, aniž by věděl
proč a k čemu, nakonec dostane to, čeho pak bude litovat a vyvolá násilí, které
probudí národy světa.
Moji lidé, buďte Mi věrni; Já jsem věrný a spravedlivý soudce. Můj lid bude zkoušen
v ohni, ale nebude nikdy poražen, i když Zlý přinese mým dětem utrpení.
Pak dám mému lidu svou lásku a bez zbraní vyrobených člověkem, budou moji lidé silní a Mi
věrní. Budou razit svou cestu, probouzet spící, uvidí nebeskou klenbu a budou vědět, že Já je
vidím v každém stvořeném živlu, ve všech věcech, které je obklopují, v tichu a ve Slovu.
Nepřítel duše nezvítězí, zachráním vás od věčné smrti.
Vy jste můj lid, zřítelnice mého oka.
Žehnám vám, miluji vás.
Váš Ježíš
Poselství Matky Spásy ze dne 21. června 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
UŽ TOHO BYLO DOST! TEĎ SE ZASTAVTE! NECHCI, ABYSTE BYLI ZTRACENI…
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
není třeba, abyste přestaly přemýšlet o sobě. Každý se potřebuje na své cestě zastavit, podívat
se na sebe a vyhodnotit duchovní stav, ve kterém se nachází.
Jako Matka lidstva vám musím říct:
Už toho bylo dost! Teď se zastavte! Nechci, abyste byli ztraceni… Nacházíte se
v nejnebezpečnějším okamžiku, kdy můžete ztratit svou duši.
Otřesy lidstva zaplavují mysl člověka, jeho myšlenky a srdce.

Tyto otřesy byly naplánovány, aby se staly v tomto konkrétním okamžiku, byly programovány
předem jako část těch, které vyústí v nastolení antikrista, úchylného podvodníka, znesvětitele
všeho, co patří k Domu mého Syna.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, lidské ego je požehnáním pro každého, jenž
ví a rozpoznává, že je lidským stvořením, lišící se od svého bližního.
Člověk, jako svobodná bytost zneužil své jedinečné lidské ego, aby v tomto čase svobodně
učinil rozhodnutí vzdorující Boží vůli.
Přijde okamžik, kdy děti mého Syna se vydají špatnou cestou a padnou do propasti. Žijí
v hříchu, a tím posilují moc ďábla, toho, jenž uchvátí mysl nevinných, mladých i dospělých,
aby bojoval o svůj cíl: Aby se lidé v tomto čase vzájemně nemilovali jako spolubližní,
mající jednoho společného Boha, ale snažili se zkazit jeden druhého.
Lidské "já" nepřinese lidem dobro. Člověk ví, že má své lidské ego a nechal je zamořit svými
zlými činy…
Mé děti, lidské ego se živí negativními pocity, negativními touhami, arogancí, zneužíváním svých
bližních a pomstou…
Lidské ego se živí myšlenkami, city, touhami a činy každého z vás. Čím více je stvoření sobecké,
tím více prosazuje své ego, aniž by se staralo o bratra, který má cítění, citlivost, myšlenky, mysl
a srdce.
Lidské ego může vytvořit velkého člověka… nebo může učinit člověka svým velkým
otrokem.
Mé děti, to je chvíle, kdy musíte rozpoznat, jak dary, které jste dostali, se rozvíjejí ve vašem
životě, aby vás přivedly k mému Synu, a jak jsou rozmnoženy Duchem Svatým. Proto vás
nebesa drží za ruku, abyste nechybovali a každý z vás se poznal a viděl skutečně takovým,
jakým je, aby vás ďábel neoklamal.
Člověk nemůže růst, dokud poctivě nepozná způsob, jakým se chová…
Neboť dokud člověk si zapírá své špatné chování nebo sklony, nebude schopen
vystoupit z temnoty a vystavuje se nebezpečí, že patří více lidskému egu, než
bratrství, k němuž ho volá můj Syn.
Každé slovo této výzvy je pro tebe, mé dítě, abys ho četlo, abys nad ním rozjímalo
a nenechalo bez povšimnutí, jako by bylo pro jiné lidské stvoření. Každý člověk má své
lidské "já" a má i zodpovědnost poznat, jaké je jeho lidské ego, aby nešel proti Boží vůli.
V této chvíli je pro člověka nutné dát své "já" na patřičné místo, aby prostor, střed, byl dán
mému Synu, aby mohl být vše ve všem [1 Kor 15, 28]. Jen tímto způsobem bude můj Syn
schopen pomoci svým dětem jednat a pracovat na jeho Božích cestách.
Jako Matka nechci děti, které neuvažují…
Ale nechci ani lidi, jejichž rozum zatvrzuje jejich srdce.

Napravte vaše zavrženíhodná jednání a činy. To je dosaženo velkými lidmi, velkými dětmi Boha,
které vědí, že přichází čas sklízet úrodu a že budou buď na straně pšenice, nebo na straně
plevele. Tento okamžik si zasluhuje konání dobra a toto cvičení začíná uvnitř člověka.
Neočekávejte, že váš bližní se změní, naopak, změna se musí stát u vás samých,
a to usnadní vašemu bratru být lepším synem Boha a lepší lidskou bytostí. Opravdový
křesťan ví, že není povinností ostatních, aby přizpůsobili svá jednání a činy jeho požadavkům,
které mohou být navíc chybné. Žít v Boží vůli začíná láskou k Bohu a k bližnímu, a ne na
bitevním poli v pokusu vyniknout.
Děti, nezneužívejte inteligenci pro svůj osobní zisk. Za chvíli budete čelit Velkému Varování
a najdete se v okamžiku, kdy všechna vaše nečestná jednání a práce budou stát
před vámi v tichu této chvíle, kdy každý bude stát před sebou samým.
Ticho, v němž osobně přezkoušíte své svědomí, ticho osobního rozsudku, bude největším
tichem, které jste kdy poznali. Osamělost, v níž nejmenší čin bude pociťován na osobní váze,
ať už v dobrém nebo zlém, se bude zdát nekonečná. VAROVÁNÍ je Boží milost, bude-li se
po něm lidské stvoření kát a nebude naslouchat hlasům těch, kteří, plní zkaženosti, odmítnou
přijmout to, co uviděli v sobě a vzbouří se proti Bohu.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, vy odmítáte tak mnoho otázek ducha! Někteří
nerozpoznávají existenci Zlého, jiní nevědí, že mají ducha, jenž žije v lidském těle.
Satan pracuje mazaně, zasahuje jednoho po druhém, posílá své legie útočit na
určená lidské stvoření. Je na vás rozlícený, mé děti, protože se snažíte být jinými, než
jste byli dříve, usilujete být lepšími každým okamžikem, v blížícím se naplnění Božího Slova.
V této chvíli nejste těmi, kdo věří, že to, co žijete v tomto okamžiku, bylo vždy takové, a že
potom vše zase půjde tak jako dřív. Ďábel vskutku poznává, že mu zbývá málo času,
aby vzal duše do pekla. V tom má výhodu před těmi, kdo nevěří, že tento okamžik nadešel.
Ďábel ví, že musí jednat energicky, aby lidi zkazil, oddělil je od mého Syna a vedl je k lásce
ke zlu a k touze po zlu.
Satan ví, že v tomto okamžiku má velký problém. Ano, děti, Satanův velký problém jste vy,
protože stále milujete mého Syna, stále přijímáte jeho Tělo a Krev, stále milujete bratrství
a stále překonáváte nedostatky, které vás oddělují od věčného života. Mé děti, vy jste
Satanův velký problém. Proto musíte být prozíravé, abyste ho rozpoznali a neupadli
do pokušení.
Mé děti, množství světových katastrof bude narůstat. Lidé se obrátí spíše k zločinům, aby
působili škody. Lidská mysl bude posedlá zlými úmysly – zabíjet bližního, trhat malé dětičky
a vyvolávat teror a nejistotu.
Nebojte se, mé děti, modlete se, řiďte se přikázáními Božího zákona, buďte milosrdní, uctívejte
mého Syna v Duchu a Pravdě. Neodevzdáme vás do rukou nepřítele. Všichni přivolávejte Boží
ochranu v plném vědomí.
Modlete se, mé děti, modlete se. Pákistán… tento lid bude plakat sám nad sebou.

Modlete, mé děti, modlete za Čínu, konflikt tohoto národa se v okamžiku rozšíří po
celé zemi.
Modlete se, mé děti, modlete se za Francii, slzy budou téct jako řeky žalu.
Modlete se, mé děti, země se bude stále otvírat a člověk nenajde řešení.
Modlete se, mé děti a dívejte se na oblohu, váš úžas bude velký.
Příroda zasáhne zemi s větší silou a uvolní svou zlobu proti hříchu.
Slunce vezme lidi do zajetí, už není spojencem člověka.
Ekvádor trpí, jeho lid trpí, naříká a pláče.
Indonésie pozoruje sílu sopek se strachem, když se třese zem.
Argentina, země pokoje, zanechá nářek na své půdě. Odmítáte mého Syna, zbožňujete
Satana a jeho pokušení…
Mé oblíbené děti musí být silné ve svých kázáních. Bojujte o duše!
Ti, kdo se přibližují k Satanovi, mu předávají vládu nad svými smysly.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, tento čas je skutečně důležitý. Zednářské síly
neplýtvají časem, síly iluminátů vydaly rozkazy svým elitám. Jejich záměrem je
vyhlazení velké části světové populace.
Velké světové organizace jsou pod jejich kontrolou a jejich cílem je lidská degenerace, aby se
lidé sami odevzdali zlu.
Církev mého Syna bude zdrojem velké kritiky. Vy, mé děti, neztrácejte víru.
Prezident [jedné země] přijde o život rukama svých odpůrců.
Nikaragua je zemí podporující komunismus; kdo mlčí, bude vlastnit kořist…
Děti, nemeškejte a pokračujte v cestě, buďte dětmi pozornými k našemu volání, tomuto
vysvětlení Božího Slova. Zůstávejte bdělé vůči tomuto požehnání, které dostáváte
z ruky Boha Otce.
Děti, modlete se a uvádějte modlitbu v život. Neplodná modlitba je mrtvá.
Probuďte své spící bratry, nebojte se. Čekejte trpělivě. Otcův Dům neopouští svůj lid.
Žehnám vám, děti, zůstaňte v loďce mého srdce.
Miluji vás.
Matka Maria

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 30. června 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
MŮJ LID SE NAUČIL MILOVAT POHODLNOU NEVĚDOMOST
Můj milovaný lide,
chvíle v naší božské lásce jsou pokladem, který naše Trojice nabízí každé lidské
bytosti… Každý okamžik je pro vás plodem našeho milosrdenství.
Tolik nedůvěry lidí k našim voláním a Božím zákonům silně přitahuje zlo na zemi!
Každý z vás je vysílač i přijímač všeho, co žije ve vašem nitru, ať už je to skrze slova, gesta,
pocity nebo myšlenky, které v bližním vytvářejí vůči vám reakci. Musíte pracovat takovým
způsobem, aby v okamžiku, v němž jste přijímačem nebo vysílačem, jste nebyli zatíženi
emocemi.
Můj lide, dramatické změny, ve kterých žijete, vás ničí jak fyzicky, tak duchovně. Musíte
pochopit, že každodenní život vás ode Mne neodděluje. Co vás ode Mne vzdaluje je, že se
zříkáte mé pomoci, poslušnosti a mé lásky.
Odmítat mou Pravdu je znamením neznalosti, do níž Zlý nechal padnout můj lid,
i duchovní nevzdělanosti, kterou jste převzali od mé církve v dřívějších časech,
a nyní podrobené nové, zesílené a reformované nevědomosti těmi, kdo vedou mé
děti nesprávným směrem.
Můj lid nebyl usměrňován k prožívání opravdového duchovního života, ani k touze
po spirituálním růstu.
Můj lid se naučil milovat pohodlnou nevědomost, s níž hodlá ospravedlnit hřích, domýšlivost
a nadvládu lidského ega v každém z vás.
Tolikrát jsem vás volal, abych vás ujistil, že žiji uvnitř těch, kdo jsou moji, ale omezenost vám
zabránila, abyste se hlouběji ponořili do mé Pravdy. Nehledáte Mě, ani nedychtíte po mých
záležitostech…
Nesu tolik křížů a je tak málo dětí, které Mi pomáhají nést mé břemeno!…
Mé děti, oznamuji skrze mé proroky…
Pranýřuji skrze mé proroky…
Lidstvo vidím v poli, které je vyprahlé, odmítané, rozjitřené každodenními okamžiky, divoké, bez
cíle nebo bez touhy po spáse.
Hierarchie mé církve musí zůstat pevná a zůstat věrná Božímu zákonu, aby neztratila ještě více
duší, a povzbuzovat je, aby se v duchu připravily a přišly ke Mně.
Děti, v tomto okamžiku nemůžete vidět léčky, které po vaší cestě nastražil Zlý,
protože jsou početné a ve většině případů je nezpozorujete, protože díla, nebo činy se nezdají
být zlé, nebo těžkými hříchy…

Moji lidé, v tomto okamžiku je zcela nepostradatelný vnitřní pokoj. Kdyby každý
mohl pochopit hodnotu pokoje, mohli byste učinit opatření proti lidskému egu,
aby netrápilo ducha.
Toto je okamžik, kdy nevidíte sami sebe, zapomněli jste se pozorovat, jací skutečně jste,
a reagujete nepřiměřeně v nečekaných situacích. Soudíte, aniž byste museli, díváte se na ego
bližního – takové, jak se jeví vám, o němž si myslíte, že je poznáváte.
Děti, pokoj je ochucením všeho, co děláte, pokoj vylepšuje vaše činy, a ti, kolem vás – a dále,
než si můžete představit – jsou jím prostoupeni. Ozvěna pokoje ve vaší vůli má nekonečné
odezvy.
Můj lide, ekonomika, spolu s touhou lidí po moci, vyvolává u člověka starosti a způsobuje,
že vstupuje do neustálého soupeření. Člověk chce nakonec vždy vlastnit a touto touhou se
stává strašnějším než šelma. Kvůli ekonomickému ovládání byla země mými dětmi rychle
zničena a změnila se v místo téměř neslučitelné s lidským životem. Nakonec bude můj lid
následovat běh světa a jednat nesprávně pod vlivem tajného plánu nepřítele duší.
Zlo je zmatek, rozdělení, nepořádek, nedokonalost, neláska, pýcha a této reality užívá se silou
proti člověku – například, když lidé říkají, že zlo neexistuje. A tak se člověk nebojí urážet naše
božství. Přesvědčení, že ďábel neexistuje, člověka nezneklidňuje, protože si nevšímá, že
ďáblovo vábení přichází bez povšimnutí a to způsobí, že uzavře s ďáblem pakt, aby vlastnil,
co mu ďábel nabízí.
Děti, kdo popírá existenci zla ve světě, je otrokem téhož zla. Přišel čas, kdy se člověk
cítí blízko Satana. To je politováníhodné jednání mých dětí, které se přibližují zlu, až samy,
z vlastní zkušenosti zjistí, že Satan má jen otroky, se kterými jedná a používá je, jak se mu zlíbí.
Člověk jedná pod vládou Zlého, jemuž dal svou lidskou vůli a moje přítomnost je zrušena
a nežádoucí. Nejsem přítomen v životě mých dětí, a tak se ocitnou ve velkém
nebezpečí, že se samy oklamou a půjdou dál do propasti.
Člověk miluje výšky; čím výše se shledává lidské ego, tím silnější je myšlenka chtít, aby na něj
jeho bližní vzpomínali. Zapomíná ale, že ten, kdo věří, že je první, bude poslední ze všech
[Mk 9, 35]. Můj lide, jen ti, kdo jsou pokorní, jsou si toho vědomi a chci, aby toto vědomí měli
moji lidé, které učím poslušnosti dřív, než je zkouším.
Nevěřícnost bije v tomto okamžiku do očí a ničí můj lid, jako předehra k blízkosti
všeho, co jsem vám oznámil, obzvláště Varování.
Můj lide, těm kdo Mě následují, je neustále ztrpčován život, dělají si z nich legraci a zesměšňují
je. Stále jsou před ně umisťovány léčky a je na ně pohlíženo s opovržením těmi, kteří říkají, že
jsou jejich bližní. Děti, nezapomeňte, že je mnoho těch, kdo navazují kontakt s mými věřícími,
aby je přivedli ke klopýtnutí, zkoušejíce jejich trpělivost a víru.
Děti, živíte svůj fyzický organismus a zapomínáte na duchovní organismus…
Přitahujte své bratry, aby Mě hledali a byli živeni mým Tělem a Krví a byli si vědomi mé
skutečné přítomnosti v eucharistii.

Člověk je na zemi duchovně zmatený, a to kvůli proudům, které jitří mysl a srdce lidí.
Můj Zákon je jeden, mé Slovo je jedno… Jsou věčně přítomné.
Můj milovaný lide, strategií Zlého je vyvolat zmatek, a pak rozdělit. Po rozdělení přijdou spory,
v nichž někteří zahynou. Nesmíte vstupovat do sporů. Mé Slovo je jedno. Můj lid musí
uchovat jednotu, a v ní žít v mé lásce.
Modlete se, mé děti, modlete se, abyste vnitřně zesílily a vzájemně si pomáhaly.
Nechci chladné modlitby, které nenesou ovoce a nehýbou svědomím. Od svých dětí
chci modlitby, které chytnou za srdce a chvějí se, hnány vnitřním pohybem mého
Ducha Svatého.
Modlete se, modlete se za Itálii, její nářek bude zaznívat všude. Dokonce i půda
bude vydechovat bolest. Zasáhnou ji mnohá pochybení. Bude silně otřesena, sopky
nechají o sobě vědět. Terorismus chce zničit obrazy a památky na můj milovaný kříž,
a proto vás vyzývám: Chraňte je.
Modlete se, mé děti, modlete se za Anglii, bolest se bude šířit za bílého dne a smutek
naplní srdce. Déšť bude neúprosný.
Modlete se, mé děti, modlete se, Argentina uklouzne se zlem v ruce. Přijdou zrady.
Mé děti trpí. Řeka se stane mořem.
Modlete se, děti, modlete se; Spojené státy budou stát tváří v tvář bolesti, kterou
nečekaly, ani na ni nemyslely. Tento stát bude trpět nepředstavitelnou silou přírody.
Hřích křičí o očistu.
Modlete se, mé děti, modlete se, Japonsko bude stále trpět, Rusko si pospíší.
Modlete se, ekonomika ukáže světu, že je v rukou několika lidí.
Můj lide, země naříká, někteří z mých to slyšeli. Naříká nejen kvůli hříchu, který lidstvo na ní
zanechalo, ale také kvůli nevědomosti, se kterou lidé jednají, v naprostém pohrdání Přikázáními,
svátostmi a skutky milosrdenství v nesmyslném popření všeho, co jim připomíná mou Lásku,
Lásku mé Matky a vše, co je svaté.
Skupiny, které nevěří na naši Trojici, nastoupí, aby zbořily většinu míst, která křesťanství
zachovalo na památku oběti mučedníků, a kde jsou uchovávány relikvie mé oběti na zemi.
Ďábel nechce, aby na zemi existovaly pozůstatky mého božství. Proto se vrhá proti
mým lidem, kteří jsou nevinní a jsou si vědomi mé přítomnosti v každém z nich.
Moji lidé, probuďte se, protože čelíte krutosti, ke které míří tato chvíle. Výhrůžky mezi
mocnostmi vyvolají čin.
Dívejte se nahoru, nečekaný asteroid bude překvapením pro lidstvo.
Sopky se budou i nadále probouzet a Střední Amerika se bude třást.
Země se otvírá a voda se vynoří v hledání očisty Země.
Můj lide, lidstvo nežije v mém pokoji, ale vy si uchováváte můj pokoj…

Lidstvo žije v šílenství, bez morálky, vy žijete ve Mně…
Lidstvo se Mne zříká, vy Mě milujete a uznáváte…
Milujte mou Matku, modlete se svatý růženec. Neopustím vás a má Matka prosí, abyste
se svěřili do její ochrany.
Nebojte se, moji milovaní, pozvednu vás z trosek a zavolám mé apoštoly, abyste nemlčeli, ale
byli lampami s nejlepším olejem a zářili mezi temnotou vyvolanou probuzením vulkánu.
Moji lidé nebudou bloudit pouští. Sešlu mého anděla, aby vás ochránil.
Ukládám vám, abyste se vzdělávali, milovali a uctívali Mě, živili se Mnou…
Vzděláváte-li se bez mého Slova, nejste v Pravdě…
Olejem mé Lásky žehnám mé děti, ty, které dávají život tomuto vysvětlování mého Slova.
Nehledejte Mě, abyste uspokojili svou zvědavost, hledejte Mě, protože Mě milujete.
Žehnám vám zvláštním způsobem na začátku tohoto času.
Váš Ježíš Poselství archanděla Michaela ze dne 3. července 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
NEJSTE SI VĚDOMI DOSAHU ZLÉHO ČINU
Děti Nejvyššího,
láska k bližnímu je Boží vědou, kterou musíte neustále uvádět do praxe, abyste
procvičovali dar Boží lásky ve vás.
Vyzývám vás k lásce k bližnímu, protože být laskavý je nejen důvodem k dávání, nebo
k dávání sama sebe ostatním materiální pomocí, ale současně je úplností lidského stvoření,
kterému se podařilo naplnit tělo i duši Láskou. Milovaní, láska k bližnímu je ve skutečnosti
velkou vědou, velmi důležitou pro tyto chvíle.
Láska k bližnímu vede člověka, aby se pohroužil do stálosti Pravdy, a současně vás proniká
šlechetností, jež vede k dávání, aniž byste očekávali protislužbu.
Děti Nejvyššího, dary Ducha Svatého pozvedají vaše vědomí a vštěpují člověku duchovní
porozumění nebeské moudrosti, sdělují mu skrze duši vše, co potřebuje, pokud si to žádá
a usiluje přiblížit se božskému.
Kdokoli není láskou, je člověk izolovaný, suchý, jako fíkovník, který nepřináší plody, sklíčený,
ve většině svých rozhodnutí jen počítá, jaký mu přinesou osobní užitek.
Láska k bližnímu vedená Duchem Svatým, uchvátí člověka a přivádí ho vědomě jednat
a pracovat ve způsobu, který pochází z Otcova Domu, kde duše touží po tom, co je shora a být
řádnou, milosrdnou, vděčnou lidskou bytostí, která v každém okamžiku hledá, jak konat dobro.
Milované děti Nejvyššího:

Bůh nemá začátek ani konec…
Bůh učil každé své dítě dobrotě a spravedlnosti…
V tomto čase člověk, ze své vlastní svobodné vůle, nezná Boha, a dokonce Ho viní
z osobních neštěstí.
Všemohoucí dal člověku všechno, ale člověk nemá chuť se Bohu přiblížit. A Bůh respektuje
svobodu, kterou člověka obdaroval.
Všemohoucí stvořil Slunce, aby z něj mělo lidstvo užitek. Nechce-li se lidská bytost dívat na
Slunce, i když vnímá teplo a raduje se z jeho světla, řekne: "To nepřichází ze Slunce, existuje
jiný zdroj, který vyzařuje teplo a světlo." Tak jedná člověk s Nejvyšším: Popírá Ho.
Každé lidské stvoření ví, že Všemocný je stvořil jako dílo své nekonečné Lásky a přenechal mu
celé své stvoření, aby mu nic nechybělo.
Zlo povstalo z povýšenosti, pýchy, závisti, z nenávisti, která se probudila
v nádherném andělovi, majícím všechny vlastnosti, které mu byly dány Bohem.
Ale tento anděl hleděl na Ženu s čistým a panenským lůnem, kde se měl zrodit Boží Syn.
A v tomto andělu se zrodil pocit závisti a závist zažehla pocit pýchy, který se stal skutečností.
Tento padlý posel přivedl lidstvo do sváru, k duchovní a morální nízkosti, na kusy rozbil všechno
dobro, aby tím člověka proměnil ve zlo.
Nejste si vědomi dosahu zlého činu…
Milovaní, nejste si vědomi dosahu zlého činu… Každý zlý čin, každý čin znečištěný
hněvem, pýchou, závistí, nemravností, zvráceností a agresivitou není statický,
nezůstává v lidském stvoření, ale zasahuje celé stvoření, protože člověk je násobitel
své činnosti a jednání, ať zlého či dobrého.
Podobně činy dobra jsou zesilovány po celém stvoření, aniž si to člověk uvědomuje. Je to zákon
Lásky, který není statický. Člověk je ve stvoření přijímač, ale současně i vysílač, a to je
velká zodpovědnost před Nejvyšším a před samotným lidstvem.
Člověk vyzařuje myšlenky, touhy, jedná mezi ostatními, a co člověk vysílá, vychází z něj a je
zesíleno směrem k celému Stvoření. Tak jako slunce ovlivňuje člověka a jako měsíc ovlivňuje
člověka, tak člověk neustále vysílá své myšlení a pocity navenek, mimo své fyzické tělo. Člověk
není uvězněn uvnitř svého těla, ale je zesilovačem svých děl a skutků, a odtud důležitost
prozíravosti, vycházející z Ducha Svatého, kterou věřící přitahuje.
Děti Nejvyššího jednají pro dobro svých bližních.
Milovaní, v tomto okamžiku, v němž každý krok tvoří část velké křižovatky směrem
k prorokovaným událostem, mějte na paměti:
"Dělejte všecko bez reptání a váhání. Tak z vás budou lidé bezúhonní a bezelstní, Boží děti bez
poskvrny v prostředí špatném a převráceném, v kterém vy však záříte jako hvězdy ve vesmíru.
Držte se pevně slova života, abyste mi byli k chloubě v onen Kristův den, kdy se tak ukáže, že
jsem neběžel nadarmo, ani že jsem se nadarmo nenamáhal" [Fil 2, 14-16].

Tím, že si zachová toto povědomí, člověk bude vědět, že na svých ramenou nese váhu všeho,
co se v lidstvu stává a že by měl zůstat v obranném postoji vůči nejtiššímu našeptávání Zlého,
který ho, jako lidské stvoření, podněcuje k nejohavnějšímu z činů. Nechci vidět monstra na
místě Božích lidí, nechci vidět zrůdy, které ničí vše na své cestě.
Milovaní, musíte pochopit, že nedostatek lásky je pro vás nebezpečným znamením. Nedostatek
lásky je znamením toho, že lidem chybí správný vztah k Nejsvětější Trojici a k bližnímu, a tím se
stává nejnebezpečnějšími dveřmi, jimiž vniká Satan.
Ti, kdo se proviňují proti lásce, neotálejí, pracují neustále, aby člověku radili provádět zlo.
Nicméně Nejvyšší stále vydechuje nad člověkem svou ochranu, brání ho přede vším, co může
způsobit nenapravitelné zlo, ale člověk Ho odmítá poslechnout.
Přišel čas, kdy pohanské národy, jisté si svou silou, povedou válku proti křesťanům: "Zabijme
je, jako stádo ovcí!"
Tento oznámený čas nadešel, malými krůčky postupuje kupředu, ale vy jej nevidíte. Zdaleka
přijdou stvoření nemravná, zlovolná a zvrácená do Evropy, a hlavně do Ameriky, jako draví ptáci
se vrhnou na ty, kdo vyznávají pravou víru v Krista, našeho Krále. Dychtiví zničit každý
pozůstatek, připomínající Krista Krále, přepadnou svatá místa a uchvátí velkou kořist
a odvezou ji k velkému znesvěcení.
Stejně tak lidská marnivost dovolí, aby duchovní pravidla byla zkažena a porušila Boží zákony.
Lidstvo nevidí léčky Zlého a setrvává ve zlu, v tom, které k vám přijde z téhož Stvoření, které
neznáte, a tak budete trpět a trpíte zemětřesením a tsunami.
Síla sopek bude větší, meteorologické jevy budou mít velkou sílu, viry se rozšíří po zemi.
Poroste chaos, člověk zbavený rozumu jej bude popírat, zatímco mnoho lidí bude udušeno
ohněm, produktem výroby válečných zbraní, které člověk neměl nikdy vytvořit.
Milovaní, před vypuknutím války, buďte neochvějní v modlitbě a ve spojení s naším
Králem v eucharistii, modlete se k naší Královně všech andělů a všichni milujte
jeden druhého.
Nevzdalujte se, milovaní, od Nejvyššího, nevzdalujte se!
Modlete se ve vhodné době i později a každý z vás buďte napodobovatelem Lásky
našeho Krále a rozšiřujte dobro, které zvítězí a dá vám věčný život a život
v hojnosti.
Modlete se za Evropu, bude kořistí terorismu.
Modlete se za Střední východ, bude hořet.
Nezapomeňte, že zlo se představí jako předchůdce toho, jehož je podstatou – antikrista.
Nesmějte se těm, kteří nevěří; radujte se vy, kdo věříte a připravujete se překonat svou vlastní
bolest a zkoušky.

Náš Král vítězí a zvítězí v těch, kteří činí pokání a prohlásí Ho Králem a Pánem svého
života.
Kdo je jako Bůh?
Svatý archanděl Michael

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 8. července 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
TOUŽÍTE KE MNĚ PŘIJÍT?
Žehnám vám, kdo zůstáváte pozorní k mým naléhavým a důrazným výzvám, aby člověk si byl
vědom, že Mě nemůžete podvést, ani přede Mnou skrýt své činy. Miluji všechny mé děti
věčnou láskou. Ty, jež jsou vykonavatelé naší vůle a ty, které teprve budou
následovníky naší vůle.
Milosrdenství naší Trojice je pro každého z vás nevyčerpatelné, pokud se k nám člověk přibližuje
a je rozhodnut už nehřešit a odčinit svými činy chyby minulosti.
Lidstvo se hroutí pro nedostatek naší lásky v něm přítomné, nikoli z naší vůle, ale
svobodnou volbou a vůlí člověka, který si přeje kráčet bez nás.
Vydali jste se zkratkou, která je snazší, ale víc bolestivá, tou, kterou nabízí Satan – cestou
svatokrádeže, vražd, nemravností a zneužívání, cestou nepoctivosti, krádeže a krve. Není to
zadarmo, platíte za to odevzdáním své duše Satanovi.
Mé děti, na konci uvidíte své bratry zbožňovat Satana, krále lží, vztyčovat mu sochy a oddávat
se všem druhům hříchů a pohoršením. V mé církvi bude existovat mnoho bludů. Bůh peněz
bude mít privilegované místo v mých chrámech a u mých kněží.
Zlo se nezastaví a mé děti se svým chabým vzděláním jsou tolerantní a snadno se nechají
oklamat. Děti vstoupily do nevhodného a překrouceného sexuálního vzdělávání, školy kazí
nezletilé. Školy se stanou místy sexuálních praktik, navádějících děti k nemorálnostem dříve
nikdy nevídaným.
V zemích, kde byly vztyčeny velké sochy k uctívání Satana, získá Satan více moci, aby přivedl
lidi pod svou kontrolu a proměnil je v silné stoupence zla. Démoni se budou pohybovat velmi
rychle a snadno, naruší mysl člověka, aby páchal nejrůznější činy, které se stanou každodenními
událostmi.
Zlo nabídne každý den podívanou, kdy lidé budou stát proti lidem. Ve velkých národech se
znovu probudí k životu rasový boj. V tomto ohledu se Spojené státy stanou jedním z nich.
Moji milovaní lidé, vy nevěnujete pozornost mým voláním, navzdory tomu, že se díváte, jak se
zlo šíří a uchvacuje mé děti, aby vykonalo své ďábelské plány. Není třeba, aby se v těchto
časech člověk ukázal posedlým a dovolil odhalit jasné znaky ďábelské posedlosti v okamžiku,

kdy ďábel potřebuje provést hrůzné činy. Ďábel jedná v skrytu, uchvátí lidská stvoření, která
ho následují, dokonce i nepřímo, a použije je k provedení svých hrůzných plánů.
Děti temnot se dostaly do velké závislosti na zlu, jejich mysl neustává v činnosti, znovu a znovu
plodí své démonické činy, těší se z utrpení druhých a raduje se z krve nevinných.
To je chvíle, kdy ďábel udržuje své legie a následovníky připravené zaútočit na rodinu, a tím
podkopává společnost stejně jako každé lidské stvoření.
Mé děti mají v těchto časech velký úkol:
Mají poslouchat to, co jim se zdá nedůležité a vykonat to, co se jim zdá příliš velké…
Vy, kteří Mě milujete:
Musíte Mě milovat v duchu a Pravdě…
Musíte duchovně růst, aby si vás zlo nepodmanilo…
Musíte ovládnout své lidské ego, aby sloužilo k vašemu dobru a dobru vašich bližních…
Člověk Mi působí velkou bolest – ovlivněný a někdy uchvácený Satanem, vynesl na světlo zlá
nutkání, která získal ze všeho, co zcela odporuje Mně, s tím, čím ho zahrnula zneužitá
technologie.
Pro dnešního člověka láska k bližnímu už není závazkem, ale bitevním polem. Každý člověk
v sobě nese, co nabyl během svého života. V prostředí v němž se vyvíjely, některé mé děti
vyrostly uprostřed zla, a když Mě hledaly a našly, změnily svůj život. Jiné mé děti vyrůstaly
obklopené Mně oddanými rodinami, a přesto se odevzdaly Satanovi, svedené tím, co patří
světu, nebo hledajíce temné zkušenosti na špatných cestách.
Moji milovaní lidé, vyzval jsem vás, abyste rozpoznávali zlo, a vy jste to odmítli učinit. Zlý vás
nemilosrdně prosévá, a vy, jako stvoření bez svědomí, mu dovolíte vás zneužít, abyste páchali
zlo, zejména ve svých domovech.
Mé srdce se trhá, když slyším urážky a neúctu, s jakou se chováte jeden k druhému v rodinách,
jako by to byli nepřátelé. Násilí není prožíváno jen na ulicích, v studijních střediscích nebo v
práci. Nejnebezpečnější násilí je to, které se odehrává v domácnostech, v těch, které se Satan
rozhodl zničit.
Moji lidé, musíte vědět, že tam, kde existuje násilí, nedostatek lásky, urážky,
neustálý hněv, nedostatek laskavosti a víry a kde trvají neustálé konflikty, vstoupilo
zlo.
Nezapomeňte, že Satan zneužívá ty, kteří jsou daleko ode Mne.
Ti, kdo se každý den účastní mše, nebo Mě každý den přijímají, nebo znají mé Slovo, nejsou
osvobozeni od útoků ďábla, protože lidé, kteří Mě stále přijímají, ale nežijí v naší vůli a působí
zlo svým druhům, jsou jako světlo na ulici, ale temnota doma. Takové stvoření je obílená
hrobka a Já se od něj vzdálím a ponechám je otevřené zlu.
Musíte pochopit, že Zlý si nenechá ujít příležitost vyvolat rozdělení. To by mělo být
jasné, stejně jako by mělo být jasné, že jsem si vybral lidské bytosti, aby oznamovaly mé Slovo.
A ty nejsou právě svaté, i když se zdokonalují ve svém každodenním životě, aby se sjednotily se
Mnou.

Běda těm, kdo mým dětem přivodí škodu!
Nevíte, co znamená Mi sloužit, ani to, kdo jsou ti, které jsem si vybral.
Obojí mají zásluhy. Jak ti, které jsem si vybral Já, tak ti, kteří si Mě sami vybrali. Ale ten, koho
jsem si vybral Já, trpí nejen tím, co jsem na něj naložil, ale také tím, co mu jeho bližní nechávají
vytrpět.
Tolik lidských bytostí s velkou inteligencí slouží Zlému. Jak to rmoutí mé srdce! Ano, sluhové
Zlého, kteří vás ovládají a žijí v neustálé válce se svými bližními, se ode Mne velkými kroky
vzdalují.
Mé děti se vzpírají mým cílům a ptají se:
S jakým požadavkem se setkáme, když Já vím, co existuje uvnitř každého z nich?
Neodpovím požadujícímu, nebudu doprovázet neposlušného, nebudu podporovat domýšlivého
a nadutého. Nebudu bydlet s pyšným. Jsem jedno s pokornými, připojím se k těm, kdo Mě touží
poznat a jsou horliví, dám své Slovo potřebným. Dar vědění propůjčím jednoduchým, aby udivili
ty, kdo věří, že jsou inteligentní a přitom se odchylují od mého Slova.
Jsem spravedlivý a vůči mému lidu budu jednat se spravedlností.
Každý z vás musí zůstat bdělý, a ve víře ve Mne musíte projevit nejvyšší úsilí.
Uvidíte, jak mé chrámy budou zničeny, abyste se v nich neshromažďovali. Můj lid je obáván,
protože "Jsem, který Jsem" [Exodus 3, 14]. Zavřou mé chrámy a vy byste přesto neměli
kolísat, neboť budu tam, kde se shromáždíte v mém jménu.
Dejte pozor, mé děti, ten, kdo pracuje a nemodlí se, je jako ten, kdo se modlí
a nepracuje.
Praktikujte mé Slovo a každou modlitbu k naší Trojici a k mé Matce. Svatí zastánci, vaši
společníci na cestě, čekají na vaše prosby, aby vám pomohli.
Moji milovaní lidé, síly vesmíru jsou v pohybu, Měsíc zrychluje vlny v oceánu, které se pro
člověka stávají nebezpečnější. Vody se pozvednou a vrhnou se na města, velké budovy se
stanou částí minulosti, stejně jako velká díla člověka.
Vratká roční období přinesou lidstvu hlad.
Modlete se, děti, rozpoutání války se blíží, utrpení lidstva už není daleko. Ti, kdo
podporují válku, spěchají, aby propukla.
Modlete se, děti, modlete se, věda ukrývá velké pokroky, o nichž lidstvo neví. Budou
použity ke zlým účelům. Významní vědci zmizí, to ale není pravda, budou pracovat
pro elitu s cílem nechat zmizet miliony lidských bytostí.
Modlete se, děti, modlete se, sopky připomínají dávno minulé epochy, jejich zuřivost
otřese srdcem lidí.
Modlete se, děti, modlete se, země se třese spolu s lidmi před terorismem. Francie
pláče nad svými dětmi, Anglie a Itálie se hrouží do moře slz.

Modlete se, Chile trpí, Ekvádor není bez strachu. Kalifornie bude plakat s velkým
sténáním.
Modlete se, ze Španělska budou slyšet nářky, které budou také přicházet z Asie.
Země se nezastaví, změny přicházejí a člověk je nevidí.
Moji lidé, nemám potěšení v utrpení mých vlastních. Kdo uzná své hříchy a bude jich litovat,
může se ke Mně vrátit. Vše, co je pozemské, nebude mít trvání.
Mé děti, tento čas je pro vás, abyste přestaly žít v pomíjivosti a staly se více
duchovní. Svoboda spočívá v novém vykročení na cestu a návratu ke Mně.
Buďte si vědomy toho, co jste, nejednejte mechanicky, zduchovněte každý čin, každou práci,
provádějte je spolu se Mnou. Tímto způsobem řeknete lidskému egu: "Ty nejsi tím, kdo to
vykonává, nebo provádí, je to živý Bůh, který ve mně jedná". Budete pokornější, dokud nepřijde
okamžik, kdy pro sebe nebudete potřebovat chválu, neboť budu každého z vás doprovázet.
Nenajdete Mě, protože většina Mě hledá venku, a vnějšek vám říká "Nejsem Bůh, Bůh je nade
Mnou". Člověk věří, že je Mi rovnocenný, a tak kvůli své pýše padl do hlubin, do toho, co je
temné a falešné.
Moji milovaní lidé, nečekejte na událost setkání, přijďte ke Mně, přijmu vás s věčnou láskou.
Není člověka, který je tím, čím jsem Já: Vaším Bohem a Pánem.
Toužíte ke Mně přijít?
Služte Mi se šlechetným duchem, služte Mi v mé vůli, spojte se se Mnou. Tak budu
ve vás růst a vaše já bude více duchovní a vaše ego se bude zmenšovat a vzdá Mi
všechnu čest a slávu, kterou jste Mě vždy měli ctít.
Nebojte se, přijďte ke Mně. Žehnám vám.
Váš Ježíš
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 10. července 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

ROZHOVOR
Luz de Maria:
Viděla jsem Krista pozorujícího ulici.
Zavolal mě a já jsem přišla.
Stále se díval a neřekl mi nic.
Kristus mi říká:
Nic z toho, co si myslíš, není to, co cítím: Jsou to mé děti, které miluji, ty, které Mnou pohrdají
a vzpírají se Mi. Jsou mým lidem, stejně jako jsou jím ty, které Mě milují.

Já, nevědouc jak reagovat na bolest Božích slov, jsem mlčela.
Kristus:
Moje Láska přesahuje všechna má stvoření. Ach, ale to, že je miluji, nezabrání mé
spravedlnosti, aby byla naplněna u každého z těch, které miluji.
Luz de Maria:
Naslouchám v tichosti.
A Kristus mi říká:
Nedostatek lásky rodičů ke svým dětem je to, co vede děti k nerespektování svých rodičů.
Tento nedostatek lásky a nedostatek spravedlnosti je tím, co udržuje mládež bez hodnot.
Podívej se, má milovaná, podívej se na ta nahá těla se symboly, reprezentující mou církev.
Je to pro Mne bolestné a dělá to můj kříž těžším na cestě na Kalvárii. To vše jsem prožil pro
každé lidské stvoření, které Mě v této chvíli uráží.
Podívej se, jak strhávají kříže mých chrámů, a nejsou to přesně ti, co Mě nemilují, nebo kteří se
bouří, aby následovali ostatní. Podívej se, jak nechávají bořit mé chrámy, ti, kdo falešně říkají,
že Mě milují a skrývají se v temnotě, aby Mě korunovali trním.
Má milovaná, jakým by měl být můj lid?
Luz de Maria:
Odpovídám: Pane, svatý, svatý lid.
Kristus:
Milovaná, nechci moderní lid, chci lid, který respektuje zdravé učení, zachovává má Přikázání,
vykonává mou vůli. Modernismy u Mě vyvolávají hnus, každý modernismus, prosazující
se v mé církvi, Mě nechává trpět novou ranou bičem.
Zlo přivádí člověka k jeho vlastnímu zničení. Žijete v časech války a popíráte válku, která je
rozdrobená. Uvidíte Zemi, jak bude otřesena provokacemi některých národů vůči druhým.
Některé z mých dětí žijí svou myslí soustředěné na svůj život, na svou lidskou vůli, nedívají se
dál, než co mohou vidět svým krátkozrakým pohledem. Proto popírají válku a válka brzy přijde
se svými konflikty, bolestí a invazemi. Organizace, složená z mnoha zemí, udělá chybný krok
a to bude velkou provokací, která spustí mohutný konflikt.
Milovaní, lidé jsou neustále napadáni, nejen tělesně, ale i psychicky a duchovně. Agresivita
u lidských bytostí překypí během několika okamžiků, a ty pak vrhají otrávené šipky na ty po
svém boku.
Jen málo domácností žije jako rodinná společenství. Většina členů domácnosti žije pod vlivem
strachu z hněvu silnějšího v rodině.
Milovaní, kolik jen varování jsem již dal svým lidem, aby už přestali?
Luz de Maria:
Pane, je jich bezpočet, ale ztrácí se při čtení. Je opravdu tak málo bratrů, kteří skutečně žijí tvé
Slovo?

Kristus:
Milovaná, je to tak, je jich málo, těch, kteří se zastaví a analyzují mé Slovo. Někteří je
neanalyzují, protože se jim nehodí, aby čelili svému svědomí…
Vy blázni, jaká chudoba srdce! Obelháváte sami sebe, než abyste čelili své osobní
realitě a odčinili své omyly.
Luz de Maria:
Kristus mi ukazuje mnoho těžce podvyživených a nemocných dětí, vidím, jak matky těchto dětí
se pokouší plakat, ale slzy nevycházejí z jejich očí. Pláčou svým srdcem! Je hrozné, co vidím, je
to opravdu děsivé.
Jak mnoho nevinných, cítím se na omdlení. Přála bych si zachránit všechny tyto děti, některé
mají poraněná těla.
Kristus mi okamžitě nabízí další vizi. Velké obchodní řetězce prodávající rychlé občerstvení,
vyhazují zboží, které nebylo prodáno během dne.
Pak mi Kristus ukazuje honosná sídla, kde děti rodin, které tam žijí, nepřijímají jim nabízenou
potravu a vyhazují ji.
Hned potom mi Kristus ukazuje poradu, poznávám některé z přítomných, kteří, aniž by
pociťovali v srdci nejmenší bolest nad tím, o čem rozhodují, hlasují souhlasně, aby naši bratři
v Africe i nadále umírali kvůli hladu.
Nechá mě pohlédnout na Indii, kde tolik bídy kontrastuje s přepychem několika lidí.
Kristus:
Má milovaná, takový je člověk v tomto okamžiku, krutější vůči svým bratrům než v jiných
generacích. Genocida prochází jako stín z jednoho konce na druhý, aniž by se svědomí dotklo
srdcí.
Kristus naříká nad neposlušností člověka a říká mi: Moji služebníci by neměli žít v nadbytku,
ale s důstojností.
Milovaná, duch člověka se stal tak nasycený zlem, že zneužitím vědy došel k překročení mých
plánů. Vládci dovolují, aby některé atmosférické jevy byly manipulovány vědou. V tomto
okamžiku klima už není stejné vlivem manipulace člověka, a protože Stvoření už člověka
neuznává.
Řekni svým bratrům, aby se modlili za Asii, bude příliš trpět.
Mé děti se Mě snaží překonat a ve své dychtivosti pozměnili celé Stvoření a se Stvořením
pozměnili lidské tělo a vyvolali řadu nemocí způsobených nezodpovědností celého lidstva.
Řekni svým bratrům, aby se modlili nad zhoubnými infekcemi, které vás bičují
a budou často bičovat, jedna větší než druhá.
Řekni jim, aby se modlili růženec mé vzácné Krve a aby použili to, co jim dala má
Matka pro boj se zhoubnými epidemiemi a morovými ranami.

Luz de Maria:
Kristus mi ukazuje svou Matku a naše Matka pokrývá svým pláštěm mnoho lidských bytostí,
které sténají a současně prosí, aby nepadli jako kořist nemoci.
Pak, v následujícím okamžiku, mi Kristus říká:
Milovaná, pohleď, jak nájezdníci obsazují Evropu, podívej se, jak pochodují a vše zanechávají v
plamenech. A já vidím tolik pohrom a útisku, že mé srdce je sklíčené takovou zkázou a bolestí.
Kristus mi říká:
Řekni svým bratrům, aby se modlili za Francii, Paříž se už nebude smát, bude
terorismem přivedena k mlčení.
Řekni svým bratrům, aby se modlili za Spojené státy, činy jejich vládců vytvořily
tolik nepřátel, kolik měly vládních činitelů. Řekni jim, že země se otřese s velkou
silou.
Má milovaná, není všechno bolestí, jsou-li Mi mé děti věrné, usilují-li zůstat v naší vůli a nabízejí
utrpení pro spásu svých bratrů.
Žehnám cestu toho, kdo vytrvá, kdo se zkoumá a uznává své zavrženíhodné činy.
Žehnám cestu mých dětí, aby se probudily a aby jejich dobré úmysly vůči svým bratrům byly
stále silnější. Mé ruce čistí cestu těch, kteří padnou a povstanou, aby tíha jejich pádu je
nepřemohla, ale aby povstali ve víře a stali se obnovenými bytostmi, chtějící dosáhnout cíle, kde
na ně čekám.
Moji lidé se musí vzdělávat, prohloubit znalost mého Slova, poznat Mě, aby se Mě nebáli, právě
naopak, aby vešli do mého milosrdenství…
Moji lidé musí být víc duchovní, aby rozuměli mým slovům a usilovali je naplnit. Ten, kdo v této
chvíli není oduševnělý, má před sebou velkou překážku.
Milovaní, lidstvo se naučilo klamat sebe a nesnáší toho, kdo říká Pravdu, dává přednost bez
ustání diskutovat, než aby se na sebe skutečně podívalo. Ti, kdo popírají vysvětlení mého Slova,
zahynou ve svém šílenství.
JÁ JSEM LÁSKA, JÁ JSEM ODPUŠTĚNÍ, JÁ JSEM SMÍŘENÍ, JÁ JSEM LASKAVOST,
JÁ JSEM NEÚNAVNÝ ŽEBRÁK LÁSKY, JÁ JSEM VĚČNÝ HLEDAČ DUŠÍ, JÁ JSEM
MILOSRDENSTVÍ, JÁ JSEM NEKONEČNÁ PRAVDA.
Pojďte ke Mně, děti, pojďte ke Mně.
Tam budou jiné časy, kdy pokoj bude ve vzduchu, na zemi, ve vodě i v ohni. Další čas věčného
pokoje…
V těchto časech budete očištěni, a pak láska se znovu zrodí v každém z mého lidu
a zduchovnělý člověk Mě zavolá s láskou: "Otče", a budete mými syny.
Žehnám vám.
Váš Ježíš

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 14. července 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

ČLOVĚK MĚ ODSTRANIL ZE SVÉHO ŽIVOTA
Můj milovaný lide,
člověk neměl vůli, aby ovládl své ego, když jej vyzývá, aby přestoupil hranice
dovolené naší Trojicí. Velké soužení této generace je žít bez lásky, kterou od vás naše Trojice
požaduje a neuznání autority, vycházející z našeho Domu. Člověk touží po nesmrtelnosti a tak
chybně hledá způsob k nalezení tělesné nesmrtelnosti. Nesmrtelná je duše, a to je tím, čím by
se lidé měli zabývat. Duše je nesmrtelná v nebi nebo pekle. Buďte si toho vědomi, abyste
pracovali a jednali v souladu s naší vůlí, abyste se těšili
z věčného života.
Každý z vás jde za svou touhou, dokud je cesta taková, jak si přejete, jak se vám líbí, jinak
ji opustíte. Takže je závazkem, který máte u nás.
Naše děti, náš lid pláče nad takovými soudy, které nakonec povedou k větší víře a větší
trpělivosti, jakou jsem měl Já. Trpělivost je skvělým společníkem, aby pokora překonala soud,
který si lidé zvykli brát na lehkou váhu.
Pak mi Kristus řekl:
Mé dítě, celý vesmír byl svěřen člověku, aby ve službě mému Otci vládl celému Stvoření.
Vesmír není vně člověka, ani člověk není mimo vesmír, protože co se stane ve vesmíru,
ovlivňuje člověka a člověk bude žádán, aby vydal počet ze všeho, co učinil proti tomu,
co mu bylo svěřeno.
Začíná velká planetární konjunkce a tento pohyb má vliv na celý vesmír, proniká zemí a tedy
i člověkem, pozměňuje jeho psychiku a je příčinou, že člověk přijímá vyzařování, které se
vytváří ve vesmíru. Pro lidi není normální, aby přijímali takovou odezvu, která přichází se silou
vesmíru, pozměňuje jejich myšlení, chování a inteligenci, neboť nejsou vybaveni k přijetí takové
křeče.
Reakce člověka, není-li soustředěn na Mne, je násilí, výčitky, netolerance, egoismus,
žárlivost, kriticismus, arogance a silné výlevy odmítání. Proto se chování lidstva
zvýrazňuje silnými akcemi a reakcemi, rozdílnými od těch, kterými jednal a reagoval dříve.
To spolu s nástrahami Satana vedlo k tomu, že mé děti se proměnily v opravdové časované
bomby, které reagují impulsivně a jejich jednání je nečekané a neuvěřitelné, způsobené
odcizením naší Trojici, mé Matce a nevírou v přímluvu mých svatých.
Na člověka tohoto času pohlíží Zlý jako na slabé lidské stvoření, jemuž jsou podávány dávky
revolty, až se revolta změní v nenávist. Proto vás neustále vyzývám, abyste zůstali
pozorní vůči svému já, vašemu jednání, reakcím a skutkům. Proto vám stále říkám,
abyste se zastavili, meditovali o tom, jak jednáte a přezkoumávali míru své lásky
ke Mně a vašim bližním.

Moji milovaní, krize se dají očekávat v zemích, které vstoupí do ustavičných protestů, dokud se
nestanou nekontrolovatelnými. Nouze se stane široce rozšířenou v každém ohledu pro přežití
člověka. Hvězda Slunce, o níž se věří, že vstoupila do období pasivity, se připravuje na silné
erupce, které vyvrhnou koronární hmotu, jež ovlivní velké pokroky vědy v různých oblastech.
Lidstvo zůstane neschopné komunikovat a pro své přežití bude přinuceno vrátit se do minulosti.
Moji milovaní, lidstvo nemyslí na tyto nepředvídatelné události přicházející z oblastí mimo zemi,
ani na ty, které dostane od samotné přírody. V zemích, kde existují provokatéři mající za úkol
podněcovat konflikty, zveřejňují hesla, která zasévající svár.
Moji lidé, poslyšte! Ti, kdo touží po ovládnutí světa, dodávají národům zbraně. Trpím tím,
že mládež je přiváděna k tomu, že lehkomyslně nosí zbraň.
Vyzývám mladé lidi, aby se neúčastnili pouličních bouří nebo protestů, neboť ve
svém rozohnění se stanou účastníky masakrů. Mladí lidé, utečte! Neposkvrňte své
ruce krví svých bratrů!
Na jižní polokouli přijde nejdřív úzkost, a pak nastane mír.
Má Matka vylije svou svatou krev na argentinskou půdu, jako předehru k tomu,
co přijde. Nestane se nic, před čím bych nevaroval můj lid. Má Matka nebyla
vyslyšena.
Severní Amerika se stane zemí zmatků. Na velkém mostu se rukou rebelů ocitnete tváří v tvář
léčce smrti.
Brazílie pláče, pláče a spolu s touto zemí bude plakat celý svět.
Bouři nevidí před sebou ten, kdo nevěří a omluví se několika slovy…
Tak tomu bylo vždy.
Jak tato má stvoření budou naříkat, že neposlechla, kdy měla poslouchat!
Nepřátelé duše vzdali hold lidské slabosti, aby zničili, co je moje. V tomto čase se moji vlastní
stali nepoznatelnými a zdravému rozumu se příčící, neschopní si vzpomenout na mou vůli. Vědí,
že srdce člověka jej vede k tomu, aby byl žebrákem, nebo naopak hrdinou, ne pro jeho
statečnost, ale pro jeho spiritualitu, pro život v Boží vůli.
Argentino, ty nevlastníš bohatství, nervozita vzrůstá, nespokojené mručení se zvedá a stává
se křikem v ulicích. Tento moudrý lid se bojí útisku provokatérů. Za úsvitu přijde spiknutí.
Ach, Argentino! Země spisovatelů a písní, hlasy budou udušeny v nářku kvůli nespravedlivým
utrpením. Prosil jsem tě o tvou oddanost, ale nízkost zvítězila. Budeš plakat kvůli neposlušnosti,
luza vstoupí do Paláce a bude hledat cennosti.
Můj lid čeká na anděla míru, bude nestranný a v srdci bude mít můj zákon a jeho
slovo bude mým zákonem.
Anglie bude vzdychat, bolest přijde neočekávaně.
Evropa bude muset čelit zpustošení, starobylé paláce se stanou ruinami.

Kolik jen lásky a úcty se nedostává naší Trojici, když urážíte mou Matku a mé
chrámy zůstávají prázdné, dveře zavřené!
Můj lid nebude mít kam jít, aby Mě uctíval.
Člověk Mě odstranil ze svého života, a Já, žebrák lásky, ho volám, aby každý přišel
ke Mně.
Střední východ vybuchne! Krutost vystoupila z břehů a země trpí.
Volám vás, vysvětlím vám mé Slovo, abyste nevěřili, že jsem na vás zapomněl.
Volám vás, aby můj lid stál po mém boku, bez ztráty víry v Boží ochranu a ochranu Matky.
Přijďte ke Mně, jděte v mém Slovu, naplňujte Boží zákon a nechoďte jinými cestami.
Slovo je na věky věků jedno.
Miluji vás, mé děti, jste můj velký poklad.
Váš Ježíš
Poselství Matky Spásy ze dne 24. července 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

CESTA K MÉMU SYNU JE CESTOU ZKOUŠEK
Děti mého Neposkvrněného Srdce,
žehnám vám jako Matka lidstva, jste v mém srdci. Ať srdce toho, kdo stále hledá obrácení, není
nepokojné.
Cesta k mému Synu je cestou zkoušek. Avšak každá zkouška je požehnáním, bez
něhož byste nerostli tak rychle, jak byste měli v této době, kdy lid mého Syna musí
znát a poznat Boží Slovo v Písmu svatém.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, lidstvo se nalézá ve zmatku. Právě teď jsou lidé zvědaví,
ptají se jeden druhého, čemu věřit a v co věřit. Vaše činy a jednání nejsou v souladu s Boží vůlí,
zjevené v Božím zákonu – v Přikázáních, která jsou nepřevoditelná, neměnná a nezměnitelná.
Jsou věčným přáním Otce, aby jeho děti nebyly zmatené, vytrvaly v úctě a lásce a s jasností
uváděly do praxe Boží vůli.
Vás, které miluji, vy, mé děti, vyzývám vás, abyste zůstaly pevné a neochvějné. Vaši bratři
potřebují svědectví, která jim budou dodávat odvahu, aby i nadále hledali Boha bez váhání, bez
únavy, aniž by se vzdaly závazku vůči bližním a jednotlivě vůči každému z nich.
Zmínila jsem se, že nejistota bude noční můrou lidu mého Syna a to je to, v čem nyní žijete.
K teroristickým činům dochází častěji. Cílem je vyděsit, vyvolávat chaos a vést lidi k netrpělivosti
a ohromení. Prosím vás, abyste nepochybovali, ale posilovali svou víru v každém
vysvětlení tohoto Slova mého Syna.

Koho pronásleduje Zlý? Nevinné, ubohé děti této Matky, ale především mládež, aby se stala
součástí této hrůzy, která se šíří bez váhání a obav po celém světě. Jaký žal mi působí tyto
skutky a jednání. Ďábel hledá mé děti, aby je nechal padnout, proto ony opustí mého Syna,
proviní se proti Božímu zákonu a budou těmi, kdo přeruší bratrství, o které vás můj Syn prosí
a jímž pověřil každou osobu, abyste v dokonalém bratrství šli kupředu v Lásce, dobročinnosti,
naději a víře.
Pro toho, kdo není Láska, je těžké jít. Přijímejte stále mého Syna v eucharistii. Objevte Boží
přítomnost v každém okamžiku života, v celém Stvoření tak, abyste ve vědomí toho, byli
současně neúnavnými hledači Pravdy. Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, jste si
vědomy, že dým Satana vnikl do církve mého Syna a že Zlý se raduje, že šokuje ty, co jsou
moji, a ohrožuje víru lidu mého Syna.
Boží Slovo je jedno: Včera, dnes a navždy, je a bude. Hrozby ideologií a sekt vůči církvi
mého Syna se staly skutečností. Z nitra samotné církve na ni útočí, utiskují ji a pokřivují pravé
Boží Slovo, aby šířily chaos, a aby věrní odešli od církve, kterou založil můj Syn.
Přichází rozdělení a církev mého Syna bude silně otřesena ve svých základech.
Někteří z mých kněží dali stranou pravé učení pro lid mého Syna a v tomto okamžiku slouží
zájmům, které jsou cizí Boží vůli. Zednářství silně ovlivnilo věrný lid, dalo mu podmíněné učení
ve vztahu k pravé víře a z tohoto důvodu slabá víra mých dětí je jako korouhvička ve větru,
a dokonce pochybují o tom, v co věří.
Člověku se nepodařilo ovládnout své ego a dovolil, aby jeho pýcha a sebeláska ho
donutila si zvolit to, co je nevhodné a hříšné a těžce urazil Nejsvětější Trojici.
Děti, měly byste věnovat zvláštní pozornost tomu, abyste božskou láskou rozdrtily lidské ego,
aby nekladlo žádný odpor. Nezapomeňte, že láska zvítězí nade vším a nalézá se v neustálém
vývoji, protože každé dílo nebo čin přijímá následky tohoto jednání a skutků a ty pak pracují
pro dobro nebo zlo lidské bytosti.
Naplňujte Boží vůli v každém okamžiku, buďte opravdovými svědky Boží lásky,
která přebývá ve vás, nezapomeňte, že nejste prázdná stvoření, ale že v každém
z vás má sídlo Duch Svatý.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Tento okamžik není totiž obyčejným okamžikem, je časem Boha, v němž každé odhalení dojde
naplnění. Žijte v pokoji a nezoufejte, nepropadejte úzkosti. Vaše víra v lásku a milosrdenství
mého Syna by měla být silnější a vy byste neměli ztrácet naději. Činy tohoto svědectví
opravdového křesťana se musí v každém okamžiku v skrytu projevovat před vašimi bratry.
Takto se nemusíte bát čekání, a ani Boží spravedlnost vás nepovede k beznaději, protože
budete odrazem jednání a činů pravého dítěte mého Syna.
Člověk musí být schopen překonat každý útok a musí být schopen říci pevně NE všemu, co by
vás mohlo oddělit od Boha a vzdálit od věčného štěstí.
Modlete se, děti, modlete se za Francii, trpí bez úlevy, modlete se za tento národ.
Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, trpí přivítáním, které dávají ďáblu.
Sám démon je pronásleduje, aby znejistěly a nevzývaly Boha. Utrpení bude vyvoláno
lidmi, jejichž mysl byla narušena zlem. Příroda je nechá trpět.

Modlete se za Německo, určitá událost jím otřese.
Modlete se za Brazílii. Teror náhle vtrhne do této země.
Modlete se, mé děti, modlete se v tomto okamžiku neklidu, beznaděje a nedostatku
lásky k Bohu, v němž žije lidstvo, ustupující před vládou zla nad lidmi. Lidé vůbec
nevidí zlo: co je nesprávné, je správné a co je správné, vyšlo z módy. To je léčka
Satana, kterou nechcete rozpoznat a která vás vede směrem k věčnému ohni, pokud
se neobrátíte a nebudete se kát.
Válka bude rozpoznána jako taková a ti, kdo bojují o světovou nadvládu, nebudou čekat.
Lidstvo bude zaskočeno uprostřed strachu.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, démon nutí člověka, aby se mu vzdal, zneužitá
technologie pokračuje v podmaňování mysli dětí a mládeže. Novinky nejsou novinkami,
hry, které hrají, jsou nástrahy Satana. Nepřijímejte tyto léčky Zlého, nenechávejte se
zasvěcovat do nových her, jsou to pasti, které vás povedou k tomu, že se zapletete se zlem.
Zastavte manipulativní technologii, která číhá v skrytu, ničí děti a mladé lidi, aby jim
ukradla duše!
Děti, jsou to těžké časy. Ale Syn Boha ví, že nebude poražen, zůstanete-li na správné cestě.
Ochráním vás jako Matka, která miluje své děti. Nepadněte!
Příroda se extrémně mění.
Buďte těmi, kdo vroucně milují mého Syna a s láskou mého Syna šíří požehnání na celé
Stvoření.
Miluji vás všechny, žehnám vám. Líbám vaše srdce, abyste šli bez váhání stále vpřed.
Lid mého Syna nejde osamocen, ale kráčí pod ochranou svého Boha.
V každém okamžiku vznášejte tuto prosbu:
Ve chvílích duchovního naplnění:
Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Marie, buďte mou silou a silou mých bratří.
V každém okamžiku jednoty:
Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Marie, buďte mou silou a silou mých bratří.
V každé chvíli osamělosti:
Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Marie, buďte mou silou a silou mých bratří.
Při každé zkoušce:
Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Marie, buďte mou silou a silou mých bratří.
Ve víře, naději a lásce k bližnímu:
Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Marie, buďte mou silou a silou mých bratří.
V požehnání pro rodinu:
Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Marie, buďte mou silou a silou mých bratří.

Ve zkoušce a utrpení:
Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Marie, buďte mou silou a silou mých bratří.
Žehnám vám.
Svatá Matka Maria
Poselství Matky Spásy ze dne 17. července 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

VĚRNOST SE NEPROJEVUJE JEN SLOVY, ALE TAKÉ ČINEM

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
Mé mateřství přijímá všechny…
Má ochrana se rozprostírá nad každou lidskou bytostí.
Jste mé děti, které jsem přijala u paty kříže mého Syna a v každém okamžiku se o vás starám
jako o své děti a za všechny se přimlouvám stejnou měrou.
Milovaný lide mého Syna,
nešetřete na úsilí, abyste zůstali jednotní…
Jednota je v této chvíli podstatnou pro vás, pro vaši ochranu, přesahuje vše tělesné
a stává se také duchovní.
Oznámila jsem chvíle, které přicházejí… Jsou to tyto okamžiky! A vyzývala jsem vás
k jednotě, takové jednotě, která je v této chvíli velmi důležitá a nutná pro každého člověka, pro
všechny, aby si byli bratry a sestrami milujícími Nebeského Otce, mého Syna a Ducha Svatého.
Způsob, jakým se zvedlo násilí v celém lidstvu, není pro vás nový, mé děti. Otcův dům vás
neustále varoval před touto nešťastnou skutečností. V mých zjeveních jsem vám vysvětlila,
v čem spočívá toto násilí – že zlo je přijímá jako předzvěst příchodu antikrista jako jediného
vůdce lidstva.
Nebe vás varovalo, že jste ve válce poté, co se tato válka představila odlišně od předchozích
modelů jiných válek během historie. Tato třetí světová válka spočívá ve stupňování násilí
v rozdílných podobách, v nichž pro lidské myšlení dosahují lidé nepředstavitelných extrémů.
Většina mocných národů využije protestů a stavu globálního neklidu k uchvácení moci s větší
silou. Milióny mých dětí budou zmrzačeny, pronásledovány a znásilněny v každém ohledu
a potrestány smrtí. Chrámy budou vypleněny. Některé chrámy jsou již znesvěceny světskými
a satanskými představeními.
Vy víte, že věrnost se neprojevuje jen slovy, ale také činem. V každém činu, který
vykonáte, je zřejmé, jestli jste děti mého Syna, jste-li vlažní nebo zda patříte
temnotě.

Tento okamžik je tím, v němž byl před vás umístěn teploměr. Teploměr, jenž měří mé děti jejich
slovy, svědectvím a činy: Takto se poznají a rozpoznají vás… Jestli patříte mému Synu, musíte
udržet pokoj v srdci, protože máte vědění a jistotu, že tato chvíle je zkouškou pro každého, a
Zlý útočí, aby vynesl to nejhorší ve vás – ty nejchabější křesťanské reakce, abyste dali špatné
svědectví o víře, kterou se hlásíte k mému Synu Ježíši Kristu a lásce, kterou máte
ke mně jako k Matce.
V tomto okamžiku, více než v každém jiném, je důvěra v Slovo mého Syna zásadní:
Někteří budou zkoušeni v skrytu…
Jiní budou zkoušeni v trpělivosti…
Jiní budou zdí modlitby, zrozené nejen z víry a srdce, ale modlitby uvedené v čin, abyste svědčili
o opravdové lásce k Boží vůli a volali své bratry a sestry k obrácení…
Ostatní z mých dětí budou zkoušeny ve víře, v lásce k bližnímu, v naději…
A většina těchto zkoušek vede k jediné – k opravdové jednotě v bratrství.
Mé děti, kdokoli přemýšlí příliš mnoho o budoucnosti, je veden k beznaději kvůli zlu, jež
obklopuje celé lidstvo a je všímavé k duším a vyčkává, aby na ně zaútočilo…
Kdokoli se nechá strhnout okamžikem zkoušky, bude ovlivněn Zlým, aby jednal tak, jak nikdy
dříve nejednal…
Kdokoli se vypořádá se zkoušku s vírou a láskou, je plný Ducha Svatého a zkouška
bude velkým požehnáním pro jeho život.
Děti, kdo se odvažuje říct, že zkouška se neobjeví na cestě opravdových dětí mého Syna
v nejneočekávanějším okamžiku?
Kdokoli je zkoušen, je zkoušen proto, že je na správné cestě.
Kdokoli není nikdy zkoušen, měl by si dělat starosti a rozhlížet se – po jaké cestě
jde?
Přivítejte zkoušku s láskou, trpělivostí, dobročinností a vírou. Láska udělá zkoušku lehčí,
trpělivost vám dá pokoj a jistotu, vedoucí vás nabídnout cokoli, co se hodí vašim bratrům
a sestrám, kteří trpí po celé zemi. Dobročinnost vás povede k důvěře v mého Syna. Největší
hodnotou pro křesťana je láska k Bohu a bližnímu s vědomím, že tak či onak, bratr či sestra,
které má každý na své straně, vám mohou nabídnout podporu. Víra vám dá jistotu, že jste byli
vybráni být věrnými dětmi mého Syna a proto jste zkoušeni.
Lide mého Syna, děti mého Neposkvrněného Srdce,
Nejsvětější Trojice vyzvala skupiny mladých lidí po celém světě, aby tito mladí lidé
mohli být oporou svým bratrům, kteří ji v tomto okamžiku potřebují, a aby láskou
přitáhli jiné mladé lidi, kteří se musí připojit k tomuto volání, kteří ale z nedostatku
jediného činu lásky zůstávají venku. Tito mladí lidé budou těmi, kdo doprovodí Matku
a budou podporou svým bratrům i těch staršího věku. Budou příkladem života ve vůli mého
Syna a jsou těmi, kdo budou doprovázet Anděla míru, aby tato mise, kterou Otcovský dům
svěřil tomuto stvoření, byla naplněna a on pomohl lidu mého Syna v okamžicích větší zkoušky.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Staňte se dobročinností, neboť dobročinnost je dospělost a dospělost je znamení
víry, porozumění, vzdělání, úctou k mému Synu, k sobě a k bližnímu. Dobročinnost
je zkouškou duše, která dozrála, a je tím, co každé z mých dětí musí mít v každém okamžiku
po ruce. Pomáhejte svým bližním, buďte neúnavnými služebníky ostatních.
Děti, zůstaňte bdělé vůči svým bližním, neurážejte je, nepomlouvejte, nebuďte
chamtiví, nevyčítejte jim minulost. Všichni mají stejnou příležitost změnit svou
cestu. Buďte vždy láskou bez váhání, protože kdokoli ztratí lásku, může předehnat ostatní
a být přemožen důležitou zbraní Satana, hněvem. Ten má různé podoby – mezi nimi je také
jedem, jenž bratry zraňuje a nechává je krvácet. Pro lid mého Syna je hněv velkým zlem této
chvíle. Ten, kdo žije pod vlivem hněvu, vzdává se každým okamžikem území ve prospěch
Satana, což jej dělá stále zranitelnějším vůči návyku, až nakonec si Satan vezme tuto osobu
pro sebe.
Pokoj je velmi důležitý pro lidského ducha, dokonce i uprostřed bouře. Znáte bratry,
kteří ve chvíli šílenství si sami vezmou život. Tyto mé děti mi působí velkou bolest. Jako Matka
je nechci ztratit. Proto vás vybízím, abyste se stále modlili jeden za druhého, vzájemně
si pomáhali a ochraňovali se.
Setkáte se s různými cestami, ale vy, kteří jste zůstali věrni, musíte zdvojnásobit své dobré činy,
aby zásluhy byly větší a překonávání pokušení bylo lehčí.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, neexistuje příručka pro křesťanský život, ani pro to, co bych
vám mohla dát jako Matka. Museli byste čekat na mně, až bych vám popsala každou událost
a nahodilost každého z vás zvlášť, a to, jako Matka, bych podrobně nepopisovala.
Existuje jen jeden návod pro život opravdového křesťana: Desatero přikázání
Božího zákona. Ať už se vám líbí, nebo ne, jsou příručkou života pravého křesťana; byly, jsou
a budou vždy platné, bez vynechání blažeností, činů milosrdenství, svátostí, a adorace
nejsvětější svátosti. Každý z vás je chrám Ducha Svatého a Satanova lstivost by neměla
vstupovat do chrámů v žádném ohledu, ani v jakékoli podobě.
Poznávejte díla a činy mého Syna, a pak je uvádějte do života, a pak mi řekněte: "Matko,
jsem dítě tvého Syna". Dříve si tím ale nebuďte lehkovážně jisti.
Poznávejte mého Syna, ano, je to pro vás nutné, aby to mohla být pravda, ale
poznávat Ho znamená, že musíte uvést toto poznání do praxe, neboť poznání bez náležité
praxe neznamená zcela nic. Bylo by to jako zahradník, který zasadil různé druhy nejkrásnějších
růží, stále je hnojil, ovládal veškerou znalost pěstování, škůdců, nejmenších znamení škodlivých
organismů, které by je mohly napadnout – ale když tento zahradník nedává růžím svou lásku,
bude mu tato příměs, která je nechává vyniknout a dělá je zvláštními, vždy chybět.
Když člověk vlastní vše, co chce a co považuje za nutné k životu a ví o všem, o co může být
žádán, je odborníkem a znalcem všech ideologií, vědy, umění hudby, matematiky, je expertem
na historii a předním znalcem vesmíru, ale nemá-li lásku, aby překonal sebe a své ego,
podlehne nedostatku vědění o tom, co je nejdůležitější: Láska a rozvíjení tohoto vzácného daru
v sobě samém, a rovněž ji nebude schopen rozpoznat ve svých bratřích.
Milovaný lide mého Syna,
musím se vám svěřit jako Matka, že musíte být stále ve střehu. Představou Zlého je
odtáhnout s sebou co největší počet duší, a to jsou duše každého z vás, a žádné jiné.

Zlý chce tuto kořist a také duše, které vytrvale bojují, aby byly neustále věrné mému
Synu.
V této bitvě nastanou spory, vzpoury, hrozby, pronásledování a jednání, které bude uváděno v
skutek. Tato válka je založena na hrozbách, činech násilí, krutosti a skutečnosti boje člověka
proti sobě samému.
Milovaní lidé mého Syna a mého Neposkvrněného Srdce: Vzpoury zamořují lidstvo. Je to mor,
který jde od národa k národu. Zlo se pohybuje
v emocionální nestabilitě člověka, v níž je Zlý expertem u těch, kterým chybí víra. Uslyšíte
o katastrofách v jednom, či jiném místě. V každé chvíli budou v nějaké zemi politické otřesy,
které se vám budou zdát nekonečné. Zlý potřebuje udržovat lidskou mysl pohrouženou do násilí
a vést národy a lidské bytosti do neustálé nejistoty. Vyvolává tím strach v okamžiku, kdy se
objeví zrození zla, kterým je terorismus a bude stále pokračovat v přivádění utrpení na celé
lidstvo, a nikdy se tím neunaví.
Děti, jako Matka vám radím, věřte v ochranu mého Syna, v mou ochranu a buďte
opatrné a prozíravé.
Modlete se, mé děti, modlete se za lid Ekvádoru, bolest bude znamením na srdci
a mysli tohoto milovaného lidu.
Modlete se, mé děti, modlete se za Paříž, Anglii, Španělsko, Itálii, Portugalsko,
Německo, Spojené státy, Střední východ, Venezuelu, Nicaraguu, Pákistán, Japonsko,
Čínu, Nigerii a Rusko. Zlo se v těchto národech uchytilo zvláštním způsobem.
Modlete se, mé děti, za Itálii, bude ve středu světla, dolehne na ni ruka zla. Utrpení
přijde z hlubin země. Dvě velké sopky, které jsem již uvedla, budou brzy v činnosti
a představují pro mé děti velké nebezpečí.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy. Když se silný orel motal v jiných
zemích, získal si nepřátele. V tuto chvíli ti, kdo jsou považováni za nepřátele, jsou
uvnitř a způsobí mnoho bolesti tomuto národu. Příroda je bude neúprosně bičovat.
Tomuto národu bude odkázána velká zkouška, kterou bude žít ve svém systému
vlády…
Modlete se, mé děti, vody moře proniknou bez příčiny na pevninu a neaktivní sopky
se stanou činné s velkou silou.
Děti, v každém domově musí existovat duchovnost, pokoj, harmonie, porozumění, a musíte mít
Písmo svaté, ale ne proto, abyste jím ozdobili svůj dům. Mějte posvěcené předměty, přijímejte
eucharistii mého Syna, modlete se svatý růženec. V každém domově musí existovat opravdové
spojení s mým Synem a stálá praxe skutečného dítěte mého Syna: Zákon Lásky.
Děti, buďte si vědomy tohoto okamžiku. Jsou děti, které nepoznaly chvíli, v níž se lidstvo
pohybuje, ale poznávají ji teď, právě když byla ohlášena Nejsvětější Trojicí.
Buďte lidmi, kteří nejen čtou, ale uvádějí ve skutek tato slova, která vám nebe
odhaluje předem v těchto voláních, ale především buďte lidmi, kteří naplňují Boží
vůli.
Církev mého Syna potřebuje modlitby svých členů. Zlo do ní vstoupilo se silou, ale potají.

Vy jste mystické Tělo. Poznejte, že mystické Tělo má rakovinu a že musí být uzdraveno.
Děti, zkoušky jdou kolem…
Můj Syn vás přivede do života ve vnitřním pokoji, dá vám, co potřebujete, protože
vás miluje.
Lide mého Syna, milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
neváhejte mě zavolat, jsem Matkou všech lidí. Nebojte se, vstoupíte-li do temnot
vyvolaných člověkem, světlo vašich duší vás osvítí.
Vy jste mé děti, pokoj vedený Duchem Svatým udrží vaše bratry pevně stojící.
V každé vesnici vidím duše, které mě volají, a já rychle přicházím, abych je naplnila láskou, aby
si zachovaly víru. V obcích vidím další duše, které mě volají, a já k nim přijdu, abych jim podala
svou ruku a vedla je. Vidím duše, které rostou každým okamžikem a můj Syn je potěšen
odpovědí na své prosby, a také jim dávám ruku, abych je vedla. Vidím skupiny dětí, které jako
ve večeřadle dostávají Boží Slovo se zvláštní láskou.
Milované děti, každé z vás je útulkem pro mého Syna, pro mě a pro vás samotné.
Měly byste vědět, že existují útulky, vytvořené některými z mých dětí, kde se můžete ukrýt
v okamžiku, na který vás upozorním. Některé útulky jsou velké, aby poskytly ubytování pro
mnoho z vás, jiné nejsou tak velké a ostatní jsou rodinná útočiště.
Neměly byste pátrat, abyste je našly, ani se necítit dobře kvůli tomu, že nejste součástí skupiny,
vytvořené pro tento účel ochrany. Vy vlastníte ochranu uvnitř vás tím, že konáte a jednáte tak,
jak jedná a koná můj Syn.
Vaše domovy jsou stálá přístřeší našich Srdcí, jen pokud jsou obydlena Boží Láskou, jste-li posly
pokoje a ovoce jednoty a bratrství, svědky a svědectvím víry, naděje a dobročinnosti, lásky
k bližnímu a jste-li ve stavu milosti nejen pro vás samotné, ale také, abyste byly schopny dát se
ostatním v jednom srdci: v srdci mého Syna, který nedovolí, abyste dělaly rozdíly.
Lid mého Syna již zvítězil, a s anděly mého Syna, společníky na cestě, a se svatými,
hlásejte slávu Boží na věky věků. Amen.
Miluji vás, mé děti. Noste své škapulíře u sebe. Žehnám vám svým srdcem.
Matka Maria
Poselství Matky Spásy ze dne 29. července 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

POCHOPTE, ŽE CÍLEM KAŽDÉHO Z VÁS JE ŽÍT VĚČNÝ ŽIVOT
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Všichni jste děti Boha, VŠICHNI, dokonce i ti, kteří v Něho nevěří.
Ti, kdo prchají před Bohem, plavou proti proudu své vlastní existence. Bůh ví, co člověk chce,
kdy to chce, ví to už předem: "Božíma rukama byl člověk zformován".
Čas je práce ruky Boží a vše se naplní ve svém čase… Ale ne v tom, který chce
člověk Bohu vnutit. Vy, mé děti, daleko od Otce, míříte k potupné smrti, míříte k úpadku,
jdete proti stanovenému řádu, jdete v hledání toho, co vám poskytne zneužití svobodné vůle.
Kdo pomáhá člověku, který používá svobodnou vůli proti tomu, co ustanovil Otec?
Satan.
V této chvíli člověk nevidí své spojenectví, jež udržuje s hříchem a předává sám sebe Zlému tím,
že sjednal smlouvu s hříchem, který mu bere svobodu, napadá ji, ovládá ji a udržuje nad ním
převahu.
Proto je zlo tím, co určuje a udržuje moc nad vůlí člověka, vyvolává u něj probouzení nízkých
pudů následkem katastrofy uvolněné zneužitím lidské svobody, která duši přivedla na velké
křižovatky hříchu, který ji utlačuje a nedovolí mu znovu najít jednotu s Nejsvětější Trojicí.
Můj Syn zemřel na kříži, aby člověk, ztracený a usmrcený hříchem, byl vzkříšen
k novému životu v jednotě s Nejsvětější Trojicí. Mnoho mých dětí na to zapomnělo,
a kromě toho ignorovalo skutečnost, že každý hřích je odcizuje od sebe samých. Nejste
v jednotě s Boží Láskou, ale v jednotě, která se bouří proti tomu, co zákon Boha stanovil
pro přímou cestu jeho dětí. Místo toho jde člověk proti jednotě.
Velká část lidstva se pohybuje v zájmu módy, se záměrem, který není Boží vůlí.
Jdete jako zombie ke konci, který neodpovídá konečnému cíli člověka, jenž pro
všechny Boží děti představuje podíl na věčném životě.
Ďáblu se podařilo podnítit zlovůli a roztržku v církvi mého Syna. Cílem Zlého je rozdělit církev
mého Syna, rozštěpit ji, aby si ulehčil převzetí moci a církev přivedl do rozkolu.
V tomto čase musí být mé děti bdělé. Toto je chvíle poznání, absolutní víry,
bezpodmínečné lásky vůči Nejsvětější Trojici. V této chvíli jsou vlažní ve velkém
nebezpečí.
Mé děti, musíte znát a přijmout realitu: Jednota je zničena, nazýváte se křesťany,
ale bojujete jeden proti druhému.
Ďábel rozděloval, aniž by člověk kladl odpor, bez poznání, že je to velké dílo Zlého – rozdělit
Boží lid a vnést smrtelný jed dokonce mezi kardinály, biskupy a kněze, aby jed nebyl tak
očividný.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, pro některé z mých kněží se stala slavnost eucharistie
rutinou a transsubstanciace, která činí mého Syna přítomného v eucharistii z lásky k těm, kteří
Ho s vírou přijímají, byla zapomenuta.
Mé děti, neměly byste zapomínat, že pokud přijímáte Tělo a Krev mého Syna, aniž
byste pocítili lítost nad spáchanými činy, s pevným záměrem odčinit škody, pak
každé přijímání mimo stav milosti napomáhá vašemu vlastnímu zatracení.
Zlý je mazaný a zná slabost každé lidské bytosti, staví se do cesty člověka, aby nad ním zvítězil.

Pyšný muž nenaslouchá hlasu nebes, který mu stále znovu oznamuje blížící se nebezpečí…
Pyšný je nafoukaný a naslouchá jen tomu, co on chce…
Pyšný obviňuje své bratry, aby skryl svou ješitnost…
Pyšný se stále dohaduje… Zmínila jsem se o tom, protože někteří z vás jsou pyšní,
a nepřijímají tuto skutečnost, jsou domýšliví, ale nepřijímají to, tráví svůj život
živíce se vědou, ale bez Boha.
To je věda zla: Věda bez lásky, věda bez dobročinnosti, věda bez pokory a bez
spravedlnosti. Věda bez Boha je vědou zla.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, vy, kteří v této době překonáváte překážky v každém
okamžiku, najdete sílu v eucharistii, ve spojení s mým Synem, v naplnění Božího zákona,
ve skutcích milosrdenství a v pokrocích v naplňování Boží vůle.
Musíte usilovat o to, abyste byli novými lidmi, kteří nacházejí svou oporu v mém Synu, ve vroucí
touze po jednotě. Musíte jít tak, abyste přinesli naplnění vůle mého Syna, jsouce takoví noví
lidé, kteří mého Syna milují, a jsou připraveni být vykonavateli a milovníky Boží vůle.
Nyní lidstvo zvolilo svou cestu. Někteří jdou směrem k Boží Pravdě a jiní zraňují Nejsvětější
Srdce mého Syna a dychtivě chvátají směrem k hříchu a jeho novinkám. V nepřítomnosti tohoto
probuzení člověka vůči hříchu, protože ten člověka stále provází, chapadla Zlého mu neustále
ukazují novinky, aby ho zatratila. Ďábel potřebuje člověku krást čas, aby nereagoval a udržoval
svou mysl zaměstnanou imaginárním životem, a tak neslyší volání mého Syna.
Mé děti, přijala jsem vás u paty kříže mého Syna a jako Matka vás musím varovat.
Hry, které nyní hrajete prostřednictvím technologie, kterou stále držíte ve svých
rukou, z vás dělají roboty, odvádějí vás od reality a vstřebávají váš zájem do té míry,
že způsobí, že se stanete těmi, kdo naplňují přání démona.
Není zde jednota. Dar řeči byl ztracen. Každé z mých dětí si vytvořilo svůj vlastní svět, bez lásky
k bližnímu, jen pro sebe. Každodenní život je spíše filmem, který sdílejí se všemi, kteří jej chtějí
vidět, bez ohledu na následky.
Lidé této generace padají do propasti pohrdání svobodou a pohroužili se do zhýralosti v každém
ohledu. Děti, to je plod zla, je to, co si přeje Zlý, aby jeho následovníci se nezastavili a vykonali
svou práci a činy na vás, kteří se jim bezdůvodně otvíráte.
Hluboce se rmoutím tím, co dospělí udělali dětství. Otevřeli cestu k bezuzdnému sexu,
sexuálním úchylkám, pohlížení na nemorální jako na přirozené, přijali jako část života vše, co je
velkým přiblížením ke zlu.
Modlete se, mé děti, modlete se za církev mého Syna, rozkol se blíží mílovými kroky,
zmatek se rozšiřuje a ďábel využívá této chvíle.
Modlete se, mé děti, modlete se za Rumunsko, bude udoláno bolestí, příroda jím
otřese a voda je zaplaví.
Modlete se, mé děti, zlo se snáší na národy a připravuje své činy pod ochranou
temnoty. Cílem zla je utrpení. Terorismus žije tím, že se v každém okamžiku živí
plody svých činů.

Modlete se, mé děti, modlete se za Brazílii, její půda přitahuje bolest.
Modlete se, mé děti, chaos zachvátí Spojené státy, které ztratily svůj pokoj.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Milujte Nejsvětější Trojici, pronikněte do Boží lásky a znovu najděte chuť dobra tím,
že budete naplňovat Boží vůli.
Lidstvo přijímá zlé činy terorismu s úzkostí. Toto chapadlo démona je posíleno těmi, kdo trpí
dobrovolnou nepřítomností mého Syna ve svých životech.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Vyzývám vás k obrácení. Volejte o moudrost Ducha Svatého ve vás, volejte o dar
rozlišování v reakci na novou informaci, která vás uvede do zmatku.
Děti, dobročinnost mizí. Přitahujete dobročinnost k lidství a zamoříte ji tím.
Nejsou to jen katastrofy, které by vás měly udržet v bdělosti, ale i setrvání na cestě mého Syna
a v oboustranném naplnění Boží lásky.
Varujte své bratry před dobou, v níž žijete. Někteří vám uvěří, jiní vás odmítnou.
Nevzdávejte se, ale pokračujte ve varování svých bratrů, aby se vrátili na cestu evangelia.
Mé děti, neočekávejte od organizací, určených pro ochranu Země, že vás budou varovat před
hrozbami blížící se z vesmíru. Země je ohrožena z meziplanetárního prostoru asteroidem.
Nesnažte se zachránit tělo, ale duši.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, pochopte, že cílem každého z vás je žít věčný
život.
Ochráním vás, miluji vás.
Matka Maria
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 1. srpna 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

MŮJ LID SE MUSÍ DUCHOVNĚ PŘIPRAVIT
Mé děti, přijměte mé požehnání.
Moje láska a milosrdenství neslábnou, navzdory urážkám, které člověk pronáší proti
Mně.
Volám vás k pokání a obrácení. Moje láska a milosrdenství neslábnou, ale současně má
spravedlnost zůstává přítomná.

Moji milovaní lidé, máte poznání toho, co přijde v tomto čase, dověděli jste se to
z Písma svatého. Lidé se bouří proti mé lásce a budou se vysmívat Mně a všemu, co jim
připomíná lásku naší Trojice a především vykoupení lidského pokolení. Tato revolta se odehrává
právě teď, a to je ta chvíle, o které mluví Písmo svaté.
Zapomněli jste na utrpení těch neposlušných dětí, které se ze své naprosto svobodné vůle
vydaly trestu za své hříchy. Trestu, ovoci svých neustálých hříchů, i přes varování naší Trojice.
Chlípnost vládne. Vše, co je potvrzeno v Písmu svatém, a na co vás má Matka
předem upozornila ve svých naléhavých výzvách, je ignorováno a je terčem
posměchu, a tak se moji lidé nebojí. To není má vůle, ale je pravda, že ne všichni, kdo
tvrdí, že šíří mé Slovo, jsou praví. Tvrdě kritizují mé nástroje, když Já, nebo má Matka vás
varujeme a vysvětlujeme vám, co žijete a co budete žít pro napravení svých chyb. Člověk
zahynul potopou a bezbožní zahynou novou potopou ohně.
Tato generace by měla zůstat sjednocena se Mnou, aby omyly předchozí generace nebyly
opakovány. To se nestalo. Minulé omyly, urážky a hříchy se všude znásobily, urážky jsou větší,
stejně jako vynalézavost hříchů.
V této chvíli ďábel předvádí svou lstivost, více než v předchozích časech…
V tomto okamžiku si Satan stanovil svůj cíl a svůj konečný záměr rozšířit svou zlobu
a nechat ji u lidí růst.
Mnoho mých dětí tvrdí, že Mě milují a předstírají, že tomu tak je, i když tajně pronásledují mé
věrné děti, zasévají svár, aby jednota nemohla přivést můj lid blíže do mírotvorné shody.
Ničitel lidstva nalézá půdu připravenou k tomu, co má být dobře přijato. Hřích se rozmnožil
a moc zla nad člověkem jde až tam, kam jí člověk svou svobodnou vůlí dovolí zajít, když milost,
neustálým odmítáním spásy, zeslábla.
V hloubce svého bytí každé z mých dětí si udržuje poznání, že Já jsem Pravda, ale odmítají Mě
uznat. Nepřikazuji člověku, aby jednal mimo své možnosti, nevyzývám vás, abyste byli tím, čím
nemůžete být. Ti, kteří nejednají správně, to nečiní proto, že nemohou správně jednat, ale
proto, že svět a tělo se v nich tak pevně zakořenily, že jsou silnější než jejich vlastní vůle nebo
dobré úmysly.
Můj milovaný lide, je naléhavé, abyste vzali mé výzvy a výzvy mé Matky velmi
vážně.
Čas už není časem… Všechno, co se má stát, vám bylo odhaleno a právě se naplňuje.
Probuďte se! Nebuďte těmi, kdo jdou kupředu, jako kdyby zlo nepřispívalo k utrpení této
trpící generace, která trpí a bude trpět nemyslitelné.
V této době jsou zájmy vůdců mocných národů soustředěny na jejich vlastní osobní zájmy.
Takže utrpení lidí bude pokračovat, dokud antikrist nebude poražen.
Můj lid se musí duchovně připravit, povznést se a zůstat sjednocen s mým Duchem
Svatým, aby nebloudil.
Lidské myšlení se nerozvíjelo, spíše bylo duchovně omezeno, a v této době bylo značně
omezeno, takže nereaguje na mé výzvy a odevzdává se zlu. Má volání, abyste se překonali, byli

hlavně duchovní a soustředili se na mé učení a příkazy ve vší vaší práci a skutcích, jsou popsána
jako "mimo hranice", v nichž mohu řídit svůj lid, a proto ti, kdo si myslí, že jsou učení, vás
označují jako následovníky takzvané nové éry.
Ano, mé děti, přeji si, abyste splnili mé požadavky, chci nového člověka,
obnoveného, který přemýšlí a zná Mě v úplnosti, otevřeného k naslouchání
mému Duchu Svatému, neboť svatost není vyhrazena jen některým, ale Já ji
mám dostupnou pro všechen můj lid.
Děti, nové ideologické proudy vás chtějí omezit s cílem vás udržet v pasti, kterou Satan před
vás položil, aby vám zabránil nesprávnými definicemi falešné zbožnosti stát se více duchovními
a méně světskými. Duchovní člověk není ten, kdo stojí daleko od světa, ale ten kdo není světský
a jehož život je svědectvím mé Lásky, přítomné v plnosti toho, co naše Boží vůle vám přikázala.
Dostanete více pokynů z našeho domu kvůli blízkosti velkých událostí, ale nevěřte
těm, které vám nepotvrzují Písmo svaté, protože na zemi není člověka, který by
vlastnil pravdu o naší Trojici. Člověk nemůže dosáhnout absolutní Pravdy, neboť
ta přesahuje lidského ducha.
Můj lide, povídají vám tolik nepravd! Moc světa spočívá na ramenou velkých soupeřů naší
Pravdy. Tato moc skrývá, co přichází na lidstvo, co je ve vesmíru a přijde, aby dopadlo na zem.
Velká část vědy je dobrovolně umlčena a oddala se této moci. Tato moc nad lidmi je pro
ty, kteří ovládají velké mocnosti, důležitější než samotné bezpečí lidského života na celé
planetě.
Oni odmítají láskyplné dědictví mé Matky a má varování, aby lidstvo nezachvátila panika,
a proto před člověkem skrývají spásu duší a brání mu, aby se stal především duchovním.
Nasycují člověka pokřivenou a zneužitou vědou vytvářející technologii, která dělá z člověka
hračku pod diktaturou Satana, aby vytvořili u lidí falešnou duchovní obnovu a růst zla se
záměrem, aby takoví lidé byli těmi, kdo zničí jednotu s mým domem a se svými bratry
a na každého, kdo je v jejich okolí, budou pohlížet jako na nepřítele…
Moji milovaní lidé, probuďte se, dokud není příliš pozdě!…
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy: zneužitá technologie vpadla do
domovů a přivedla Spojené státy k pocitu nadřazenosti nad lidstvem. V této chvíli
Mě bolí srdce nad tímto národem, jenž bude trpět kvůli otřesům země. Urážky naší
Trojice jsou nespočetné, ďábel přebírá kontrolu nad tímto národem. Teror se
zformoval na jeho vlastní půdě a mé děti budou trpět za bílého dne. Příroda jej bude
bičovat, politika tohoto národa bude ve zprávách.
Modlete se, mé děti, modlete se, komunismus postupuje kupředu, podvodně ve své
falešnosti. Co se zdálo dobré, takové není – naopak, oblékl se jako beránek, aby
obsadil další území a získal moc.
Modlete se, děti, za Německo, bude plakat kvůli terorismu.
Modlete se za Rusko, příroda je bude bičovat.
Modlete se, děti, ve velkém světovém shromáždění panuje hřích ve všech svých
podobách. Bolest se ukáže s velkou silou.

Modlete se, mé děti, vítr udeří neočekávaně, vody člověka překvapí. Moře nejsou
stejná jako v minulosti, znetvořená mořská stvoření se vynoří.
Modlete se, zem se třese. Modlete se za Chile, Japonsko, modlete se za západní
pobřeží Spojených států, modlete se za Indii.
Můj milovaný lide, z nebe vystoupí něco, co vámi otřese. Oheň se blíží, aniž by si toho lidstvo
bylo vědomo. Sobectví to dovolí.
Buďte poslové pokoje, buďte jednotní.
Ochráním svůj lid – vás, mé děti.
Miluji vás a chráním vás, budu vás stále chránit. Jsem Král a Pán.
Miluji vás věčnou láskou. Žehnám vám svým Nejsvětějším Srdcem.
Miluji vás.
Váš Ježíš
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 6. srpna 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

NEMYSLETE SI, ŽE VAROVÁNÍ NEPŘIJDE

Milované děti, můj lide,
MÉ POŽEHNÁNÍ PLATÍ TRVALE PRO VŠECHNY LIDI.
Z mých rukou stále vychází milost, která si přeje být přijata těmi, kdo ji potřebují. S bolestí se
má milost znovu vrací ke Mně – je vás málo, kdo ji přijímá.
Lidé odmítají mou lásku a to vede k tomu, že jejich srdce se stávají stále tvrdší.
Mé děti pohlížejí na sebe s pohrdáním, zápas velkých národů je bojem, který nabyl tvar v srdci
většiny jejich obyvatel.
V této chvíli je na můj lid pohlíženo s pohrdáním. Každý z mého lidu, jenž Mě následuje a chce
zachránit svou duši, tvoří jeho část.
Přichází okamžik utrpení, okamžik, který jsem odkládal… Přichází nezadržitelně k této
generaci, které bylo tolik odhaleno ve všech zjeveních mé Matky, a lidé je dobrovolně
neuznávají.
Základy země budou znovu a znovu otřeseny, voda moří vystoupí na zem, vyjde na povrch
a zaplaví města.

Kolikrát jsem se musel o tom zmiňovat, znovu a znovu! Můj lid si musí osvojit zjevení mé Matky,
které se udály v různých milovaných zemích, kde odhalila předem, co žijete a co budete
prožívat v této době.
Moji milovaní lidé, nenesete v sobě mou lásku k vám, ani vědění, které máte mít,
nenesete žádnou víru, ani nejste zbožní.
JÁ JSEM, KTERÝ JSEM [Ex 3,14] a udržuji svou lásku a ochranu nad těmi, kteří Mě
nezapírají.
Lidstvo oslavuje a uprostřed ledabylosti se objeví temnota člověka s kamenným srdcem.
Bezbožnost nenechá na sebe čekat, uprostřed zmatku se ukáže nemoc a násilí a národy budou
reagovat bez svědomí.
Moře byla zabrána mocnými jako jejich vlastnictví a vody jsou znečišťovány neustálým
bombardováním národy, které chtějí zastrašit jiné národy. Lidé zapomněli, že vody moří
prosakují do hlubin Země a znečištění je definitivní.
Země, daná člověku k obživě a obývání, je v tomto čase bez rozdílu znečišťována lidmi bez
svědomí, kteří chtějí dosáhnout jediného cíle: být mocní, aby ovládli svět.
Nepokračujte v znečišťování vod moří…
Tyto vody zaplaví zemi a mé děti onemocní.
Mé děti, v tomto okamžiku se nacházíte v neustálém ohrožení. Někteří jsou si toho vědomi, jiní,
hluší a slepí k těmto varováním, je ignorují a vytvořili svou vlastní babylonskou věž, aby Mě
neslyšeli, ale ti brzy padnou.
Milované děti, můj milovaný lide, srdce se chvějí vzrušením, způsobeným propagandou
soutěžení, a tak mají úspěch v odvrácení vaší pozornosti od děsivé pravdy, která se blíží.
Mé děti se pustily do zavádění novinek, které je ode Mne odvádějí. Mé děti ovládl
zmatek, a mé děti se vzdalují od naplnění mé vůle. Zlý omámil tuto prostopášnou
generaci, aby se nacpal hříchy, které nejvíc urážejí mé Nejsvětější Srdce a Neposkvrněné Srdce
mé Matky. Satan splnil svůj úkol, zmátl můj lid, který jde mezi pochybnostmi a temnotou.
Hledáte Pravdu? Obraťte se k mému Slovu v Písmu svatém, v Přikázáních, ve svátostech,
neodvracejte se od modlitby a rozjímáním nad tajemstvími svatého růžence.
V těžkých chvílích vzroste zmatek, kdy farizeové se budou chlubit falešným pojetím Božího
Slova, aby svedli více duší na scestí.
Nediskutujte o falešné zbožnosti, poznejte dobře příkazy Domu mého Otce.
Nebuďte těmi, kteří hledají záminky, aby napadali naši Trojici.
Abyste žili v Boží vůli, nemůžete zůstat vlažní, musíte žít v "Ano, ano – ne, ne".
Vlažní budou vyvrženi z úst mého Otce [Zj 3, 16].
Mé milosrdenství je jedno, a zahrnuje v sobě podmínky, bez jejichž splnění je mému
milosrdenství zabráněno svobodnou vůlí člověka přijít na pomoc mým dětem.

Nejsou-li tyto podmínky brány v úvahu, nedojde mé milosrdenství tam, kde je každodenně
páchán hřích, kde život je neustálou setbou urážek a na Boží zákon je pohlíženo, jak se komu
hodí.
Odmítáte si uvědomit, že život každého z vás je to, co každý chce.
Milované děti, jak bude postupovat čas, budou tyto chvíle stále těžší. Pronásledování mého
lidu bude stále ve zprávách, zprávách, které vyhovují vládcům národů, skrývajících
skutečný důvod zavírání a obsazování mých chrámů.
Člověk se svou ztemnělou duší hledá Zlého. Volám vás, abyste se vrátili ke Mně.
Satan využil duchovní chaos v člověku, aby si vynutil začátek předpověděného spirituální
zmatení, aby zničil a umlčel svědomí, přivodil pád věřících a znečistil je, aby zamořil mé
vyvolené a chytil je do svých sítí.
Milujte Mě, živte se mým Tělem a Krví, přijímejte Mě v eucharistii. Přijímejte Mě ústy, tím
zabráníte, že Mě vezmou a budu urážen těmi, kdo Mě skryjí ve svých rukou, aby na Mě plivali
a hanobili Mě v ceremoniích, zasvěcených Satanovi.
Děti, můj lide, nemyslete si, že Varování nepřijde, je tak blízko, jak vy zůstáváte
blízko hříchu.
Každý z vás prožije okamžiky duchovní samoty. Dovolím, abyste se důkladně viděli. V této
samotě se každý uvidí, jaký ve skutečnosti je. Zachvátí vás hrůza, bezútěšnost bude žita,
ne cítěna, ale prožívána každým z vás. Mé děti potřebují se vidět uvnitř, aby viděly svou práci
a činy, aby tak hledaly naplnění Božích příkazů.
Uvidíte, jak se oheň blíží k Zemi a Země bude na chvíli otřesena. Ticho bude důtkami pro
mnohé duše.
Moji lidé, připravte se! Pohromy jsou pohromy. Pronásledování jsou pronásledování. Epidemie
se budou šířit a bude stále těžší je poznat. Má Matka vám dala ochranu proti epidemiím: olej
dobrého Samaritána a jiné prostředky proti tomu, s čím se vědě nepodaří bojovat.
Můj lide, s narůstáním teroru bude postupovat hlad, a s hladem se bude blížit hrozba pro lidi,
kteří soustředili svůj život na to, co je materiální.
Budu pomáhat svému lidu, má Matka vás vezme za ruku.
Co je nemožné, je nemožné pro člověka, ale ne pro Mne.
Válka je ve své první fázi, brzy bude rozpoutána bez slitování a člověk bude trpět v důsledku
zneužité vědy.
Můj milovaný lide, modlete se za Rusko, spící obr se probouzí a ukazuje svou moc.
Moji milovaní lidé, modlete se, ten, kdo se zdál nevinný, bude odhalen, jeho křídla
byla potřísněna krví, dávající moc teroru. Spojené státy budou žít svou domácí
válku.

Moji milovaní lidé, modlete se, lidstvo uvidí, kam až zajde zlo. Nebude se znát
k lásce, bratrství, solidaritě, popře samotného člověka a přinese oběti, aby zabíjelo
bez slitování. Modlete se za Brazílii.
Můj milovaný lide, zem se třese, potápí se a je geograficky přetvářena. Příroda udeří
lidstvo vší svou silou. Tato generace bude žít události nikdy dříve nevídané.
Můj milovaný lide, člověk, nechtějící se stát mým dítětem, přitahuje na sebe
katastrofu.
Modlete se, děti, modlete se, lidstvo žije v neustálém teroru, mír bude neznámý
a bude to strach, jenž ovládne svět.
Mé děti, volám vás v této chvíli, abyste se s vírou a silou přiblížili těsně ke Mně.
Žehnám vám, má Láska překoná vše, co si můžete představit.
Miluji vás.
Váš Ježíš
Poselství Matky Spásy ze dne 15. srpna 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
RODINY BEZ LÁSKY JSOU RODINY V AGÓNII, VYSTAVENÉ ÚTOKŮM ZLA
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
v tomto okamžiku vám žehnám zvláštním způsobem.
V těchto časech, kdy je bráněno naplnění Boží vůle, není věřeno Božímu Slovu, jasně
vyjádřenému v Písmu svatém a neskrývaně oznámenému v těchto mých poselstvích.
Děti, víra mých dětí je nepatrná, skoro nulová u jedněch a žádná u ostatních.
Abyste se staly opravdovými dětmi mého Syna, musíte žít evangelium v duchu a pravdě, musíte
vstoupit do Boží Lásky. Vím, že porozumíte tajemstvím Božího království, protože jste, milované
děti, skromné a prostého srdce.
Otcův Dům neponechal jeho děti samotné. Vždy a v každém okamžiku jim oznamoval, co se jim
stane, nebudou-li poslušné, ale pyšné nechápaly, jak si nebe vybírá lidské bytosti, které jsou
prostého srdce, aby otevřeně sdělily Boží Slovo jeho lidu.
"Proč nebe nehovoří ke mně?", říkají často pyšní. Odpovím na tuto otázku: Protože nejste
pokorní, nebo proto, že učení si troufnou neodhalit to, co Otcův Dům dává svému nástroji,
jelikož pro učeného by to byla záležitost studia a porovnání Pravdy, kterou nebe odhaluje
v tomto okamžiku s tím, co poznal jejich intelekt – a v některých případech se rozhodl dát
přednost lidským výkladům plných rozumových vysvětlení před pravdou Božího Slova.

Tím, že tak jednají, vyvolávají velký zmatek mezi lidmi mého Syna. Někdy popírají velikost mého
Syna, zázraky, které vykonal, jeho život čistoty a lásky, aby vnesli pochybnosti do lidské mysli.
A tak lidé pochybují o misi mého Syna, o vzdání se sebe sama, jeho vzkříšení,
a proto pochybují i o spáse člověka.
Mé děti, je málo učených, kteří odložili lidský intelekt, aby se vrhli do velké Pravdy Božího
Slova…
Je málo lidských bytostí, které z lásky k Otcovu Domu pozvednou svůj hlas, když sdělují
mesiášská proroctví mého Syna…
Je málo nástrojů, které podle Boží vůle uvedou ve známost, co jim odhaluje můj Syn. Uvažování
člověka zvítězí v lidském srdci nad sdělením podle Nejsvětějšího Srdce mého Syna.
Milované děti, budu odsunuta stranou od svých dětí, jako můj Syn je odsunut
od svého lidu…
Budu zapřena jako Matka mého Syna a vy se stanete osiřelým lidem…
Ne všichni, kdo jsou povoláni přinášet Boží Slovo lidu mého Syna, přijmou tuto velkou výzvu,
která je v této chvíli velkým požehnáním, kdy velká většina lidstva jde proti Přikázáním Otcova
Domu a připojili se k těm, kteří následují Zlého. V tomto čase jsou lidské bytosti bez váhání
pošlapány svými bratry, neznají se ke svým rodičům, sourozencům a příbuzným, když jejich
mysl, narušená Satanem, zatemní jejich rozum a vede je k tomu, aby byli méně lidští a více
světští.
Děti, v tomto čase probíhají zuřivé boje, hromadná vraždění nevinných, země se třese
z přijímání tolika nevinné krve, třese se, když na ni padají modlitby a žádosti k Satanovi, aby
zemi zcela ovládl. Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, proto jsou Spojené státy
tolik bičovány, a ještě budou ve velké míře, protože úřady nerespektují První
přikázání Božího zákona… Tolik urážek nezůstane nepotrestáno.
Znovu a znovu je můj Syn trhán, zesměšňován v domovech, na veřejnosti a v soukromých
institucích, takže je vyhazován ven, a stejným způsobem člověk nechce nic vědět o mém Synu,
ale jen o chtíči, morálním úpadku, nedostatku lásky a nepořádku.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, lidstvo převážně žije bez lásky v srdci, a když lidské srdce
obsahuje trochu lásky, pak projevit ji způsobuje velké rozpaky.
V tomto čase velký počet mých dětí probodává mé srdce, když muž a žena žijí spolu
v domácnosti a nevšímají si jeden druhého, protože muž byl vychován ve společnosti, kde
se mužské srdce zatvrdilo a rozum mu nařizuje, aby nevyjadřoval své city především vůči své
ženě, s cílem překroutit pravý smysl rodiny. To je působení Satana. Proč to nepoznáváte?…
Manželství bylo přivedeno k lhostejnosti s cílem, aby bylo zničeno nedostatkem oddanosti páru
a nepřítomností citů, které udržují jejich lampu zářící, aby ani bouřím, ani silným vichrům, nebo
nástrahám se nepodařilo způsobit pád lásky v manželském páru a jejich rodině.
Děti, udržujte váš domov živým. Rodina musí přežít uprostřed takového šílenství, muž
a žena musí žít v pokoji a být příkladem pro sebe, pro své děti, stejně tak pro církev mého Syna

a společnost. Proto byste neměly skrývat lásku manželství, ale měli byste ji vždy znovu
rozněcovat. Když rodina vykonává svá díla a činy, a přitom skrývá lásku, uspokojuje
a podporuje zlo, zatímco láska nakonec vyprchá.
Odtud se rodí málo lásky, kterou děti dávají svým rodičům, sourozencům, svým prarodičům
a tak dále. Trpím nedostatkem vyjádření lásky mezi rodinami, a tento nedostatek je ve
společnosti vyjádřen naprosto nelidskými, nemyslitelnými a nenapravitelnými činy.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, láska je odstraňována ze země.
Málo z vás ji vlastní a toto málo je stále pokoušeno.
Proto vás vyzývám, abyste udrželi plamen lásky naživu.
Mé děti nemají tvrdé srdce, ani si nemohou dovolit být přelstěny Satanem, když jsou rozlíceny a
ztrácejí kontrolu kvůli nepředvídaným životním událostem. Děti, musíte pochopit, že každé z vás
představuje pro Satana výzvu. Pán lží potřebuje růst skrze svá chapadla, ty, která mučí člověka,
proto byste se na tom neměly účastnit. Byly byste spoluviníky Satana, když skrýváte vznešenou
svátost a opravdovou oddanost v manželství, úctu v námluvách a lásku mezi bratry a sestrami v
rodině.
Nepřítel používá nedostatek zájmu jednoho k druhému, jako velké chapadlo proti Lásce…
Nepřítel používá lži jako další chapadlo proti Lásce…
Nepřítel používá lhostejnost jako další velké chapadlo proti Lásce…
Neupřímnost a nevěra jsou jiná Satanova velká chapadla, podvod zasluhuje trest. Toto
Satanovo chapadlo je jedním z velkých nástrah, jimiž se Zlý zmocňuje rodin a ničí je.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, lidstvo žije převráceně, celá země je plná hříchu…
Je to, nebo není velká vzpoura proti mému Synu?
Milované děti, vyhasnutí lásky dá všechnu moc zlu.
Rodiny bez lásky jsou rodiny v agónii, vystavené útokům zla.
Nezapomínejte, že můj Syn k vám pošle anděla pokoje, ten pozná lásku v lidské
bytosti.
Mé děti, milujte mého Syna a můj Syn vám ukáže Cestu, Pravdu a Život.
Volejte ke Mně a já vám pomohu milovat tak, jako můj Syn miluje každého z vás.
Modlete se, mé děti, modlete se za Německo, terorismus bude velkou pohromou pro
tento národ, bude neustále otřásán terorismem. Příroda přijde s velkou silou otřást
srdcem tohoto národa.
Modlete se, mé děti, modlete se za Švýcarsko, slzy mých dětí se budou řinout bez
zábran, ztráty budou nespočetné.
Modlete se, mé děti, modlete se za Itálii, sopky se stanou aktivní, zem se třese a lidé
budou trpět terorem.
Modlete se, mé děti, modlete se za Francii a Španělsko. Tyto národy budou
neúprosně trpět hanebnými činy, které budou spáchány proti nim. Tyto národy
budou trpět bolestí.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, lidstvo spěchalo ke zlu a zlo nemá žádný soucit
s člověkem.
Zůstaňte ve střehu: velká pandemie se chystá rozšířit mezi lidmi, je to výsledek zneužité
vědy, je poslána na lidstvo velkou mocností.
Člověk je nadán inteligencí, používá ji ve velkých technologických společnostech a stále soutěží,
aby tlačil tuto lidskou inteligenci k jejím hranicím, a tím vytváří odlidštělé bytosti s potřebou
násilí.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, jste na okraji propasti. Světové mocnosti
vytvářejí tajná spojenectví. Válka se blíží pomalu, ale postupuje bez zastavení. Připravte se.
Třetí světová válka, po velkých bojích, povede světové mocnosti k použití nukleární energie.
Kvůli tomu velmi trpím. Můj Syn miluje každé z vás a nechce, abyste trpěly, ale člověk, ve své
velké nevědomosti uvidí svou chybu, jen až se jí dopustí.
Děti, všímejte si pozorně uzavřených mírových smluv. Budou porušeny, aniž by ti, kdo je
podepsali, proti tomu zasáhli.
Děti, vy věříte astronomům, ale ne voláním z nebes… Asteroid se potuluje kolem země, objeví
se neočekávaně.
Vulkány vstupují do nové fáze aktivity.
Nežijte jako ti, co nemilují mého Syna.
Věnujte pozornost znamením tohoto okamžiku a nezanedbávejte Znamení času.
Oheň bude pršet z nebe, země bude znovu očištěna.
Vybízím vás, abyste důvěrně poznali opravdovou lásku mého Syna.
Vybízím vás, abyste vzývali Ducha Svatého, aby vám stále pomáhal.
Vybízím vás, abyste mě nazývali Matkou.
Nebuďte ustaraní jako ti, co pochybují a věří v člověka a nikoli v ochranu nebe.
Nevstupujte do konfliktů, zachovejte jednotu mých dětí.
Milujte jeden druhého, láska je nejsilnější ochranou proti Satanovi. V této chvíli
byste měli objevit velkou moc, která porazí zlo a s jejíž pomocí musí mé děti bojovat
– je to Láska zrozená v mém Synu a plně žita podle Božích přikázání.
Jednota zadrží zlo…
"Kdo má uši, slyš". [Mt 11, 15]
Jsem s vámi, jsem vaše Matka. Nechť je s vámi můj pokoj. Žehnám vám svým srdcem.
Matka Maria

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 16. srpna 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

CO VIDÍM Z NEBE?

Planetu v agonii, rozervanou rukama lidí, jejichž úkolem byl udržet ji v perfektním stavu…
Vidím ničení přírody. Stromy byly a jsou odstraňovány, aniž byste pomysleli na jejich
nahrazování novými. Voda se na zemi stává vzácnou, kde se dříve hojně vyskytovala, dnes
chybí. Lidé budou o vodu bojovat ve válce, stejně jako se nyní snaží mít kontrolu nad ropou.
Kolik jen lidí slouží v mých chrámech s úmyslem získat nepatrnou důležitost ve společnosti! Ale
nemají úctu ke Mně, ani Mě nemilují, jak si přeji, aby Mě tyto duše milovaly.
Vidím, jak moji posvěcení služebníci svěřili při předávání eucharistie tyto úkoly,
které mají zůstat výhradně mým kněžím, svým pomocníkům. Dělají to, protože Mi
neslouží s dostatečnou vírou. Je se Mnou zacházeno nedbale, aniž by moji posvěcení služebníci
žárlivě střežili mou skutečnou přítomnost v eucharistii. Vidím to, a mé srdce pociťuje bolest při
tak závažném jednání.
Vidím nedostatek modliteb mezi některými mými posvěcenými služebníky. Z toho
povstává duchovní deformace, která je vede k tomu, že zabřednou do pokleslosti, do rutiny.
Mnohá kázání jsou chudá, postrádají mé Slovo, některým z jejich kázání chybí motivace a síla
probouzet můj lid.
Má církev musí vytrvale dohlížet na plnění Přikázání. Bez toho, že by opomíjela byť jediné, musí
respektovat s vyrovnanou horlivostí vše, co diktují Zákony naší Boží vůle.
Naneštěstí někteří z mých posvěcených služebníků vstoupili do politiky. Tento čin je ovlivňuje
tak, že nejsou nezaujatí v ochraně mých vlastních.
Mé pověření pro každého posvěceného služebníka je pást mé ovce, najít ty, které zabloudily,
nazývat hřích hříchem a zlo zlem. Z vlažnosti se Mi dělá špatně, svrhává mé děti do náruče
Satana, aby se ztratily.
Svobodné zednářství spolu s ilumináty a jinými sektami, zaujalo vysoké pozice v mé církvi
a ochudilo Pravdu, kterou chci, aby ji znal můj lid. Tyto sekty ovládly klíčové funkce
uvnitř mého Domu, aby pozměnily zákon, který můj Otec seslal svému lidu rukama
Mojžíše, aby byl dodržován ve všech časech a na všech místech.
Zlý, maskován falešností, pronikl do mého Domu, dým Satana oslepil některé z mých
posvěcených a ti neviděli jak se démonický had lstivě plazí do mého Domu a vnáší jed zla mezi
mé představitele.
Někteří z teologů píší publikace o těchto těžkých časech, aniž by ten čas popsali.

Čas je pokaždé čas mých dětí, čas je lidstvo samo, poněvadž každá generace sama definuje
čas, v němž žije.
Tato generace se odpoutala od všeho, co je Boží, od mé svaté Matky… Tato
generace se vyslovila proti Mně. A tak takový je a bude čas, v němž žije: Katastrofy,
nemoci, přírodní pohromy, velké rozvraty, vzpoury lidí proti lidem, masakry nevinných,
znevážení a porušení Božích zákonů, svátostí a jiných praktik zbožnosti.
Mezi některými mými dětmi můj kříž nevisí na jejich hrudi z lásky, ale je záležitostí módy
a mnohdy posměchu.
Satan je vzýván, aby převzal kontrolu nad lidstvem…
Nevědí o skutečnosti, že vše pomine, ale má slova nepominou.
K Luciferově vzpouře dochází znovu u některých mých dětí, které se v této době bouří proti naší
Nejsvětější Trojici a opovrhují mou Matkou kvůli lásce k lidskému egu, kvůli nekontrolované
lásce k tělu. To je, čím dnes trpí můj věrný lid. Trpí kvůli těm, kdo mají radost
z bezbožnosti, kvůli těžkým urážkám vůči mé Matce a Matce Nebes a Země.
Já jsem nekonečné milosrdenství a bdím nad svými dětmi. Trpělivě čekám, až hříšníci se poznají
jako hříšníci a budou Mě hledat a smíří se se Mnou… Tak nekonečná je má láska, a přesto jsem
stejně spravedlivý a přijdu oddělit zrno od plev.
Zdá se, že Zlý vyhrává, ale nad mou církví nezvítězí, ani nad naší Trojicí.
Kdokoli koná dobro, bude se radovat v mém Domě.
Kdokoli žije ve zlu a nečiní pokání, bude trpět věčným ohněm…
Hřích zbavuje lidi jejich výsad, dokáže vyvolat vzpouru smyslů proti naší Trojici, vzbuzuje
v lidstvu potřebu k zlému jednání a skutkům. Proto vám přikazuji, abyste obrátili směr zlého
jednání, prosili Mě o odpuštění a žádali Mě o pomoc v tom, co se vám nedaří překonat.
Vidím nedostatek lidského vědomí, které nemyslí mimo rámec svého fyzického bytí,
není si vědomo svého duchovního bytí, není si vědomo, že tělo vyzařuje dobro nebo zlo,
a že to působí na celé lidstvo. Bytost dobra je rozšířením mé lásky a dotýká se duší svých bratrů
a dojímá ztvrdlá srdce.
Vidím, jak nechápete, že jste důležitou silou na zemi, silou dobra nebo zla. Mé děti
si mají být vědomy, že vyzařují temnotu nebo světlo a že toto vyzařování zůstává v každém
okamžiku skryté. Nejste netečná těla, jste schopni dokázat zázraky mocí jednoty.
Každý z vás je jako vesmír v malém, vybavený největším potenciálem tvoření. Pečujte o něj
a používejte jej pro dobro svých duší.
Varuji vás, burcuji vás, volám vás, abyste neklesali na mysli, nebo nebyli navždy chyceni jako
kořist silou temnoty.
Milované děti, nezapomeňte, že náš Duch Svatý zůstane s vámi.
"A já budu prosit Otce, a dá vám jiného zastánce, aby zůstal s vámi navždy: Ducha pravdy. Svět
ho nemůže přijmout, protože ho nevidí a nezná. Vy ho znáte, neboť přebývá u vás a bude ve
vás" [Jan 14, 16].
Děti, probuďte se, reagujte, čiňte pokání!…

Slyším pláč mého lidu, ochraňuji jej, zejména v této době.
Přijímejte Mě, modlete se k mé Matce, aby se za vás přimlouvala, proste našeho
Ducha Svatého, aby na vás vyléval své dary.
Vidím lidstvo – násilnické, rozezlené, vlečené Zlým, aby boj bratra proti bratru postupoval.
Lidstvo bylo podlomeno násilnickými hrami s žádnou úctou k věku, protože byly vytvořeny,
aby vyhladily člověka, působily na podvědomí, připravily ho na boj a vzpouru.
Modlete se, mé děti, modlete se, abyste rozpoznaly znamení tohoto času. Varování
se nezpozdí a budete trpět kvůli zlému jednání.
Modlete se, mé děti, modlete se za Argentinu, nepokoje se blíží a způsobí jí škodu.
Násilí sevře tento národ, nebezpečí vzrůstá. Nevšímejte si teroru. Starejte se o své
spolubližní – jen pak, v jednotě, dokážete překonat chaos.
Modlete se, mé děti, modlete se za Filipíny, budou trpět terorismem.
Vidím trpět mé děti následkem přírodních neštěstí, očekávané velké zemětřesení
se přibližuje k mým dětem.
Země se propadne do zmatku, násilí se rozšíří jako mor. Pokoj bude neznámý, násilí zachvátí
tuto generaci.
Mé děti, buďte vytrvalé v modlitbě, ve zbožnosti, nedovolte sobectví, aby oslabilo váš charakter.
Nezanedbávejte lásku mezi vámi, buďte experti v lásce a zbytek dostanete navíc.
Bytost, která je odrazem mé Lásky je vyrovnaná a snaží se dávat, aniž by očekávala, že něco
získá…
Bytost, která je odrazem mé Lásky, projevuje pravdu svého srdce, je soucitná a milosrdná…
Vidím mého anděla pokoje, jak přichází doprostřed mého lidu a je pomocí v čase
pronásledování.
Má Láska neustane, bude se stále vylévat na vás.
Mé požehnání je pokladem pro můj lid. Nechť mé požehnání je zdrojem víry, lásky, naděje
a dobročinnosti ve vás.
Miluji vás.
Váš Ježíš

Poselství Matky Spásy ze dne 21. srpna 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

NEHLEDEJTE MOC, HLEDEJTE JEDNOTU A BRATRSTVÍ
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
v této době musí člověk v jediném činu lásky rozpoznat svou vzdálenost od Boha
a napravit tuto situaci, protože je to vážná chyba.
V těchto časech se člověk pohybuje v neskutečném světě, který ho podněcuje k tomu,
že neposlouchá vnitřní hlas svého Krále a Pána.
Tyto časy jsou utvářeny nedostatkem rozumu. Boží Slovo padá na neúrodnou půdu, která
vytváří základ každému způsobu myšlení. Chybějící rozum je výsledek instinktu násilí.
V mém srdci cítím velký žal a rmoutím se nad vzdáleností mých dětí od mého Syna. Mé děti se
mohou cítit zneklidněné, když čelí určitému utrpení nebo nesprávnému chování, ale
pak nereagují, neprovedou nápravu.
Mé děti hledají prostopášnosti, které je činí chladnými a zatvrzují jejich srdce. Prostopášnost živí
duchovní půdu v člověku semeny nerozumu, který přináší jen takové činy a díla, které jsou
plody nezvládnutých pokušení.
Moji milovaní, lidé se orientují daleko více na materiální než na duchovní hodnoty. Nemají zájem
o duchovní hlediska, ale jen o materiální růst. Lidé nemyslí na to, že tělo musí být něčím
udržováno a že stejně tak jako v těle pulzuje srdce, musí existovat něco, co poskytuje obživu
duchovnímu organizmu.
Děti, vy máte duši a duše podporuje tělo. Je to právě duše, kterou musíte zachránit,
abyste se mohli radovat v nebi.
Tím, že budete živit svou duši, dosáhnete víry v Nejsvětější Trojici.
Děti, vy nevíte, že máte duši! Zapomněly jste to… Ráda bych vám to v těchto časech
připomněla.
Nevolám vás k prázdné víře, volám vás, abyste víru žily. Vyzývám vás, abyste na sebe pohlédly
zevnitř, utišily smysly, a naplnily srdce, rozum, mysl a myšlení velikostí a potřebou Nejsvětější
Trojice.
Milované děti, Bůh je jedinou Pravdou a zůstává přítomen, ať už jste si toho vědomi,
nebo ne. Zůstává přítomen v tajnosti v duchu, myšlení, rozumu a srdci. Je to spojení,
které máte s Otcem, Synem a Duchem Svatým, které vám vždy dává lásku
k Pravdě. Tímto způsobem vždy směřujete k dobru.
Člověk musí znát sám sebe, měl by vědět, že duše je něco hlubšího, než říct: "Mám duši."
Prohlašuje-li to bez jasnosti, bez pochopení a znalosti, pak dovoluje ďáblu spravovat všechny

lidské duchovní statky. Když lidská bytost se nestará o znalost Boha, duchovní duše je slepá
a spojuje se s tím, co je dočasné.
Milované děti, usilujte být duchovní a žít touhou po Bohu…
Věnujte se poznání mého Syna, životu v následování mého Syna, abyste se obnovily,
neboť duše, zbavená všech nečistot, žízní po Bohu.
Lidstvo je prosyceno neřestí. Mysl člověka nenalézá odpočinek. Člověk je pohroužen do tělesné
žádostivosti, člověk zmutoval do stvoření větší smyslnosti, z níž čerpá potěšení a dává jí své
srdce.
Vás, mé děti:
Vybízím vás k většímu pochopení klidu mysli, abyste se vzdálily od tolika rozptylování,
které vás udržuje v neustálém pokušení…
vybízím vás, abyste byly víc duchovní, a kvůli tomu se musíte dívat dovnitř sebe, kde
přebývá božství.
Milované děti, jen když zavřete dveře všemu, co přichází z toho, co je světské a budete žít
ve spokojenosti, poznáte, že opravdu milujete s porozuměním, které je vedeno moudrostí,
vycházející z Ducha Svatého.
Vroucně milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Duše je nesmrtelná, neztraťte věčný život!
Žijte každý okamžik, jako by byl poslední. Nečiňte chybná rozhodnutí, nežijte s okem upřeným
na svých bratrech, abyste je kritizovaly, nehledejte jehlu v kupce sena, abyste kritizovaly jehlu.
Musíte pracovat na tom, abyste byly víc duchovní. Posilňujte svou víru, abyste neklopýtly.
Buďte silné a pevné ve víře, protože teď není čas, abyste byly vlažné, mé děti.
Mnoho z mých dětí uchvátil ďábel, jsou posedlé, útočí na vše, co jim připomíná, nebo
reprezentuje mého Syna a mě.
Nikdo by neměl věřit, že zná všechno. Nebuďte z těch, kdo cítí, že jsou mimořádní. Pokora dává
lidské bytosti rodokmen být Božím dítětem. Pokorný člověk ví, jak být láskou, dobročinností,
odpuštěním, je moudrý. Pokora dává lidské bytosti, co nedávají ani knihy, ani tituly, ani
zkušenosti, protože vše právě zmíněné je zabarveno pýchou, která znečišťuje a ničí, co našla
na své cestě.
Moji milovaní, toto je čas, kdy lidstvo vstoupilo do utrpení, jde pomalu ale jistě k setkání se
svou zkouškou ohněm. Mé děti, moji vyslanci, mé mystické duše, které sdělují Boží Slovo
a které můj Syn svěřil mně, zvláště v tomto čase, jsou ochraňovány mými anděly. Neubližujte
jim před časem, protože ti, kdo působí více bolesti mým nástrojům, ponesou větší břemeno
a budou mít pomalejší cestu ke konečnému setkání s mým Synem. "Neboť podle toho, jak
soudíte, budete sami souzeni, a mírou, kterou měříte, bude naměřeno i vám" [Mt 7,2].
Drahé děti, nechovejte se povýšeně vůči pokornému. Když pokorný člověk vás uvidí bezmocné
na kraji silnice, podá vám svou ruku, abyste mohly jít dál. Naproti tomu pyšný se bude trápit
a sám se zahanbí.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, celým vesmírem proudí energie. Každé z mých dětí
vyzařuje zevnitř dobro, nebo zlo v prostoru a čase. To dobro, nebo zlo je ve svém rozhodujícím
okamžiku.
V tomto čase se zlo rozmáhá, přitahuje vážná nebezpečí, která se blíží z vesmírného prostoru.
Země samotná je na svém bodu varu a pokouší se zbavit množství zla, které na ni lidstvo
položilo – přijde utrpení, smutek, teror…
Člověk jedná proti Boží vůli. Proto volám mé děti, aby byly duchovně silné, zahloubaly se
do poznávání Božího díla a činů, aby duše v každém okamžiku chtěla být podobnější mému
Synu a méně světu.
Svaté… Ano, chci vás svaté!
Milovaní, tím že se ponoříte do Božích činů a díla, vás povede k tomu, že budete více
duchovní, budete se těšit z dobra, činit dobro a dávat dobro svým druhům.
Nezapomeňte, že Věčný Otec je ten, kdo řídí všechno a chce, aby to, co řídí, toužilo
po Něm.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, musíte stoupat, aby váš duch přežil v Božím Světle.
Nedovolte zničit pokoj, lásku, víru a stálost. Buďte prozíravé, pomáhejte jeden druhému jít
stejnou cestou.
Dívejte se, kde jste, pozorujte, co je kolem vás: Pomáhá vám to růst?…
Způsobuje to, že klesáte?
Z Otcova Domu obdržíte veškeré dobro, které vytvoříte a dobro, které potřebujete, poprosíte-li
o ně s pokorou.
Děti, modlete se za Německo, modlete se, tento lid bude trpět působením zla, bude
utrápený a vyděšený.
Děti, modlete se za Maďarsko, příroda je bude divoce bičovat.
Děti, modlete se za Chile, bude se otřásat s velkou prudkostí.
Děti, modlete se jeden za druhého, epidemie se šíří a vzrůstá napříč zemí.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Nebudete opuštěné, andělské síly zůstanou s vámi. Měly byste vědět, že svobodná vůle lidí
uspíšila události. Budete zkoušeny samy sebou. Trest sestoupí na zemi, teplota celé země bude
nižší, chlad bude takový, že se bude zdát, že proniká kostmi vašeho těla.
Pochopte, děti, že čím víc je bytost duchovní, tím blíž je Nejsvětější Trojici.
Nehledejte moc, hledejte jednotu a bratrství.
Buďte láskou, která poutá pohled mého Syna k Zemi.
Přijměte mé požehnání.
Matka Maria

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 9. srpna 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
PŘEJTE SI, ABYCH SE STAL VAŠÍ NEJVĚTŠÍ POTŘEBOU
Moji milovaní lidé, žehnám vám.
Hledejte Mě bez ustání…
Přejte si, abych se stal vaší největší potřebou.
Milujte Mě, dokud rozum nezavolá vůli, aby si uvědomila, že jsem nejvyšším
dobrem.
Moji lidé, buďte poslušní mých výzev. Vůle lidského stvoření se musí otevřít, aby v sobě nechala
růst víru, naději a bratrskou lásku.
Ctnostného člověka spatříte bez toho, že by musel říct jediné slovo, neboť z něj září má láska.
Člověk, jenž usiluje být obdivován, žije ze své pýchy. Má výřečnost, ale ta bude prázdná a jeho
slovo nedosáhne víc než chvilkový obdiv.
Kdokoli, jenž se nesvěří Mně a nezůstává pokorný, nevlastní ctnosti, ale jen prázdná
slova.
Moji lidé, musíte hledat jednotu, musíte vejít do hledání prospěchu celku, aby vaše oddanost
jednoho k druhému byla naplněním Božího příkazu.
Kdokoli není bratrský a jde za svým vlastním blahobytem, tomu pýcha zabraňuje, aby viděl
nouzi svých bratrů… Ten, kdo je bratrský a následuje Mě, je šťastný, že může své bližní vést
k dobru všech s vědomím, že moje Prozřetelnost vidí smysl lidské práce a naplní všechny jejich
potřeby podle mé vůle. Prosím vás jen o dobré úmysly a má Prozřetelnost vás přivítá
a požehná, a bude vás milovat.
Osvítím vás svým Slovem, protože mé Slovo je odhalením, jemuž uvěříte svou vírou
podle vašeho chápání a své lidské vůle, která přichází ke Mně, nebo Mě opouští.
Odhalení není v rozporu s rozumem, neboť jak odhalení, tak i rozum jsou potřebné. I když
rozum nedosáhne porozumění Božích tajemství, víra zabraňuje člověku, aby upadl v omyl. Právě
jako ten, kdo hlásá, že bolest pekla bude ukončena Božím milosrdenstvím, se dopouští vážného
omylu. To je zcela v rozporu s Písmem svatým. Lidská vůle je svobodná přijmout dobro nebo
zlo. Ale i tak hledám člověka, který usiluje o dobro.
Moji lidé, tvrdohlavě setrváváte ve zlu. Nebudete-li hledat nápravu, nemohu vám odpustit.
Kdokoli Mě poznal a odmítá Mě, nese větší vinu, když se ke Mně nevrátí.

Moji lidé, nestačí se vzájemně nazývat křesťany. Věčného života nedosáhnete mrtvými činy.
Není to prázdnými modlitbami nebo činy bez mé Lásky, jimiž dosáhnete věčného života, ani
zevnějškem jej nezískáte. Každý okamžik musíte žít, jako by byl poslední a láska musí zvítězit
nad vaším vlastním egem. Jinak jste nedosáhli porozumění života v mé vůli.
Vyzývám vás, abyste nezapomněli toto: Lidstvo zapomnělo, co to je bratrství, lásku mezi bratry,
pomoc bratrům. Boj o materiálno vytváří člověka sobeckého a bez srdce.
Jak dlouho ještě budete žít?
Jak dlouho ještě bude existovat systém, který člověk zavedl?
Cožpak se nestarám se o mé děti, aby si poskytly vzájemnou pomoc?
Polní ptáci neumírají, protože je krmím. Stejně tak jsou mé děti ochraňovány Mnou, vedeny
Mnou a předem jim ukazuji cestu, kterou mají jít, a varuji je, aby nebyli kořistí omylů této
chvíle.
Probuďte se! Nedovolte, aby vaše víra zeslábla. Bděte, mé děti, nevěřte ve smlouvy lidí,
kteří vládnou nad velkými národy, buďte si vědomy, že v této chvíli hlad bere životy, nemoci se
nezastavují, přírodní katastrofy jdou ke svému k vrcholu.
Lidstvo se ke Mně obrací zády, odmítá Mě, nemorálnost je přítomná v každém okamžiku,
a před tím, moji lidé, musíte utéct: před násilím, které nezná žádné hranice. Někteří chtějí být
agresivnější než druzí, jiné mé děti jsou připraveny stát se těmi nejkrutějšími. Mládež Mě trápí
svou hloupostí a nedostatkem úcty k životu a ke svým starším.
Lidstvo prožívá velký chaos odhalený mou Matkou, který není lidmi rozpoznán.
Moji lidé, nebuďte rozptylováni malichernostmi, buďte opatrní a nenechejte se zmást lstivostí
ďábla, který vás chce vzdálit od reality.
Má Matka vám poskytne přístřeší pro vaše duše, a tak je udrží blízko Mě.
Moji lidé, od počátku tohoto odhalení, jsem vás vyzval, abyste zůstali v Neposkvrněném Srdci
Marie a v mém Nejsvětějším Srdci. Toto odhalení pochází z našich srdcí, takže chci, aby
toto odhalení Neposkvrněného Srdce Marie a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova bylo
uznáno, aby každý z vás, moji lidé, mohl vykřiknout: "Přijď království tvé!" dokonce
i v nejtěžších chvílích, protože Naše Srdce udržují stejný tep spolu s mým lidem.
David porazil Goliáše prakem. Můj lid zvítězí mou láskou a rukou mé Matky.
Modlete se, mé děti, modlete se za utrpení Francie, Anglie a Španělska, budou
překvapeny terorem a příroda je bude bičovat.
Modlete se, mé děti, modlete se za Venezuelu, bolest se zvětší. Země se třese.
Modlete se, mé děti, modlete se za Kostariku, násilí je na obzoru. Země se třese
kvůli jejím sopkám.
Modlete se, mé děti, modlete se za Japonsko, trpí, jeho půda se třese, voda se bude
bouřit.

Modlete se, mé děti, modlete se za Střední Východ, posunul násilí proti lidstvu, mír
není mírem, lidé trpí.
Sešlu mou pomoc tomuto mému lidu, můj anděl míru přijde a bude jej milovat mou
láskou. Porazí zlo a v jeho srdci zformuje mé Slovo.
Moji lidé, jak mnoho mučedníků je v této chvíli.
Nezvykejte si na bolest svého bližního, zůstaňte v jednotě, v bratrství, v lásce k bližnímu,
ve vzájemné úctě, nevztahujte ruku na svého bratra, ani neužívejte svůj jazyk jako dvousečný
meč.
Moji lidé, chci, zejména v tomto okamžiku, kdy Zlý se zmocňuje tak mnoha lidských bytostí,
abyste přijímali nejsvětější eucharistii svými ústy.
S mým Tělem a Krví musí být zacházeno s úctou. Přijímejte Mě do úst, neberte
Mě do rukou. Potom, co Mě přijmete do ruky, částečky mého svatého Těla spadnou
na podlahu, aniž byste si toho všimli, když lhostejně spustíte svou ruku a hodíte Mě
na zem. Ne proto, že ruka nebo jiná část těla by nebyla důstojná, ale proto, že nevíte
jak se ke Mně chovat a ignorujete hodnotu i jediné částečky mého svatého Těla.
Moji lidé, Já jsem dobrý pastýř, jenž nezanedbává drobnosti svého stáda. Jdu před vámi
a upozorňuji vás předem, abyste se svou nepozorností nedopouštěli chyb.
Když litujete svých hříchů, vidím vás jako poprvé a miluji vás ještě víc.
Nebojte se kvůli tomu, co má přijít, bojte se Mě urazit.
Má Matka vás neopustí. Mějte víru; v této chvíli každý z mého lidu nese svoje břímě. Někteří trpí
pro ty, kdo žijí v hříchu, jiní pro umírající, aby se mohli kát, jiní pro ty, kdo nepoznávají své
chyby, jiní zase pro ty, kteří se nechtějí změnit a setrvávají v hříchu. Každý je jako prst ruky,
všichni mají svou úlohu, ale patří Mně. Vedu vás, Já jsem váš Pán, "Jsem, který jsem"
[Ex 3, 14].
Mé požehnání je na každém z vás: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Váš Ježíš
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 28. srpna 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
BLESK UPOZORNIL MŮJ LID NA TO, CO MÁ PŘIJÍT
Můj milovaný lide,
můj lid je přítomen v každém tepu mého srdce.
Nikdo z vás by se neměl vyloučit z mého lidu, neboť všichni jste mými dětmi.

Potřebuji vás, abyste se rozpoznali jako bratři. Shromažďuji můj lid z celého světa, aby
sjednoceni v mé lásce, jste byli silou dobra, která se rozšíří do celého Stvoření, do celého
vesmíru.
Někteří se mohou ptát: "Jak se máme setkat?"
V setkání, které má každá bytost se Mnou: v modlitbě, v našem setkání v eucharistii, v rozjímání
o mém utrpení, v rozjímání o sedmi bolestech mé Matky, v rozjímání svatého Trisagionu, ve
zpovědi, v lásce k bližnímu, v lásce v rodinném kruhu, v naplnění Božích Zákonů, v obětech,
v poslušnosti, naději, a dobročinnosti, ve víře, a tím, že jste opravdovými křesťany v Duchu
a Pravdě.
Síla mých lidí zůstane, nezmenší se, moji lidé jsou věrní a praví.
Kvůli tomu vyzývám své milované kněze, aby se necítili být v nebi už předem, ale byli hodni
svého důstojného úřadu, v každém okamžiku s pokorou sloužili mému lidu, sdíleli s lidstvem
právo na věčnou spásu. Moji biskupové mají žít v pokoře, neměli by žít v palácích: s dobrými
způsoby, ale bez výstředností, neměli by vlastnit přepychové věci, ale měli by pomáhat chudým
a potřebným.
Truchlím nad mými pomocníky, kteří se dali do služby svobodnému zednářství, uchvátili mou
církev a vzali ji s sebou na zcela falešné cesty. Vnutili se v této době zevnitř mého Domu
a využili ji k přípravě na příchod uchvatitele. Běda těm, kdo vydají mou církev! Prožijí
nářek mého lidu a přísnost mé ruky. Oddělování pšenice od koukolu, kterou začnu
provádět, způsobí těmto spojencům zla velké utrpení.
Pomocníci, kteří sami sebe nazývají věrnými Mně, budou plakat krvavými slzami, že Mě zapřeli,
podvedli, oddali se zlu a falešně vedli můj lid.
Nepřijmu smyslnost, výstřednosti, okázalost, aroganci, nedostatek křesťanské lásky, popření
toho, co jsem svému lidu výslovně oznámil, a běda mým služebníkům, kteří nejsou oddaní mé
Matce!
Moji lidé, v tomto okamžiku rozlišování, musíte zůstat ve stálé blízkosti naší vůle, jinak vás
uvidím v ještě větší úpadku, spolu s velkým počtem těch, kteří se sami znečišťují a jejichž
odporný zápach bude nesnesitelný.
Zlo spoutává své následovníky, ty, kdo je přijímají,
polapí do svých drápů ty, kdo mu nekladou odpor…
Moji lidé, netýrejte se navzájem. Ať to nejsou členové mé církve, kteří ji udeří, pomlouvají,
znevažují, když vzájemně vstupují do sporů. Sjednoťte se, nevstupujte do vzájemného
kritizování, ale sjednoťte se v mém Nejsvětějším Srdci a v Neposkvrněném Srdci mé
nejsvětější Matky. Ať to nejsou moji vlastní lidé, co se vzájemně kamenují z malicherné
závisti nebo bezdůvodné žárlivosti. Žádné seskupení v mé církvi není větší než jiné, všechna
mají jediný účel: vrátit Nám zemi, kterou jsme vám odkázali.
Přicházím, abych vás vyzval i nadále se dělit o můj kříž. Ať každý člověk vezme na sebe
svůj vlastní kříž, abyste neopustili moji cestu, a v této chvíli úpadku se nestali částí
generace, která Mě uráží až k zhnusení jako nikdy dříve.

Pokoj je pro lidstvo jen prchavou vzpomínkou, teror se zmocnil různých zemí, rozšířil
se a převažuje v Evropě.
Má církev je nemocná, zmatená existujícím rozdělením. To není dobré, neboť jsou to znamení
času, kdy má církev bude prožívat muka, a pak upadne do rozkolu. Blesk upozornil můj lid na
to, co má přijít a na sílu mého lidu, a i když síly zla zamýšlejí můj lid zničit, nedokážou Mě
odstranit ze srdce mých lidí.
Naše vůle pověřila mou Matku velením nebeských legií, aby to byla ona, která rozdrtí hlavu
Satana a jako Královna celého Stvoření, převezme duchovní vedení v boji, který lidstvo v tomto
čase prožívá. Z toho plyne souvislost s modlitbou svatého růžence, neboli důležitost uvědomění
si modlitby svatého růžence a významu každého slova a činu dokonaného v této oběti.
Nenoste růženec kolem krku, pokud si nejste vědomi jeho významu, jinak Mě urážíte. Vlastníte
zbraň, které se ďábel obává s hrůzou a strachem: Je to zbraň svatého růžence,
avšak bez bezduchého odříkávání, ale vědomě rozjímaný.
Bude se zdát, že zlo vyhraje, ale nikdy nezvítězí. V tomto okamžiku vítězí nevíra, stále
Mě urážíte, je Mnou opovrhováno, velké množství mých dětí se prohlásilo za mé nepřátele,
nejhorší a největší nepřátele, kteří jsou ochotni sloužit Satanovi ve všem, co si přeje, a nevědí,
že po vykonání jeho záměru je pošle do věčných plamenů.
Protože moji lidé byli učeni chápat mé milosrdenství, aniž by rozjímali o naší Boží spravedlnosti,
jsou v této chvíli šokováni, že moji proroci Mě poslouchají a sdělují jim má neustálá varování,
aby se probudili. Písmo obsahuje v evangeliích:
"Přišel jsem oheň hodit na zem…" [Lk 12, 49], abych očistil, oddělil toho, kdo
naplňuje mé zákony od toho, jenž to nečiní.
Já vás varuji, má Matka varovala lidstvo, a člověk tomu nevěnuje pozornost a popírá
odporný stav své duše…, jste tvrdošíjní.
Mé Slovo už není dáváno, abyste uviděli zlo, jako něco, s čím mé děti žijí a neustále
konají, což způsobuje, že mé učení je zapomenuto a vypuzeno.
Tvrdošíjní se nedokážou změnit, dokud si neuvědomí, že jsou-li daleko od svátostí,
jsou již příliš vzdáleni, než aby jim milost pomohla na cestě k obrácení.
Moji lidé, někteří z vás jsou tvrdší než ostatní, jste rozhodnuti Mě neposlouchat, zavrhnout Mě,
a kvůli své pýše jdete dál po cestě do zatracení.
Nedostatek pokory této generace je Satanovou zbraní. Zapomněli jste na pokoru, všichni si
myslíte, že jste moudří, aniž byste pochopili, že "Kdo zatvrdí šíji proti domluvám, bude
nenadále rozdrcen a nezhojí ho nikdo" [Př. 29, 1].
Moji milovaní lidé, přicházím, abych očistil tuto generaci ohněm. Máte dvě cesty: dobro, nebo
zlo, mezi tím není nic. Držte se mého Slova!
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, jsou i nadále očišťovány, oheň se
vynoří se strašným burácením velkého vulkánu. Z přírody a člověka vychází bolest.
Modlete se, mé děti, modlete se za Indii, bude bičována přírodou.

Modlete se, mé děti, modlete se za Chile, země se hýbe ve svém lůně, se silou otřese
mořem.
Modlete se, mé děti, Španělsko bude trpět, Itálie bude trpět ještě víc.
Modlete se, mé děti, lidstvo na sebe přivolalo očistu, a ta už mu není odpírána.
Země na pobřeží budou trpět a do velkých měst přijde hladomor. Člověk se svým hněvem
je prostředkem, který rozdmýchal zlo, aby vyvolal kritické situace v různých zemích, kde neklid
způsobí sociální katastrofu. Lidé se bouří proti svým vládcům, a pak přichází utrpení všech, se
žalem při pohledu na bolest, kterou způsobili. Člověk ve všem, co vytvořil, projevuje vzpouru
proti Mně.
Argentina bude trpět zmatkem. Modlete se za Argentinu, neposlechla varování mé
Matky.
Moji lidé, Satan je mazaný, bude se zdát, že zvítězí.
Neříkejte, že jste zachráněni tím, že jste pokřtěni. Tento čas je těžký, na tento čas pro můj
opravdový lid bude pohlížet celé Stvoření, jehož prvky mají sklon pomáhat věřícím.
Úroveň lidstva se pozvedla proti stvoření, které tím trpí, což vyvolává chaos, který
zasahuje celý vesmír. Vesmír se chvěje a žasne nad neposlušností člověka.
Mnozí budou pohoršeni a vzájemně se budou zrazovat a nenávidět, "Kdo však vytrvá
až do konce, bude spasen" [Mt 24, 13].
Mé požehnání je s těmi, kteří se snaží překonat své lidské ego a vystoupat k mému Domu.
Mé milosrdenství je připraveno je přijmout.
Miluji vás.
Váš Ježíš
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 25. srpna 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
LIDSTVO JE JEN OKAMŽIK OD VELKÉHO VAROVÁNÍ
Moji milovaní lidé,
požehnaný je ten, kdo přichází k naší vůli, aby hledal milosrdenství.
Požehnaný je ten, kdo přichází k naší vůli s pevným úmyslem se změnit.
Požehnaný je ten, kdo přichází k naší vůli s láskou.
Moji milovaní lidé, lidstvo je vzdáleno jen okamžik od Velkého Varování…

Zlý se zasvětil, aby sázel zlo do člověka, který se oddělil ode Mne.
Lidstvo bere na sebe tíhu velkých a těžkých hříchů, které pošpinily jednání a dílo člověka.
Lidská bytost padla tak daleko, že už se nejeví jako dítě naší vůle, ale jako dítě svobodné
vůle na banketu s ďáblem.
Na obloze se brzy rozsvítí hvězda. Osvětlí jak ty, kdo žijí v temnotě, stejně jako ty, kdo žijí
ve Světle. Země se bude zdát, že hoří a že všechno bude stráveno v plamenech, ale vy, kteří
věříte v naši Trojici a v Matku Lidstva – někteří z vás budou vědět, že to je Varování, jiní budou
zachváceni panikou, která je může přivést k smrti. Mé děti vstoupí do velkého klidu, jako kdyby
se viděly ve velkém zrcadle, zrcadle svého svědomí. Vše se zastaví během naplnění naší vůle,
dokonce ani démoni nebudou schopni se v tomto okamžiku vměšovat, vše bude ochromeno.
Moji lidé, omezte na minimum utrpení z vašich vlastních hříchů…
Ponořte se ochotně do změny, která vám dává příležitost zůstat blíže naší Trojici.
Ponořte se do lásky Královny celého Stvoření, aby vám ukázala, že vnitřní ticho je
nezbytné pro každého, kdo se rozhodne patřit více našemu Domu a méně světu a hříchu.
Měli byste si být vědomi stavu šílenství, do něhož padlo lidstvo pod praporem neposlušnosti
a nedostatku svědomí. Ďábel je hnací silou, která vede tisíce mých dětí, aby se dostaly do
bludiště hříchů, z něhož nejsou schopny dostat se ven.
Já, váš Pán, vidím z nebe činy mých dětí a každý čin ve prospěch zla a proti našemu Zákonu
a Lásce, zanechává na zemi takové množství fyzického znečištění, že vidím Zemi pokrytou
odpadky ve velkém množství.
Jak jste znetvořili Dům, který jste dostali!
V této chvíli je lidských duchovních odpadků tolik, že otupily vaše smysly. Takže
v každém okamžiku, kdy se člověk probouzí, je infikován nevolností, která ho ochromí a zabrání
mu, aby ve svém životě provedl radikální změnu a vzdálil od sebe daleko pocit lhostejnosti vůči
tomu, o čem ví, že není správné.
Lidstvo je udržováno v mraku, který zatemňuje rozum, otupuje mysl, zatvrzuje
srdce a spoutává vůli.
Kvůli tomu nemůžete jasně vidět, nemůžete rozlišovat, nebo být silní v boji proti zlu.
Moji lidé, vy nepoužíváte sílu své vůle, když čelíte zlu, abyste je odmítli, nedokážete
se odvrátit od toho, co je hříšné, žijete a dovolujete vnitřní síle, která žije v každém z vás, aby
byla zadušena mocí zla, a tato vnitřní síla je zničena vaší zbabělostí v boji proti zlu.
Nemáte úctu k sobě samým, omezili jste se duševně i duchovně, proto se zlu podařilo vás do
velké míry překonat kvůli nestálosti, v níž udržujete svůj intelekt, a tím, že jste se omezili na žití
v minulosti a zřekli jste se možnosti být více duchovní než tělesní.
Moji lidé, chtěli jste Mě odstranit ze svého života všemi prostředky a mysleli jste si,
že žít ve Mně znamená žít přidušený, omezovaný, potlačovaný a bez svobody.

Naneštěstí pro můj lid, takové myšlení vás zastavilo ve vašem vzestupu ke Mně a zabránilo
probuzení duchovních schopností, jimiž jste byli obdařeni, abyste byli blíže naší vůli. Co stále
ignorujete, a budete ignorovat, je to, že ve vzdalování od naší vůle, jste se vzdálili od své pravé
identity člověka jako Božího dítěte.
Moji lidé, kolikrát jsem vás volal, abyste zadržovali nutkání lidského ega!… A vy jste si Mě
nevšímali.
Toto nutkání, které vás v tomto čase ovládá, zanikne, ale duše byly nasměrovány na cestu zla,
řízené lidským egem, s plným využitím nesprávně používané svobody.
Jak mnoho mých dětí žije v tomto okamžiku, jako kdyby byly odsouzeny do pekla, chrlíce stále
aroganci lidského ega na své bratry!
Kolik vás, aniž byste to věděli, se zříkáte štěstí být naším dítětem a žijete otráveni lidským
egem, závistí a sobectvím!
Ubohé duše, jimž chybí má láska, chybí jim to, co skutečně znamená být mými
dětmi!
Nepřestávají soudit svého bližního, jejich pohled jim nedovoluje podívat se na sebe.
Jak nešťastné je pro naši Trojici dívat se na stav člověka v tomto čase, kdy Bůh velké části
lidstva nezakazuje vůbec nic. Takže zlo roste uprostřed lidstva, tolerantnímu k nedostatku
hodnot, kde útlak je závažný, kde být nadřazený má větší důležitost, nepřítomnost lásky má
větší význam a úcta k Božím zákonům už není důležitá. Dívám se s bolestí na nemocné lidstvo,
kde zlé činy zůstávají nepotrestány a kde ti, kteří jednají v dobrotě, jsou obviňováni.
Žijete v beztrestnosti, ceníte si hříchu, a tímto způsobem jednání Mě těžce urážíte.
Přivolali jste očistu na zem, ruka mého Otce dopadne na lidstvo…
A živly reagují v křeči proti člověku, který je vůči nim zcela lhostejný.
Moji lidé, velké kusy země se potopí a voda, která vystoupí, způsobí vážné záplavy. Sopky
budou dunět, oznamujíce člověku blízkost jejich činnosti.
Najdete podivná stvoření v moři, vytvořená člověkem, která vznikla působením radioaktivity
vod oceánů.
Modlete se, milované děti, modlete se za Japonsko, bude silně otřeseno.
Modlete se, milované děti, modlete se za Chile, uslyšíte nářek spolu s otřesy země,
a voda zaplaví zemi.
Modlete se, mé děti, modlete se za Francii, bolest se vrátí.
Modlete se, mé děti, modlete se za Anglii, její srdce se stane hořkou žlučí.
Modlete se, mé děti, sopky jsou připraveny vybuchnout v jedné a další zemi,
a to rychle.

Moji lidé, odvraťte se od zla a vraťte se okamžitě k naší Trojici…
Opusťte tvrdohlavost lidského ega, abyste dosáhli dobrých věcí, které jsou pro vás…
Pokračujte beze strachu a připravené, i když říkají, že nevíte, co děláte. Udržujte zásoby
v místech speciálně připravených jako má útočiště. Budu vás doprovázet z místa na místo
a budu vás chránit.
Milujte mou Matku, najděte v ní Přímluvkyni, aby vás obdařila naší Boží láskou, a aby konečně
panoval pokoj ve vašich srdcích.
Nebojte se, všude tam, kde je skutečně oddaný stoupenec naší Trojice, získáte
ochranu.
Moji lidé, neztrácejte odvahu v těchto okamžicích. Čerpejte sílu z našeho požehnání.
Žehnám vám svou láskou.
Váš Ježíš
Poselství Matky Spásy ze dne 1. září 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
NEČEKEJTE NA DALŠÍ ZNAMENÍ ČASU, MÉ DĚTI
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Dávám pozor na lidstvo, které ochraňuji a miluji, protože jste všichni mé děti.
Člověk pokračuje na své cestě životem a v této chvíli by se měl zastavit, aby se podíval dovnitř
sebe, i když nemá ani ponětí o tom, co znamená se uvidět zevnitř. Aby se podíval dovnitř, musí
ztišit svou mysl a srdce, aby ho Duch Svatý vedl v tichu do jeho nitra, aby mohl vnímat Boží
přítomnost.
Můj Syn zůstává s vámi…
Jste to vy, kdo se odmítají oddat mému Synu kvůli klamu světa, který zůstává
v rukou zla.
Lidstvo se změnilo, stalo se mechanismem, který uvádí v činnost chapadla zla. Každý den
se objeví nový podvod, jímž Satan obklopí mé děti. Každým okamžikem zvyšuje zlo na
nepředstavitelnou úroveň své vlastnictví duší pohrdáním tím, co je správné, a tedy je projevem
dobra.
V tomto okamžiku byla zvýrazněna vzdálenost mezi jedinými dvěma cestami, které
lidstvu zbývají: Dobro nebo zlo. Nemůžete nazývat dobrem to, co odporuje Božím
zákonům.
Běda mým kněžím, kteří podněcují lid mého Syna k špatnému jednání!

Běda mým kněžím, kteří milují, co je světské, usilují o to, co je světské a dávají stranou to,
že jsou pastýři duší!
Mé děti by měly vědět, že na konci se Zlý vrhne na lid mého Syna a že tento konec je právě
okamžikem této generace, té, které se zmocnily legie zla, zatímco byla rozptylována,
ponořená do všech druhů hříchů chapadly démonů, utiskující mysl a zatvrzující srdce, takže
jednala proti tomu, co jí Bůh nařídil, aby respektovala.
Nečekejte na další znamení času, mé děti, ta vám již byla dána pro celou zemi.
Probuďte se! Podívejte se na ně! Nečekejte, až budou nebeské mocnosti otřeseny.
Zmínila jsem se vám o válce, která kradmo spěchá vpřed, o hladomoru, sílících přírodních jevů,
o pronásledování a vyzvala jsem vás, abyste soustředily svůj život na Boha. Buďte láskou,
zachraňte si duši.
Pozoruji většinu mých dětí, jak jsou zvědavé na data a události.
Čeho člověk dosáhne, bude-li znát datum, když jeho práce a jednání není v souladu s Boží vůlí?
Jak zvědavost zvyšuje odhodlání k obrácení?
Člověk musí obdělávat půdu, aby získal dobré semeno. Mé děti nesmí žít ve zvědavosti,
ale ve víře a naplňování dobrých úmyslů.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Už nesmíte více hřešit! Zastavte se! Nebuďte slepé, nenechejte své myšlení uchvátit těmi,
kdo by neměli být na prvním místě v životě pravého Božího dítěte.
Žijte v pokoji: Nedovolili jste sami sobě podívat se ve světle Pravdy, jak se Satan drží nad vámi,
aby odstranil pokoj na osobní, rodinné, sociální a globální úrovni.
Satanův plán, ten, s nímž jste z pošetilosti souhlasili, je ztráta lásky.
Protože ve světě je stále méně lásky, přichází více legií Satana a vyvolává spory.
Dětičky, musíte být pokorné, abyste rozpoznaly, že pýcha vás vede k tomu, že se vidíte na
prvním místě a své bratry dáváte jinam. Dívám se s bolestí, jak to, co jste vytvořili duchovní
a těžkou fyzickou prací, se hroutí v mžiku oka pro nedostatek pokory. Ten, kdo je pyšný, živí
zlo.
Oznamuji vám vítězství mého Neposkvrněného Srdce a pro tento triumf potřebuji každé
z vás, mé děti: Ty, které neurážejí mého Syna, ty, které neurážejí své bratry, pokorné, ty, které
se nestaví na odpor Bohu.
Miluji své děti, ty, které nabízejí své utrpení pro spásu svých bratrů, ty, které zůstávají pozorné
ke svým bližním, ty, které neospravedlňují hřích, ty, které se účastní na Božím Slovu, ty, které
evangelizují svým svědectvím, ty, které prosí o odpuštění za své chyby.
Milované děti, oznámila jsem vám příchod anděla pokoje, jenž přijde pomáhat lidem
mého Syna v nejkrutějších okamžicích, které budou prožívat.

Bude pokojem, láskou, milosrdenstvím, odpuštěním, nadějí a vírou pro všechny
z vás.
Lid mého Syna nebude opuštěn.
Nacházíte se v okamžiku, kdy Zlý nečíhá v záloze, ale vrhá se na Boží děti. Proto
jsem mezi vámi, abych vám pomohla.
Démon útočí na všechny vaše smysly, neodpočívá, i nadále dává pozor, aby odpálil své zbraně
nejednoty, a s bolestí se dívám, jak jste slabí, že okamžitě padáte do nejednotnosti. To proto,
že jednáte impulsivně, nepřemýšlíte, jak reagovat, nebo jak váš čin ovlivní vaše bratry.
V malých věcech uvidíte velké děti Boha.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, modlete se za Evropu, bude trpět
mučivou pohromou terorismu.
Milované děti, modlete se za Turecko, tuto zemi pokryje krev a zlá vůle zanechá
svou stopu.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, modlete se, hrozba Zemi se vynoří
z kosmického prostoru.
Milované děti, modlete se, svobodné zednářství neočekávaně udeří v církvi mého
Syna a já se tím trápím kvůli vám, mé děti.
Milované děti, modlete se za Venezuelu, bolest visí jako mrak nad tímto lidem, který
nenechám opuštěný. Bude otřesena.
Pobřeží se bude třást, vody moře proniknou do země.
Lidstvo bude překvapeno silou přírody, až jím zatřese.
S okamžikem probuzení příroda nebude otálet. Jakmile člověk hřeší, příroda ho volá,
aby se vrátil k přátelství s Bohem. Člověk trpí skrze živly, očišťují ho. Sopky se
projeví neočekávanými erupcemi. Povrch země změní svou barvu a člověk bude stále
usilovat, aby ji předal ďáblu.
Mé děti, vědecký objev přivede církev a vědu do velkého konfliktu, který zneklidní lidstvo.
Vyzývám vás, abyste přijímaly mého Syna v eucharistii řádně připravení.
Vyzývám vás, abyste se modlily růženec a rozjímaly nad každým slovem, které se
vztahuje k životu mého Syna.
Odevzdejte každý okamžik Boží vůli a svěřte se svatému Michaelovi archandělu
a jeho legiím.
Člověk se musí rozmyslet před tím, než zlo způsobí, že se stane pronásledovatelem vlastní
rodiny.

Slyším bědování člověka, který nenaslouchá voláním nebes. Má bolest nemá srovnání,
tak je prudká.
Děti, je to přesně lidské ego, které musíte ovládnout, aby řeklo "ANO!": ano, ve prospěch
dobrých skutků a dobrého díla.
Vyberte si milost, neponořte se do hříchu, protože pak tento hřích vás povede
do utrpení, a lidská bytost není stvořením utrpení, ale slávy.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, přijměte mé požehnání.
Matka Maria
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 5. září 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

KDE JE ŘÁD, KTERÝ JSEM DAL MÉ CÍRKVI, ABY ZACHRAŇOVALA DUŠE?

Můj milovaný lide,
nejste dětmi bez matky!
Má Matka je Matkou lidstva a Královnou a Paní celého stvoření.
Obraťte se k naší Matce, vztahuje k vám ruku, abyste si nyní udrželi nutnou sílu a nebyli
ztraceni. Má Matka k vám přichází, aby vám dala svou mateřskou lásku, abyste vy, moji věřící,
byli těmi, kdo přinesou svým bratrům dobrou zprávu o mém Druhém příchodu.
Můj milovaný lide, k obrácení nedochází jen minimálním úsilím ze strany člověka.
Ten, kdo z celého srdce chce dosáhnout spásy, musí ze svého života vykořenit:
Špatné skutky, zlé myšlenky, zlé touhy, chamtivost, hrabivost, zoufalství…
Pýchu, netrpělivost, falešná svědectví, lži, zlo, souzení bližního…
Odepření pomoci svému bližnímu, strach, nevlídnost, nevhodné pocity, nesnášenlivost…
Soutěživost, dychtivost po materiálních věcech, odmítnutí duchovního růstu…
Musí přestat žít z lidské vůle, musí podřídit svou inteligenci mé vůli a vykořenit vše, co je
v rozporu se skutky milosrdenství a Božími zákony, mezi nimiž jsou svátosti.
Člověk vidí jen své fyzické tělo: kůži, se svými různými vrstvami, které ji tvoří, oči, nos,
ruce a nohy, aniž by se zastavil a vzdal díky za dýchání, za potěšení ze zraku, aniž by přemýšlel
o jiných svých bratrech, kteří takové schopnosti nemají.
Člověk nevzdává dík naší Trojici za vše, co nechává nepřetržitě fungovat v lidském těle.

Člověk jedná mechanicky a věří, že může takto spoluexistovat se svým duchovním
organismem. Je to velký omyl! Ten, kdo neživí své duchovní tělo, neroste a nepřichází ke Mně
s rychlostí, kterou by měly dosáhnout všechny mé děti.
V jednání a činech člověka jsou vtěleny naše díla a činy. Žel, mé děti osekaly a zničily tato díla
a činy ve své duchovním organismu a z toho důvodu nejdou vzhůru, ale dolů, bez toho, že by
dosáhly života v Duchu a Pravdě v naší podobnosti.
Moji milovaní lidé, nebyli jste Námi povoláni žít v hříchu, nebo s hříchem,
ale povznést své duchovní smysly, které si hřích podmanil u každého člověka.
Děti, nesmíte zůstat vázány na nejnižší úroveň v duchovní rovině, ale jste povolány stoupat
a probudit celý nadpřirozený organismus, jenž vlastníte, abyste svobodně formovaly své lidské
ego, aby náleželo více nebi než zemi.
Moji lidé, přikazuji vám, abyste tuto moji výzvu brali vážně, abyste si s vážným úsilím
a s naléhavostí uvědomili realitu, v níž žijete pro své osobní a společné dobro, nebo jak jste
vzdáleni od mého Domu.
Každý z vás je správcem osudu své duše. Před sebou máte dvě cesty a vaše rozhodnutí je
svobodné, ale současně musí být živeno tím, o čem člověk nemusí vědět a z toho důvodu
si odepře věčnou spásu.
V tomto čase lidstvo brzy zakusí celou řadu událostí s větší silou a mocí, včetně sopečných
erupcí. Ty, jsou výsledkem silné reakce, která dokáže vytvořit proces, v němž sopečná hmota
vyrazí ven s větší mohutností.
Není to strach, který vás přivede k tomu, abyste Nás milovali. Člověk miluje naši
Nejsvětější Trojici pro Pravdu, která vychází z jejího lůna, ale My také člověka žádáme, aby
zastavil hněv a touhu po pomstě, které mají velkou negativní sílu.
Člověk miluje naši Trojici, protože žije naší pomocí, naší láskou, naší ochranou, pokud se jeho
rozum neuzavírá naší Pravdě, která nese Boží Lásku projevenou v každém detailu nejen
v člověku samotném, ale v celém Stvoření.
Lidé kráčejí ve stopách novinek, aniž by pomysleli na to, že novinky jim kradou duši.
Novost hříchu ve svém nejsilnějším projevu, dělá z člověka tvora k nepoznání, když běsní proti
svým bratrům, aby je zničil. Novost zla, které se naroubuje na toho, kdo ji přijme, promění
člověka svým jedem na tvora s nejhoršími myšlenkami, nejprudšími činy a největším
bludařstvím v lidské historii.
Můj lide, novinka je agrese, je to zkušenost toho, jak sloužit Satanovi, vzdávat mu poctu, dokud
se člověka nezmocní a nevnikne dovnitř a poskytne mu moc a zlovolné vlastnosti, s nimiž si
člověk myslí, že vlastní vše. Nedbá na skutečnost, že myšlenka mu nepatří, když se sám předal
Satanovi, protože ten nerespektuje svobodnou vůli, ale podmaňuje ji svým zlým záměrům,
protože jeho cílem je ovládnutí člověka.
Čas míjí a mé děti se ztrácejí…
A kde je řád, který jsem dal mé církvi, aby zachraňovala duše?
Modlete se, děti, modlete se za Ekvádor, bude trpět na svém území a jeho sopky se
probudí.

Modlete se, děti, modlete se za Řecko, zem se třese a půda je zaplavena vodou.
Modlete se, mé děti, hrozba lidstvu z vesmíru se blíží, uvidíte ji, jak se přibližuje.
Mé děti budou mít strach.
Modlete se, děti, modlete se, provokace na moři už nebude provokací a omyl
rozpoutá hrůzu.
Modlete se za Spojené státy, země se bude silně třást.
Modlete se za Japonsko, bude stále znečišťovat lidstvo.
Můj milovaný lide, ďábel útočí na mé děti, chrlí pokušení, aby oběhlo Zemi jako vítr a mé děti
se staly kořistí hříchu. Země bude nasycena napadením zla, lidé posedlí ďáblem se budou
potulovat po ulicích a usilovat o zabití velkého počtu lidských bytostí. Zlý má v hledáčku rodiny,
aby je rozdělil a rozbil. Jednota činí Zlého zuřivým. Proto nesvornost je vítězstvím pro Zlého
a postupně lidi rozptýlí, aby nežili v bratrství.
Můj lid, sjednocený a shromážděný v mém Těle, Krvi, duši a božství je osvícen mým
Duchem Svatým. Z toho plyne vědomí, že být mým dítětem není fráze, ale naplněním mých
Přikázání a neotřesitelné víry, že můj lid je zřítelnicí mého oka.
Vlažnost není dobrým společníkem, je sklonem dovolit lidskému egu rozmary, aby se neoddalo
naplnění Pravdy. Mé ubohé děti, které jste ve vlažnosti! Budete vyvrženi z úst mého Otce.
Moji lidé, lásko mého srdce! Přicházím k vám jako žebrák lásky v tomto okamžiku
Pravdy, v němž s vámi mluvím, abyste se neztratili a vrátili se na cestu Pravdy,
kterou naše Láska vyzařuje k lidstvu, několik okamžiků před tím, než budete
vyzkoušeni naším božstvím. Amen.
Váš Ježíš
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 12. září 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
JE NALÉHAVÉ VZDOROVAT ZLU
Můj milovaný lide,
každý z vás tvoří část mého kříže a jste do něj vtištěni.
Přicházím v této chvíli k vám s vysvětlením mého Slova, ve chvíli, kdy jen a pouze pošetilci
i nadále popírají, že v těchto výzvách dávám své Slovo svým lidem.
Děti: Jste z těch, které mají v úctě mé Slovo a žijí v mé vůli, nebo jste z těch, které věří,
že mohou sloužit dvěma pánům?

K dosažení spásy není třetí způsob. Je jen cesta dobra a cesta zla, na které, pokud nežádáte
o odpuštění, ztratíte svou spásu.
Když vás kárám, bouříte se proti Mně z pýchy a tvrdohlavosti. Ukazuji vám, jak žijete, zlo které
přijímáte a v kterém můžete zahynout, a vy přesto zatvrzujete své srdce a vzdalujete se ode
Mne.
Soudíte mé Slovo se stejnou pošetilostí, s jakou lehkomyslně soudíte můj nástroj, sdělující
vám má volání. Soudíte předem, aniž byste o nich přemýšleli, a o tom, jaký je rozdíl mezi vámi
a těmi, kteří, řízeni náhlým popudem, Mě odsoudili na kříž.
Někteří z takzvaných učených této doby jsou, k mé bolesti, ti samí, kteří Mi mají sloužit
a reprezentovat Mě, kteří by mohli transformovat mnoho duší, pokud by sdíleli mou lásku,
neuváděli do zmatku můj lid obyčejnými domněnkami, nezneklidňovali a nerozptylovali mé
stádo a nepředávali je do spárů Zlého ve chvíli, kdy se musí vrátit ke Mně.
Moji vlastní nevidí talenty, jimiž jsem obdařil své děti, aby varovali můj lid, ani utrpení těchto
lidí, kteří z lásky ke Mně, v naplňování svého úkolu, trpí potupným zacházením. Můj nástroj
nejde osamělý, jsem to Já, který neustále dostávám urážky, neboť Slovo, které předává, není
jeho, ale přichází ode Mne.
Nezapomeňte, že jsem nepřišel přinést mír, ale rozdělení. Pro některé je má Pravda nepříjemná,
dokud se nerozhodnou k opravdovému obrácení: k LÁSCE. Vzpírá-li se člověk mé Pravdě, stává
se agresivním nejen vůči Mně, ale vůči těm, kteří nesdílejí jeho způsob myšlení.
Buďte ostražití – neměli byste přijímat vše. Na konci povstane mnoho proroků, kteří mnohé
svedou, a jak nepravost vzrůstá každým dnem, láska mnohých vychladne.
Ale ten, kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Ten, kdo vytrvá až do konce skrze
urážky, ponížení, nadávky, potupy, pomluvy – toto dítě, které se rozhodlo Mi sloužit,
bude zachráněno.
Moji lidé, v tomto čase žijete pod velkým tlakem, abyste jednali proti všemu, co je mým
Zákonem, vzhledem k nedostatku odhodlání být Mi milí a zachránit si duši. Chcete žít jen to,
co je snadné a co nevyžaduje žádné úsilí a rozhodnutí.
Tolik zla nemůže existovat spolu s dobrem, zlo bude vymýceno, ale před tím bude můj lid
očištěn, aby byl hoden naší Trojice a lásky mé Nejsvětější Matky.
Moje děti, pokud byste nevymítily zlo v sobě svou vůlí, pak by toto zlo vás přivedlo
ke zkáze v pekelných plamenech. Vzdají-li se mé děti a nebudou-li bojovat proti zlu,
pak zlo člověka přemůže a člověk ztratí věčný život.
Zlo nečeká, už vstoupilo do mé církve, vyvolalo pohrdání Božím Zákonem a způsobilo zmatek,
abyste povstali jeden proti druhému a aby má varování byla popřena.
Lidstvo jednalo v dotyku s chapadly zla, především s chapadlem, které jedná proti
chrámu našeho Ducha Svatého – tělu: potraty, nemravnost, nečistota, drogy, smilstvo,
pornografie, zneužitá věda, činy proti čistotě, zlé myšlenky, úmyslná a předem naplánovaná
zabíjení a další zlé touhy jsou obsaženy v jediném z chapadel zla. Člověk je bezmyšlenkovitě
přijímá jako dobro, oddává se touze po zlu a jedná proti naší vůli.

Aby se líbilo ďáblu, lidstvo vstoupilo do chaosu, do rozvratu, a vše, co je kolem člověka,
vstupuje do této křeče, která je v neustálém pohybu a vleče s sebou, co se nachází poblíž.
Proto si v této chvíli zlo tak snadno přivlastňuje jisté duše.
Moji milovaní lidé, je naléhavé vzdorovat zlu, zasvětit se našim Nejsvětějším Srdcím,
abyste nebyli přemoženi zlem.
Modlete se, mé děti, modlete se za Finsko, je to naléhavé.
Modlete se, mé děti, za Indii, bude trpět.
Modlete se za Mexiko, jeho sopky se rozbouří a země bude trpět silnými otřesy.
Modlete se, děti, modlete se za Portoriko, jeho očista je blízko.
Modlete se za Spojené státy, budou zachváceny panikou.
Můj lide, pro každé mé dítě je zásadní, aby vešlo do období duchovní a fyzické
změny.
Fyzické smysly člověka musí vejít do harmonie s jeho duchem. Začnete se smyslem zraku.
Během jednoho týdne zasvětíte každý okamžik očišťováním smyslu zraku, dokud váš zrak
nebude odevzdán naší vůli, aby se jí líbil, a pro větší dobro duše.
PRVNÍ DEN:
V tento den nabízím dar zraku Nejsvětějším Srdcím Ježíše a Marie, nabízím Vám v tuto chvíli
dar zraku pro slávu Boží a pro dobro duše.
V každém skutku, který se vystaví mému pohledu, dej mi sílu, abych viděl jen to, co je pro
dobro mé duše a duši mého bratra.
Volám k tobě, Nejsvětější Matko, abys mě přijala jako svého stoupence,
provázej mě mým životem a na mé cestě, aby vedla k setkání s tvým Synem.
PŘI PROBUZENÍ NABÍZÍM:
Mám zrak a s ním se od tohoto okamžiku dívám na dobro a zlo. Nabízím Vám mé neustálé úsilí,
aby se můj dar stal více duchovním, a dávám přednost Boží vůli pro mou osobní spásu.
Nabízím odvrácení zraku od příležitostí k hříchu a hledání Božího záměru ve všem, na co se
dívám; nalézat dobro v každém bratru a v každé věci, stvořené Věčným Otcem.
Nechci více hřešit smyslem zraku, odevzdávám jej jako tvé stvoření Nejsvětějším Srdcím, abys
mě, můj Pane, pozvedl z hříchu.
Už nechci, aby můj zrak vyvolával špatné myšlenky, ani abych opomíjel Boží laskavosti, které
mě vedou k tomu, že zůstávám ve stavu milosti.
Nejsvětější Srdce, udržujte mé myšlení, aby podmanilo můj zrak a můj pohled viděl dobro
a kvality, které vlastní každá lidská bytost a které jsou mi skryty v jejím jednání a práci.
Ať mám odvahu se energicky postavit proti sobě a nedovolit svému zraku být použit pro zlo.

Zadržím svou svobodnou vůli a okamžitě ji podmaním a odevzdám Nejsvětějším Srdcím, aby ji
zformovaly tak, aby ji odvrátily od lidské malichernosti.
Ať je můj zrak očištěn očišťující vodou Lásky, vycházející z Nejsvětějších Srdcí.
Amen.
V POLEDNE:
Přezkoumejte spolu s naší Matkou vaše ranní úsilí a poznamenejte si své slabosti.
NEŽ PŮJDETE SPÁT:
Vzdávám díky Nejsvětějším Srdcím Ježíše a Marie, k nimž jsem prosil o pomoc v tomto záměru,
abych byl lepším dítětem Boha.
Otčenáš, třikrát Zdrávas Maria a Sláva Otci.
Můj lide, naše Trojice zvítězí a bude to má Matka, jež rozdrtí hlavu Satana.
V této chvíli, můj lide, je přesvědčení a odhodlání věnem, i více, k dosažení jednoty
se Mnou.
Žehnám vám, mé děti, a říkám vám, že kdokoli nepodá svědectví o mé Lásce, dostane ode Mne
málo, nebo nic.
Váš Ježíš
Poselství Matky Spásy ze dne 15. září 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
NEMĚLI BYSTE HLEDAT VE SVĚTĚ, CO ŽIJE UVNITŘ KAŽDÉHO ČLOVĚKA
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
mé mateřské požehnání vás provází, protože Matka stojí na straně svého děťátka.
Volám vás, abyste znovu objevily pravdivé tajemství, které žije a pulsuje ve vás.
Pravé tajemství je můj Syn, On žije ve vás…
Neměli byste hledat ve světě, co žije uvnitř každého člověka.
Pocity člověka jsou nesčetné a city srdce tak nepředvídatelné, dokud touha změnit svou cestu
se nestane prvořadým cílem.
Můj Syn vás volá, abyste se obnovili, to znamená: Sjednotit se s Ním v plném
rozsahu tohoto slova.
Lidské ego zůstává spící v mých dětech. V jednom okamžiku se rozhodnete zůstat s mým
Synem a v dalším už ne…

Ego ovládá člověka natolik, že se nerozhodne ani ano, ani ne, zůstává vlažný a dovolí tomu,
co ho vede jednat a pracovat pro dobro, aby bylo ovlivněno okolnostmi chvíle a příležitostmi,
které pokládá za prospěšné.
Moji milovaní, v této chvíli se hřích stal v člověku zvykem.
Vyzývám vás, abyste v sobě učinili zvykem milost, která se dokáže hříchu postavit. Milost vede
k jednotě, překonává člověka a osvěcuje ho.
Lidstvo neustále zvětšuje zlo, které spáchalo dříve. Zlo, které člověk způsobil, ho dosud drží
jako zločince, který člověka samotného překonává velkou nelaskavostí vůči svým vlastním
bratrům. Myslíte si, že tyto nepředstavitelné činy okamžiku budou neopakovatelné. Není tomu
tak.
Tato generace měla být připravena k boji proti zlu a vědět, že v této chvíli se v ní rozvinuly
chapadla zla, rozšířily se po Zemi a vzaly do zajetí mé děti, aby některé z nich fyzicky ubližovaly
svým bratrům, jiné zraňovaly srdce, jiné smysly, jiné podváděly lidstvo a jiné přímo bojovaly
proti církvi mého Syna.
Zlo uchvátilo mé děti s velkou rychlostí, danou spěchem ovládnout svět. Ti, kteří
slouží zlu, věří tomu, co jim zlo dá poznat, a proto mé děti nevěří, že tento okamžik
je rozhodující, protože je popírán v nitru mých kněží.
Zlo není fantasie… Ti, kdo milují mého Syna, se musí sjednotit a poznat jeden druhého, být
zakořeněni v Božím zákonu, neboť každý se musí rozhodnout být mluvčím pro svědectví lásky
mého Syna.
Zlo pracuje s jedem lži, lež je částí jednání a práce člověka, který ji není schopen odhalit
a pokračuje v tom, co je nesprávné a hříšné.
Probuďte se, mé děti! Můj Syn krvácí kvůli malomyslnosti, které je vystaven jeho lid, z krutosti
s jakou jsou pronásledováni křesťané… a vy jste se ještě nerozhodli vyhledat obrácení.
Milované děti, pronásledování se všude rozšíří, nedívejte se z dálky na to, co k vám
může přijít, aniž byste na to myslely, nebo hledaly.
Ďábel se zmocnil mysli, srdce, rozumu, myšlenek, lidského ega, lidského intelektu, touhy lidí
a všeho, co může uchvátit, aby mu lidé dovolili je ovládnout a vést je k páchání
nejneuvěřitelnějších činů, které provedou některé z mých dětí.
Ďábel vede lidi, aby opakovali činy jeho zlých duchů, a jako výsledek duchovní nezodpovědnosti
mých dětí, odmítají zpověď, pokání, přinášení svědectví víry, odmítají říct ne hříchu, žijí
vlažným duchovním životem, bez závazků a nejsou si vědomi, co eucharistie ve skutečnosti je.
Satan není mocnější než můj Syn…
Je to člověk, kdo se odevzdává zlu, a především mu odevzdává svůj život. Potom zlo,
které se stává v člověku zvykem, ho vede ke ztrátě jeho duše, pokud se neprobudí
tváří v tvář škodám, které působí.
Já, jako Matka celého lidstva, vás volám, abyste se nebáli přinést svědectví víře v Nejsvětější
Trojici. Nebojte se, že jste mé děti, nebojte se, že poznáváte lásku mého Syna, která ve vás

přebývá. Pravá síla člověka přichází z dobra, zbytek není pravdivý. Hledání Pravdy je namáhavé
a nenajdete ji snadno, nejste-li připraveni být neúnavnými hledači Věčného Boha.
Děti, zdánliví křesťané jsou v tomto okamžiku ve velkém nebezpečí, pokud se
neprobudí a nepřevezmou kontrolu své svobodné vůle, aby ji vedli k věčné spáse.
Lidé se stali zvrácenými, jejich stav je dramatický, nejvážnější v historii lidstva. Proto vám
neustále oznamuji očistu, které čelíte.
Oheň je očistný a posílá signály lidem, že očistí všechny. Sopky, které se zdály spící, se
probouzejí. Oheň vyjde ze země, bude úmorné horko, až se země otevře na několika místech
a vyvrhne ven horko, které držela uvnitř.
Slunce vyšle své erupce k Zemi, některé ovlivní vědecký pokrok a jiné Zemi, zaplaví planetu
horkem a člověk se bude muset vrátit ke starobylým a nemyslitelným nástrojům a prostředkům
k přežití.
Země se bude intenzivně otřásat…
Modlete se, děti, modlete se za Chile, bude trpět velkým zemětřesením.
Modlete se, děti, modlete se za Ekvádor, země se bude třást.
Modlete se, děti, modlete se za Japonsko, znovu rozšíří znečištění, bude se třást.
Modlete se za Itálii, bude znovu trpět.
Modlete se za Spojené státy, přijetí zla je jejich vlastní pohromou, budou otřeseny.
Modlete se za Severní Koreu, bude rukou, která udeří.
Zejména volám lidi Argentiny, aby znovu uvážili své činy. Násilí nebude mít hranice, nebudou-li
v jednotě mých dětí. Tito lidé zakusí bolest, neomezí-li agitaci, jíž je vystaven tento národ.
V tomto okamžiku jsou lidé rozrušováni, aby nepokoje panovaly po celém světě.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, budete žít to, co jste zasely…
Vnitřní stav člověka se odráží v tom, co prožíváte v tomto okamžiku.
Naplňujte učení mého Syna každý týden. Očistěte své smysly, aby uctívaly Boha nade vše
a milujte své bližní, jako můj Syn vás všechny miluje.
Mé požehnání je s vámi všemi, drahé děti.
Matka Maria

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 18. září 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
DĚTI, NEJSTE ZE SVĚTA, NEDOVOLTE, ABY VÁS SVĚT POLAPIL
Moji lidé,
žehnám vám. Nebudete Mnou opuštěni ani na okamžik.
Buďte mou vlastní láskou, buďte čestní, spravedliví, dobrosrdeční, šetrní
v zacházení se svými bratry, buďte laskaví vůči vašim bližním; dobrý skutek je pro
Mne chválou.
Každý musí mít na paměti, v jakém duchovním stavu se nachází. Uvědomíte-li si to, dokážete se
napravit a oddělit se od temnot, od špatného zacházení se svými bližními.
Některé z mých dětí pohlížejí do svého nitra výlučně v tom, co odpovídá přímému vztahu
ke Mně. Mé děti musí být odrazem mé lásky. Lituji, že některé z mých dětí nemají v úmyslu
uvádět toto mé Slovo do svého života.
Láska byla nahrazena sobectvím, které vylučuje možnost změkčit srdce z kamene, a to vytváří
sobecká a arogantní stvoření, která netolerují práci a činy svých bližních, nemají k nim úctu
a prosazují u nich svou vůli. Kdokoli jedná tímto způsobem, stává se soužením pro své bratry,
svou rodinu a pro sebe samého. Děti, nemáte nad jinými panovat, měli byste být milováni
a ne obáváni.
V mém lidu všichni potřebují druhé, všichni jsou bratři, všichni se navzájem podporují, jsou
šlechetní a udržují v paměti i v srdci vzpomínku na příležitosti, kdy jim pomáhali ostatní. Mé
děti, je důležité nezapomínat na dobré skutky vašich bratrů – je to část Lásky. Nedovolte pýše,
kterou zlí duchové šíří lidstvem, vykořenit pokoru, která ve vás musí přebývat.
Moji pomoc najdete, pokud o ni požádáte, a co před tím bylo utrpením, se stane
radostí, dovolíte-li mému Duchu, aby vás podpořil ve vašich slabostech.
Moji lidé, pro některé z vás se myšlení a paměť staly velkou překážkou na cestě
k opravdovému pokoji. Žijete v minulosti, v tom, co už není, a zapomínáte na naši vůli.
Toužíte po minulých situacích, a to se stává velkou silou, která vás táhne zpět. Kdokoli prahne
po minulosti, uvízne na cestě. Tato překážka, kterou představuje minulost, vás spoutá a zabrání
vám poznat čas a odevzdat se naší vůli.
Někteří lpí na minulosti natolik, že žijí ponořeni do vzpomínek, do okamžiků protivenství, která
prožili, kdy opakovaně vystupuje hořkost, zatrpklost a hněv, až se stanou břemenem, které je
tíží a přinutí je žít v neustálé zahořklosti. Člověk umožňuje minulosti, aby ho mučila, a zlo toho
využívá, aby vás udrželo spoutané.
Vy, mé děti, musíte odevzdat svou mysl Mně. Dovolit tak mému Duchu, aby vás vedl k rozjímání
o mých slibech a vše podrobil naší Boží moci, aby to, co vás mučí, už nebylo překážkou pro
odevzdání se naší vůli.
V tomto čase je tolik dětí, které jsou ochotné dívat se na spásu z velké dálky, protože si myslí,

že ji nemusí dosáhnout, a tak jsou spokojené pohlížet na ni z dálky. Proto neustále volám své
posvěcené služebníky, aby byli svědky mého díla a činů, protože člověk uchová mé Slovo ve své
paměti. V tomto okamžiku je žádám, aby trvali na správné lásce, také na správné
a náležité poslušnosti, na nutné víře a na jejich správném chování, aby se můj lid
neztratil ve všednosti.
Mé děti musí být neustále posilovány mým Slovem. Mé děti se jím musí samy občerstvovat, aby
zlo nepřekvapilo ty, které Mě neznají.
Nemůžete soudit sami sebe. Lidská bytost k tomu není způsobilá, protože má vždy sklon vidět
ve své práci a činech dobro, případně přikrášlovat dobrem to, co dobré nebylo.
Proto vás vedu, abyste očistili své smysly, a tak se zbavili osobních ospravedlnění a dovolili
Mi ukázat vám překážky, které zůstávají ztělesněny ve vás a zabraňují vám ke Mně přijít.
Tato generace spáchala velkou ohavnost proti naší vůli tím, že se dopustila svatokrádeže, jaké
se člověk nikdy před tím nedopustil. Provinila se proti mé Matce popíráním její panenské čistoty
a jejího mateřství celého lidstva. Tato generace neustále hřeší proti mému Duchu Svatému
a zapomíná, že lidský život závisí na naší vůli.
Nevěří ve vysvětlování mého Slova a vysmívá se výzvám mé Matky, popírá svou naléhavou
očistu, aby spravedliví nebyli ztraceni.
Hřích je potravou lidstva, zvětšuje Satanovu armádu na zemi, která zaútočí na mé chrámy
po celém světě s touhou zahladit každou vzpomínku mé přítomnosti na zemi. Vzhledem
k takovému činu nenechá Varování na sebe čekat, a tím se některé z mých dětí vrátí na cestu
Pravdy.
Já vyžaduji znalost našeho Božího Slova, aby tím, že je znáte, jste milovali naše
božství se silou a v Pravdě.
Pevná, silná a rozhodná víra je nutná: Víra, která je neporušitelná a žitá v každém
okamžiku, v každé události, abyste dokázali překonat krutosti Zlého.
Sebeodevzdání každého z mých dětí je nutné, stejně tak rozhodnutí žít v naší vůli
a ochota k jednotě a bratrství.
Děti, vy nejste ze světa, nedovolte, aby vás svět polapil.
Musíte žít v neustálé naději a vykonávání naší vůle.
Nehleďte na to, co je světské. Nejste světští, žádné z mých dětí není určeno světu,
žádné by nemělo žít pod útlakem Satana.
Jste mé vlastnictví, vykoupil jsem vás svou Krví.
Živte se mým Tělem v eucharistii, která byla náležitě připravena.
Připojte se ke Mně v mém svatostánku a usilujte, aby váš život byl neustálým činem
lásky ve vás a vůči vašim bližním.
Chci domácnosti, které žijí v mé lásce, pokoji a v mé jednotě.

Není-li v domovech pokoj, nebo je-li na chvíli odstraněn, zlí duchové domov převezmou
a vyvolají vzpouru. Způsobí, že někteří budou špatně pohlížet na jednání ostatních a dokážou,
že jeden člen domácnosti nebude tolerovat činy ostatních členů rodiny, a tak malé záležitosti
se stanou velkými ničivými bouřemi.
Děti, ďábel útočí na člověka, na jednotu, na rodinu, zasévá svár a vylévá lásku z jeho srdce,
takže člověk necítí potřebu být chrámem mé lásky k svému bližnímu.
Satanův boj je bojem proti mé lásce, proti jednotě, a tedy proti rodině, proti morálce, proti mé
Matce, protože ví, že má Matka, v jednotě se svatým Michaelem archandělem a nebeskými
legiemi ho rozdrtí a uvrhne do hlubin pekla.
Moji lidé, nepovažujte za bezvýznamné moje volání, neboť Satan a jeho zlí duchové, rozptýlení
po celém lidstvu, zůstávají v činnosti a hledají kořist, aby ji uchvátili. Mé děti by neměly bojovat
proti mým dětem, takový boj posiluje zlo.
Nebraňte Mě, neboť co není moje, padne, a co je moje, zvítězí. Neuvádějte do zmatku můj lid
víc, než je mate Zlý. Místo toho se modlete a čiňte pokání.
Modlete se, děti, modlete se za Itálii, užije si dosyta svého trápení. Příroda zaútočí
na Itálii, bude krutě napadena těmi, kdo Mě nemilují, a ti se vrhnou na Vatikán.
Modlete se, mé děti, modlete se za Francii, ztratila pokoj, bude žít v neustálém
teroru.
Modlete se, mé děti, za Nikaraguu, příroda ji udeří, bude se třást, bude trpět kvůli
svým sopkám.
Modlete se za Kostariku, bude otřesena.
Modlete se za Venezuelu, příroda se ukáže se vší silou.
Modlete se za Kolumbii, bude silně otřesena.
Děti, pokračujte v očistě smyslů. V tomto týdnu, spolu s očistou zraku, pokračujte v očistě
smyslu sluchu, neboť ten bere s sebou vše, co slyšíte, do myšlenky, do paměti a dělá vás
nemocnými.
"Rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a čiň pokání. Nebudeš-li bdít,
přijdu tak, jako přichází zloděj a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu" [Zj 3, 3].
Tím, že posloucháte, že vás vyzývám, abyste nehřešili, musíte vědět, že je mým přáním přivést
vás k očistě vaší paměti a najít svobodu.
Můj lide, je zcela nezbytné, aby každé z mých dětí pokračovalo v očistě svého
smyslu sluchu. Fyzické smysly člověka musí přijít do harmonie s duchem. Budete pokračovat
se smyslem ucha, smyslem sluchu, po dobu jednoho týdne. Každý okamžik budete věnovat
očišťování smyslu sluchu, dokud se nepodvolí, aby uspokojil naši vůli a pro větší dobro duše.
První den druhého týdne:
V tento den nabízím dar sluchu Nejsvětějším Srdcím Ježíše a Marie.

V této chvíli vám nabízím dar sluchu pro Boží slávu a pro dobro duší.
V každém nynějším činu zůstane má paměť a mé myšlení pozorné a bdělé, aby nedošlo
k hromadění toho, co mé ucho slyší a co způsobuje zadržení hříchu, jenž uráží Nejsvětější
Srdce.
Dejte mi sílu poslouchat jen to, co je dobré pro mou duši a duši mého bližního.
Volám k tobě, Nejsvětější Matko, abys mě přijala za svého stoupence a vedla můj život,
a aby má cesta směřovala k setkání s tvým Synem.
Při probuzení nabízím:
Mám uši a těmi slyším dobro i zlo.
Od tohoto okamžiku vám nabízím své neustálé úsilí, abych zajistil, že tento dar bude více
duchovní a budu dávat přednost Boží touze po mé osobní spáse.
Navrhuji zbavit mé ucho příležitostí k hříchu,
budu hledat Boží záměry ve všem, co uslyším,
budu si připomínat dobro, které mi poskytl každý můj bližní,
a ve Stvoření budu naslouchat velikosti Věčného Otce.
Nechci už hřešit smyslem sluchu,
odevzdávám jej Nejsvětějším Srdcím, abys mě, jako své dítě, můj Pane,
pozvedl z hříchu.
Nechci, abych to, co jsem slyšel, i nadále vyvolávalo zlé myšlenky, ani abych odmítal Boží
laskavost, která mě vede k tomu, abych zůstal ve stavu milosti.
Nejsvětější Srdce, podporujte mou paměť a mé myšlenky,
aby můj sluch mě vedl k tomu, že si ponechám jen to, co je dobré.
Zadržím svou svobodnou vůli a okamžitě si ji podmaním a odevzdám ji vašim Nejsvětějším
Srdcím, aby mě osvobodily od příležitostí k selhání,
a přetvořila můj sluch, aby přinášel mé paměti jen to, co je pro dobro mé duše a abych činil
dobro svým bližním.
Ať mé uši jsou očištěny očistnou vodou lásky, vycházející z vašich Nejsvětějších Srdcí.
Amen.
V poledne:
Přezkoumání s mou Matkou vaší dopolední snahy a poznamenejte si své nedostatky.
Před spánkem:
Vzdám díky Nejsvětějším Srdcím Ježíše a Marie, k nimž se modlím o pomoc v tomto záměru,
abych byl lepším dítětem Boha.
Otčenáš, třikrát Zdrávas Maria a Sláva.
Děti, pojďte ke Mně a svěřte Mi váš život.
Žehnám vám. Miluji vás.

Váš Ježíš
Poselství Matky Spásy ze dne 23. září 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
NEZNÁTE OPRAVDOVOU LÁSKU, NEBOŤ TA JE V KAŽDÉM OKAMŽIKU PŘEKONÁNA
ZÁJMEM PROSPĚCHU
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, přijměte mé požehnání.
Lidstvo je mým neustálým žalem…
Mé děti jsou mým velkým pokladem a současně mou velkou bolestí.
Někteří z těch, co se nazývají mými dětmi, nejsou plně v souladu s láskou, o níž říkají, že ji pro
mě mají, neboť jako stoupenci mého Syna ignorují mé učení a nejsou ochotni plnit Boží Zákon.
Neustále zraňují mé srdce a já se neustále přimlouvám, aby můj Syn tolik netrpěl.
Neznají opravdovou lásku, neboť ta je v každém okamžiku překonána zájmem prospěchu
a neměli byste ignorovat, že takový zájem je největším sebeklamem, s nímž se člověk noří
do chaosu.
Pýcha, která není přemožena, stejně jako nezralost, přivádí ty, kteří říkají, že mě
milují jako Matku, ke ztrátě rovnováhy, kterou si každé opravdové dítě mého Syna
musí udržet. Nezapomeňte, že tento požadavek je podmínkou, aby vás ďábel neutlačoval.
Rychle zapomínáte, aniž byste přemýšleli o následcích pro duši, že ďábel číhá, aby vás zaplavil
pýchou a přivedl k odmítnutí odpuštění mezi bratry, což vede k nedostatku duchovní slušnosti.
Svou duchovní slabostí lehce ztrácíte rozum a stáváte se snadnou kořistí nástrah ďábla, který
vás, jako Boží dítě, přiměje k nevhodnému chování.
Přichází chvíle, kdy člověk, který se sám označuje za křesťana a milujícího Matku Boží, se stane
nespravedlivým vůči svým bližním a k sobě samému. Svědomí nebude schopné zadržet
nechtěné zlo, což povede k nespravedlnosti mezi stejnými dětmi mého Syna. Veškeré poznání
člověka ochromí jeho rozum, je-li znečištěno zlými touhami, hořkostí, šílenstvím,
nedostatkem moudrosti, sobectvím a nedostatkem lásky.
Člověk došel k tomu, že zapomněl, co je veřejné blaho proto, že mu chybělo dobro, a odmítl
osobní dobro, k němuž musíte směřovat, abyste pak byli svědectvím toho, Který ve vás
přebývá. Pro lidi je snadné zapomenout na to dobré, co jim dal můj Syn. Zapomínáte
a zapomenete, protože používáte dobro, které jste dostali, abyste působili zlo.
Milované děti, některé z vás padáte do marnivosti tím, že ukazujete své rozsáhlé
znalosti v důležitých oblastech života. Je to však čistá marnost, protože tyto znalosti
jsou prázdné.
Lidské ego je velký uchvatitel místa, které by mé dítě mělo zaujmout v oblasti
lidských schopností, aby tyto nebyly překážkou, ale požehnáním ve službě všem.

Člověk, jehož inteligence neprohlubuje učení mého Syna, je prakticky nikdo, protože tato
inteligence ho nepřivádí k tomu, aby odložil špatné chování a neukázněné návyky, které jsou
živeny jeho špatným chováním. Právě v něm se ukazuje neblahý nedostatek lásky, skrze
činnost a jednání, jemuž chybí náležité pochopení toho, co je skutečný následek vyvolaný silou
dobrého úmyslu a správného vykonávání toho, co nařizuje můj Syn.
Boží vůle mi dává moc přímluvy, ale lidstvo se rozhodlo, že nepotřebuje mého Syna,
aby našlo dokonalost, a ignoruje skutečnost, že člověk není Bůh. A to vše je částí intrik
Satana proti lidstvu, kterými je v této chvíli mobilizace zlých duchů proti člověku.
Zlo je na vzestupu, nezastaví se, dokud se neobjeví antikrist, proto útočí na mé děti
tisíci způsoby, nemilosrdně proniká psychiku člověka, aby ten, kdo je daleko od mého Syna,
náhle ztratil zdravý rozum, a aby zjevně dobrý člověk se choval úplně mimo sebe.
Kvůli tomu jsem vás žádala zdvojnásobit vaši bdělost a zůstávat stále ve stavu
milosti…
Jinak kdokoli, jenž není ve stavu milosti, se vystavuje uchvácení silami zla, které
chtějí zničit vše, co je mého Syna.
Lidstvo se pohybuje ve lži, protože král lží je králem lidstva. Nenajdete řád ve svém životě,
dokud znovu nezískáte přátelství se Stvořitelem.
Drahé děti, ztratily jste lásku k životu. Ztrácíte spásu, nechali jste se od Boha oddělit, a tím jste
se úplně zbavily toho, co je pro lidi duchovní potravou. Ne proto, že vás Bůh opustil, ale proto,
že lidstvo, po oddělení od božského, kleslo na nejnižší úroveň, protože žádný člověk nemůže
Boha překonat.
Liská moc dokázala zdegenerovat lásku v člověku, zvýšila pocit síly v lidském stvoření. Lidské
myšlení zakrňuje, protože srdce zkamenělo pocitem schopnosti překonat Boha a rozhodovat
o životě.
Trpím bolestí způsobenou mému Synu kvůli ničení člověka člověkem v tomto rozhodujícím
okamžiku, kdy přízrak války nabývá stále větší důležitosti v očích světa, kterou člověk popírá,
i když ji žije právě teď! Třetí světová válka náhle zasáhne svět. Státy nabývají vojenskou
moc a lidstvo je omezeno na čekání a k neznalosti o činech mocných.
Věnujte pozornost mému volání, neboť ďábel a jeho zlí duchové vylévají
nesvornost, a vzhledem k velkému počtu mých dětí, které nevkládají svou naději do mého
Syna, se rozrůstá úrodná půda, kde se daří zlu, které utlačuje a drtí duši.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, vy žijete, aniž byste prožívaly okamžiky před velkou
tragédií rozšíření války, které by vám dovolily pohlédnout na sebe. Proto je v tomto
rozhodujícím okamžiku nutná a nepostradatelná modlitba, kdy úkol přinést svým bratrům
znalost a svědectví vede automaticky k proměně v čin.
V tomto okamžiku je úsilí jedním z posledních kroků před cílem. Jednota musí být
posílena a musíte si vzájemně dodávat sílu při vědomí, že můj Syn neopustí svůj lid,
a že jeho lid Mu musí zůstat věrný.
Mějte důvěru v sliby Boha jeho lidu, nemějte strach. Obraťte spáchané zlo, díla a zavrženíhodné
činy… Kajte se, mé děti, kajte se!

Modlete se, děti, modlete se, slunce posílá své teplo k zemi a lidstvo tím bude trpět.
Modlete se, mé děti, modlete se, lidstvo zaměřilo svůj život na boha peněz,
ekonomika se znovu propadne a člověk si bude zoufat kvůli nedostatku víry v Boží
pomoc.
Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko, bude silně otřeseno, vulkány promluví
k člověku, přemoženého hněvem sociálních protestů.
Modlete se, děti, modlete se, moře je neklidné a vrhne se na zem, která se bude
silně třást.
Modlete se, děti, užaslé lidstvo se bude dívat na náhlou katastrofu, která otřese
světem. Potom zapomene, že trpělo.
Modlete se, děti, modlete se, nezapomeňte se stále modlit jeden za druhého,
modlete se bez odpočinku v modlitebních řetězcích, modlete se, neopakujte
modlitby zpaměti, modlete se srdcem, prožívejte každé slovo.
Já zůstanu s vámi a budu se přimlouvat za kající hříšníky a žehnat těm, kdo trpí.
Modlete se, mocné národy si zvolily Zlého za svého pána a vrhnou se proti mým
dětem. Povstání mezi lidmi se šíří jako nakažlivá epidemie. Spojené státy silně trpí.
Kvůli bolesti budou muset opustit své způsoby jednání.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
ne všechno je bolest a utrpení. V každém okamžiku, kdy vidíte ve všem, co se vám stane,
ruku mého Syna, jenž vás připravuje a miluje vás, očišťuje a miluje vás, jenž vás varuje
a neopouští vás, doprovází vás v utrpení s láskou a jenž si nepřeje, aby kdokoli byl ztracen,
budete milovat mého Syna nade všechno a svého bližního jako sebe sama.
Andělské legie jsou nad lidstvem. Jakmile bytost vykřikne, je jí okamžitě pomoženo. Pomáhají
mým dětem, aby nepadly za kořist zlu. Někteří tuto pomoc vítají, jiní jí pohrdají.
Vás, kdo si chtějí udržet víru, prosím jako Matka, abyste se nevysmívali pomoci,
kterou Dům Otce sesílá různými prostředky. Otevřete váš duchovní zrak, abyste
uviděli zázraky, k nimž bez přestání dochází před vašima očima.
Můj Syn je naživu s tlukoucím srdcem…
Nabízím dětem, které urážejí naše Nejsvětější Srdce, svou náruč a mou přímluvu,
budou-li se kát, vyzpovídají se a slíbí úmysl nápravy.
Nemějte strach, zůstávám s vámi.
Žehnám vám.
Matka Maria

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 25. září 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

LIDÉ ŽIJÍ VE VZPOUŘE PROTI VŠEMU, CO PŘEDSTAVUJE ŘÁD
Moji lidé,
žehnám vám v každém okamžiku a v mém požehnání se skrývá má touha, abyste se
všichni stali částí mého lidu.
Vyzývám vás, abyste byli částí mého lidu, vyzývám vás všechny. Toužím po spáse všech mých
dětí.
Volám vás všechny, jednoho po druhém. Nepřišel jsem pro elitu, ale pro všechny, kteří plní naši
Boží vůli.
V mém lidu není nikdo, kdo ovládá celé mé Slovo ani mou Pravdu. Není tam člověka, jenž by byl
větší než druhý, pokud neplní Boží vůli v celém svém lesku. Jako ruka má pět prstů, tak v mém
lidu mají někteří dary a ctnosti, aby si vzájemně pomáhali, ale není nikoho, kdo zná vše tak,
jako naše božství.
Volám vás, abyste zůstali poslušní v jednotě a v naplňování naší Boží vůle. Nejste
otroci světa, ale mé děti, proto vás vyzývám, abyste zůstali bdělí a ve stálé modlitbě, protože
čelíte vládě zla nad většinou mužů v pozicích moci a nad budoucností lidstva na zemi.
Přicházím pro lidi, kteří se nebojí opustit své nesprávné životy, aby se stali novými lidmi…
Přicházím pro ty, kteří při hledání nového lidství se rozhodli být svědky mého díla a mých činů.
Vstoupit nikoli povrchně, ale do hluboké znalosti mého života, aby se stali lidmi, kteří zjišťují, že
k tomu, aby byli částí mého lidu, nepotřebují, co je materiální nebo intelektuální, ale jdou nadto,
jdou do mého učení, které není z tohoto světa, stejně jako mé království není z tohoto světa.
Každý byl přiveden do mého lidu křtem Duchem Svatým, ale ne proto jste byli zachráněni.
Spásu najdete, když pracujete, žijete a jednáte v Boží vůli.
Někteří učenci, kteří vědí, že má láska jde za hranice slov, vedou můj lid dál jen ve slovech, což
neodpovídá opravdovému a trvalému praktikování evangelia, které činí člověka více duchovním
a spojeným se Mnou. Nejste nic, znáte-li Písmo a nepřivádíte je v život, abyste je naplňovali
v každém okamžiku.
Každé z mých dětí má schopnost nést všechny své smysly, schopnosti a ctnosti a plně je
rozvíjet tím, že je vloží do mé Lásky, aby neobsahovaly zájmy lidského ega, a staly se více Boží
než lidské.
Říkáte, že chcete vstoupit do mého božského života…
A vy toho nedosáhnete, dokud Mě nenecháte plně žít ve vás a dokud nenecháte
proměnit své ego do svobody v naší Boží vůli.

Musíte žít Zákon a naplnit jej, abyste odstranili soupeření, sobectví a odsuzování. Lidstvo se
musí naučit, že Já mluvím a vy musíte poslouchat, protože vám nedávám zmije výměnou za
chleba. Nepředám vás Zlému, žijete-li a zasvěcujete-li se naplňování zákona lásky.
Máte povinnost být jasní před svými bratry, měli byste o Mně mluvit bez váhání, měli byste
vědět, že k tomu, abyste byli částí mého lidu, musíte vyhovět Přikázáním, přijímat svátosti
a praktikovat Boží lásku. Bez toho ponese vaše úsilí pečeť lidského ega a nikoli pečeť naší Boží
vůle.
Prošli jste cestou očišťování dvou smyslů, abyste byli vedeni k mé Lásce, a ne k přáním
uskutečňovat lidské rozmary, které vedou k nadřazenosti lidského ega. Pokud zůstanete
v uskutečňování mého příkazu, všimnete si, že se nacházíte v duševním boji a nic zvenčí vás
nedokáže změnit. Můj lid si není vědom, nakolik zakořenil své smysly ve svém egu a že zlo,
které toto zakořenění působí, vás omezuje nejen v setkávání s vašimi bratry, ale také omezuje
váš duchovní růst a schopnost stát se více mými dětmi a méně dětmi světa.
Každý smysl je požehnáním pro ty, kdo jej správně nasměruje k naplnění prvního Přikázání, ale
ti, kdo jim dovolí jednat v lidské světské svobodě, jsou znečištěni zlem, které z ostatních smyslů
učiní příčinu neustálého hříchu a dávají volnou ruku všemu, co vede ke ztrátě věčného života,
ledaže by se rychle napravili.
Je to můj lid, který neustále podněcuje své bratry mou láskou, která v něm přebývá. Můj lid
nečeká, ale jde jim vstříc a je kvasem a solí, jež dávají pravdu mého Dechu těm, kteří
s rozhodností a stálostí naplňují Zákon, jenž je zakotven v Písmu svatém.
Některé z mých dětí zůstávají v chrámech, které byly postaveny pro Mne, aby tam pomáhaly
se vším, co je třeba. Jsou ale naplněni žárlivostí, antipatiemi, hněvem a klevetami, ješitností
a dávají rozkazy, jako kdybych to byl Já, kdo je poslal, aby byly váhou, na níž by mělo být
váženo vše, co se stane. Ne! Kdokoli slouží v mém domě, má povinnost být
služebníkem všech a zůstávat na posledním místě. Kdokoli jedná jako vládce všech,
je ten, kdo vlastní největší ego a sám se zrazuje.
Kvas fermentuje a vyvolává růst pro dobro ostatních, ne pro své vlastní dobro.
Někteří říkají, že jsou blízko Mne a zůstávají velmi daleko…
Pokrytci! Ten, kdo nežije v Boží vůli, je mimo Boží vůli.
Člověk je mým synem a vlastní kvality, vedoucí k překonání svého ega, ale zevnitř. Neboť uvnitř
člověka žije duchovní organismus, který vás svobodnou vůlí vede k dosažení plnosti nebo
věčného ohně.
Já jsem Světlo světa…[Jan 8, 12] a můj lid si musí udržet toto Světlo v každé osobě,
a ne mimo ni.
Vy, jsouce mými dětmi, nejste omezená stvoření. Co vás omezuje, je hřích, jenž vás spoutává
do chaosu a způsobuje další hřích. Chci proto, abyste se osvobodili z řetězů tohoto
lidského sobectví a abyste odevzdali své smysly mé Lásce a péči mé Matky, a aby
vám tento čin pomohl žít podle mého přání.

Jednota mého lidu s mým Slovem v jeho naplnění je znamením znovuzrození, a proto budete
očištěni, neboť lidstvo ponořené do soužení nenajde v tomto stavu pravou cestu ani pravou
lásku, dokud se každý nejdříve neočistí.
Můj čas je blízko a nechci vás najít nepřipravené.
Mé děti by neměly vést život plný pokryteckého jednání a skutků, neměly by činit svým bližním,
co nechtějí, aby jiní činili jim, neboť to nemůžete dělat v skrytu, aniž bych vás neviděl.
Neshromažďujte poklady na zemi, neboť čas vám ukázal, že to není pro mé děti, ale pro děti
temnoty, které předávají moc na zemi zlu, a tak lidem ubližují skrze moc, kterou jim člověk sám
přenechává.
Každý obraz zla na zemi bude roztrhán mými legiemi potom, co můj lid bude trpět a vrátí se
znovu Mně.
Každé z mých dětí by se mělo očistit při vědomí, co se v tomto okamžiku naplňuje
a nemělo by vzbuzovat dojem, že nemá uši nebo zrak. Jdete v temnotě, a ne přesně v tom,
co znáte jako temnotu, ale v trápení lidské tvrdohlavosti, která vás vede k omezenému pohledu,
jenž považuje krok vpřed za velké vítězství.
Nemohu k vám hovořit o okamžiku slávy mého lidu, když můj lid došel k víře, že naplňuje Boží
vůli tím, že jedná proti Písmu a popírá Boží všemohoucnost. Lidé žijí ve vzpouře proti všemu,
co představuje řád, takže Satan jedná svobodně proti čistotě, morálce, věrnosti a dobrým dílům
a činům mého lidu.
Nezoufejte, neboť mému lidu zazáří nová duha.
Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko, bude očištěno, zlo uchvátilo duše žíznící
po tom, co neznají a vede je k činům proti tomu, co Mě reprezentuje.
Modlete se za Sýrii, mé děti. Tato země na sebe nenechá čekat – k překvapení světa.
Modlete se, mé děti, modlete se za mou církev, bude ve zprávách a bude otřesena.
Modlete se za Kostariku, bude trpět skrze přírodu a nešťastným rozhodnutím těch,
kteří ji ovládají. Pokusí se narušit klid.
Modlete se, Střední Amerika trpí skrze přírodu a násilí.
Moji lidé, neuzavírejte své smysly, ale pozvedejte je k moudrosti, ani neuzavírejte svůj rozum,
bez něhož nebudete vedeni a osvíceni mým Duchem Svatým.
Ochraňuji vás, miluji vás.
Váš Ježíš

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 2. října 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

DĚTI, POJĎTE KE MNĚ A SVĚŘTE MI SVÉ ŽIVOTY

Můj milovaný lide,
žehnám ti, volám tě k modlitbě a k zachování jednoty se Mnou.
Přijímejte Mě mou Krví a mým Tělem, náležitě připraveni a v plném vědomí nutnosti opravdové
nápravy. Neklamte sami sebe, nekopejte si hrob svého vlastního odsouzení.
Miluji vás, moji lidé, čekám vás potom, co jste pocítili lítost nad vašimi skutky a prohřešky,
čekám vás v každém okamžiku, abych vás mohl přitisknout na své srdce.
Moji lidé, udržujte si víru v mou ochranu, zůstávejte v neustálé duchovní bdělosti v těchto
časech, kdy zmatek se šíří po celé zemi, na níž se usadil duch zla, jak již vám bylo oznámeno.
Nepřicházím zbytečně, přicházím ke každému z vás, kdo čte tento výklad mého Slova, abyste jej
uvedli do praxe.
Jdu od duše k duši a křičím, abyste ode Mne neodcházeli a nevystavovali se spárům
Zlého.
Události všeho druhu přibývají bez ustání. Vy, mé děti, to stále cítíte – mé Slovo není marné.
Ďábel se svými legiemi postupuje a uchvacuje duše, které se odevzdaly světskému v každé
situaci prožívané člověkem. Nemravnost ve společnosti vzrůstá, urážky nepřestávají, vraždění
nevinných nemilosrdně pokračuje. Pro zlo nejsou sociální rozdíly, proniká vrchol společnosti,
stejně jako její nejnižší úroveň.
Vyzývám vás, abyste zůstali duchovně bdělí, aby vás zlo nezaskočilo. Má bezútěšnost nenalézá
útočiště v těch, kdo neplní mé výzvy. Jak jen člověk, který se vysmívá Božímu volání, se musí
kát!
Nejsem tady, abych vám dal další popis tvrdosti lidské nevědomosti. Klamal bych vás, kdybych
vás nevedl k probuzení, návratu na cestu ke Mně a k obrácení.
Ne celé lidstvo jde směrem k propasti, ale také ne celé lidstvo volá po mé Lásce. Naopak,
mnoho lidí je slepě vedeno na špatné cesty a maskuje hřích, aby se mu odevzdalo, a jsou
podrobeni a spoutáni vzrůstající řadou skutků a jednání proti naší vůli. Satanova léčka je držet
vás v naprostém pohrdání poslušností a naplňování Božího Zákona. Jeho lstí je vystupňovat
hřích tak, abyste neměli čas si všimnout zla, v němž zahynete.
Žádný zlý duch není větší než Já, ale můj lid otevřel dveře ďáblu, a ten, jenž slídí kolem jako
řvoucí lev, uchvacuje vše na své cestě, aniž se mu člověk staví na odpor.
Lidstvo se otevřelo zlu s velkým souhlasem. Ničí tím samo sebe, jde k sebezničení.

Moji lidé, co jste to udělali? Hledám vás a vidím vás rozptýlené a hrnoucí se do
propasti.
Dívám se na můj lid – dekadentní, připoutaný k tomu, co je špatné a zraňující mé srdce.
Nerespektujete můj dům, urážíte Mě, znesvěcujete a ničíte obrazy evokující Nejsvětější Trojici,
ničíte vše, co připomíná mou Matku, a vysmíváte se dobru.
Může se lid, takový, jaký je v tomto okamžiku, nazývat věrným a pravým? Může jen
takový lid přijímat mou lásku, bez toho, že bych mu musel připomenout zlo, které
páchá s potěšením?…
Můj lide, chyby lidstva jsou bezpříkladné. Někteří z mých vyvolených se odchýlili od cest, k nimž
jsem je povolal. Proto nemohou od mého lidu žádat to, co mu sami nedávají jako příklad spásy.
Chcete Mě umlčet, ale to se vám nepodaří. Budu stále kárat můj lid, aby rozpoznal
zlo, aby rozpoznal zlo těch, kteří patří k sektám, které odporují naší Boží vůli. Ty, kteří vás
udržují ve falešných pojmech, v projevech, které vás matou a stávají se, aniž by to mé děti
postřehly, existující mocí, která vás kontroluje, jak se jí zlíbí, abyste podlehli omylům a vzdálili
se od mých cest, a zasévají nenávist mezi mé děti a Mne.
Buďte hledači pravdy, nespěchejte ve vyhledávání novinek, aniž byste zkoumali účel, který vám
nabízí. Novost symbolů, jimiž jste zaplavováni, má dvojí záměr: jednak, abyste si zvykli nosit
symboly na svých tělech, a pak, abyste je pokládali za normální prostředky projevu, gest
a signálů, které identifikují ty, kteří patří k svobodným zednářům, iluminátům a jiným sektám,
jednajícím proti mé Boží vůli.
Mé děti se musí probudit, vyjít ze světa smrti a vstoupit do světa plného života v mé
vůli.
Chci, abyste pokračovali v očistě svých smyslů po zbytek vašeho života. Vykořeňte zlo, které se
připojilo ke každému smyslu. Omezte léčky emocí, aby emoce už nezískaly převahu nad smysly.
Čekali jste na pokyny, vztahující se k smyslu chuti. Zeptali jste se sami sebe, co je to smysl
chuti? I když s ní spojujete příchuť, teplo i chlad, nepřestáváte si myslet, že smysl chuti je nejen
to, co spojujete s ústy, ale současně také s tím, co nazýváte rozumem. Chuť je současně mysl,
s níž člověk chce to, co je správné nebo špatné.
Chutí se člověk stal nerozumnou bytostí, upřednostňující sebe ve všem bez přispění lásky nebo
soucitu. Chtěl bych vám přiblížit tento obtížný úkol, který není nemožné splnit, i když mu musíte
věnovat veškeré své úsilí.
Pro člověka je jednoduché říct: "Nerozumím vám; to, co po mně žádáte, není rozumné", aniž by
pomyslel na to, že porozumění přichází z rozumu. Ten, kdo uvažuje lidským rozumem,
neporozumí, ale ten, kdo přemýšlí mým Duchem Svatým, přejde od lidského rozumu k rozumu
osvícenému mým Duchem. Jsou to dvě různá hlediska a jejich výsledky jsou od sebe velmi
vzdálené. Chtěl bych, abyste našli pravdu uvnitř sebe.
Jednejte upřímně, s čistým srdcem a jasně. Neusilujte o lidskou velikost. I když vás rozum vede
k tomu, že věříte, že jste skvělí, vnímejte sebe jako nejmenšího, podívejte se na sebe, abyste
rozpoznali v sobě malost.

Moji lidé bojují proti tomu, co je světské, a proto vědí, že by se neměli snažit získávat čestná
místa nebo postavení, ani být uznáváni pro výjimečnost, ale měli by projevovat pokoru. Každý
si musí být vědom potřeby znát Mě v Duchu a Pravdě, to znamená ve Světle mého Ducha,
nikoli lidského rozumu, abyste nebyli obětí směšnosti, jelikož někteří tvrdí, že Mě znají a padají
do vážných omylů. Proto vás vyzývám, abyste se zasvětili odstranit ze své mysli, myšlenek
a uvažování vše, co vás vzdaluje od mé cesty.
Nedokážete dělat pokroky, pokud přivítáte všechno, co vám přichází do mysli. Chuť k jídlu musí
být kontrolována. Potrava je ovládána velkým průmyslem a ten nerespektuje lidské tělo,
zaplavuje je toxiny, takže onemocníte.
Rozum vámi není trénován, je znečištěn skrz na skrz. Předsudky přicházejí a odcházejí, jak se
vám líbí, protože uvažujete lidským způsobem. Nepohrdejte svým bratrem. Ten, kdo vám
připadá nejhloupější, může být tím, kdo je Mnou nejvíce naplněn.
Modlete se, moji lidé, zůstávejte stále spojeni se Mnou. Práce a jednání mých dětí
musí vypovídat o mé přítomnosti.
Moře stoupá, jeho vlny budou vyšší, než je obvyklé. V tomto čase Slunce už není spojencem
člověka. Naopak, Země bude přijímat sluneční výrony, aniž by to člověk očekával.
Můj lid by měl pokleknout. Z této pokročilé generace znovu vzejde člověk primitivní vědy.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, budou silně otřeseny. Terorismus
zuří proti tomuto národu, ochromuje jeho normální činnost.
Modlete se, mé děti, modlete se za Kanadu, zapouzdřené zlo se vzpřímí a způsobí
hrůzu a bolest.
Modlete se, mé děti, modlete se za Střední Ameriku, země se otřásá. Ruka
komunismu, působícího a aktivního v malých zemích, bude odhalena, jak dodává
zbraně těm, kteří trpí hladem.
Modlete se, mé děti, modlete se, mluví se o míru, přesto nebude dodržen a konflikt
jen zesílí.
Modlete se, mé děti, modlete se, země se bude stále otvírat, aniž by člověk tomu
věnoval pozornost. Nemoci se nezadržitelně šíří, věda nenajde lék.
Moji milovaní lidé, pokračujte v očišťování smyslu chuti. Nezapomeňte, že chuť se vztahuje
nejen na to, co vstupuje lidskými ústy, ale také na to, co vstupuje myslí, rozumem
a myšlenkami.
PRVNÍ DEN TŘETÍHO TÝDNE:
V tento den nabízím dar chuti Nejsvětějším Srdcím Ježíše a Marie.
Nabízím vám tento dar chuti v tomto okamžiku pro slávu Boží a pro dobro duší.
V každém přítomném činu, zůstanou má mysl, paměť a myšlenka pozornými, bdělými,
aby neshromažďovaly to, co smysl chuti chce a co vede k hříchu a uráží Nejsvětější Srdce.
Dejte mi sílu osvobodit můj smysl chuti, aby pracoval a jednal s ohledem na dobro mé duše
a mého bratra.

Volám k tobě, Blahoslavená Matko, abys mě přijala za svého stoupence,
vedla můj život, a ať má cesta je vedena k setkání s tvým Synem.
PŘI PROBUZENÍ NABÍZÍM:
Mám mysl a myšlenky, mám schopnost poznání dobra i zla.
Od této chvíle nabízím své neustálé úsilí, aby tento dar byl více duchovní a abych dával
přednost Boží vůli pro svou osobní spásu.
Chci osvobodit svůj rozum a svou chuť od příležitostí k hříchu
a ve všem hledat Boží záměr,
vzpomínat jen na dobro, které mi dal každý bratr,
a ve Stvoření na velikost Věčného Otce.
Už nechci více hřešit smyslem chuti,
odevzdávám jej Nejsvětějším Srdcím, abys, protože jsem tvé dítě, můj Pane,
mě pozvedl z hříchu.
Nechci pokračovat ve vyvolávání špatných myšlenek, ani odmítat Boží požehnání,
které mě vedou k setrvání ve stavu milosti.
Nejsvětější Srdce, buďte potravou mé mysli, paměti a mého myšlení,
aby můj rozum mě vedl tak, abych si uchoval jen dobro.
Potlačím svou svobodnou vůli, podřídím ji a okamžitě odevzdám Nejsvětějším Srdcím,
aby mě osvobodily od příležitostí k selhání
a tvarovaly tento smysl tak, aby do mé paměti přinášel jen to, co je dobré pro mou duši
a abych činil dobro svým bratrům.
Tento smysl chuti žízní po očistné vodě Lásky, vycházející z Nejsvětějších Srdcí.
Amen.
V POLEDNE:
Se svou Matkou posoudím dopolední úsilí a poznamenán si své slabosti.
PŘED SPÁNKEM:
Vzdám díky Nejsvětějším Srdcím Ježíše a Panny Marie, k nimž se modlím, aby mi pomáhaly
v tomto úmyslu, abych byl lepším Božím dítětem.
Pak Otčenáš, třikrát Zdrávas Maria a Sláva Otci.
Děti, pojďte ke Mně a svěřte Mi své životy.
Žehnám vám. Miluji vás.
Váš Ježíš

Poselství Matky Spásy ze dne 7. října 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

NEODKLÁDEJTE OBRÁCENÍ NA POZDĚJŠÍ DOBU

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
má mateřská láska čeká na volání mých dětí, abych jim rychle přispěchala na
pomoc.
Přeji si, abyste přišly blíže k mému Synu, byly těmi, kdo plní Boží vůli a zachovávají Boží Zákon
v každém okamžiku svého života.
Neustále vás pozoruji a ochraňuji, protože tím, že žijete uprostřed neklidu světa a nejste
si vědomy hloubky Božího Slova, jste snadnou kořistí pro ty, kteří se zasvětili službě Zlému.
Moji milovaní svatí archandělé Michael, Gabriel a Rafael, spolu s nebeskými legiemi,
ochraňují silněji než dříve ty, kteří to dovolí, neboť jsou obranou, ochranou
a světlem lidu mého Syna.
Tato generace je povolána zůstat ostražitá, jasně vidět realitu a neustále čelit neočekávaným
reakcím člověka v této době.
Děti, jste neustále napadány temnotou, která doprovází démony a zůstává bdělá, aby jednala,
když vás zaplaví netrpělivost. Netrpělivost vede k hněvu a hněv zamlžuje vaše myšlení. Přesně v
tomto okamžiku, kdy zlo proniká rozum, uchvátí jej a zničí, zotročí člověka tak, aby urazil mého
Syna strašným činem.
Velké dílo Stvoření pozorně pozoruje člověka ve vzpouře proti svému Stvořiteli a dívá se, jak
neúnavně páchá hřích za hříchem a urážku za urážkou.
Jako děti Otce vlastníte velké dary, které necháváte spát. Duch Svatý vylévá své dary
na každého z vás, aby v tomto čase člověk pracoval a jednal správně v poslušnosti a lásce.
Lid mého Syna se stal duchovně vlažným tím, že koná negativní činy, které ho přivádějí blíže
k temnotě, kde se pohybuje zlo, které se raduje ze zkázy člověka.
Některé z mých dětí se cítí posilněny zaujímáním negativních postojů, protichůdných
k osobnímu a společnému dobru. Nepřestávají zvětšovat velká neštěstí, do kterých vrhají duše
těch, kteří jednají v neustálé vzpouře a provádí hanebné činy proti všemu, co reprezentuje
mého Syna.
Kříž: Znamení Boží lásky, znamení spásy, znamení Vykoupení, s nímž je zacházeno s pohrdáním,
uprostřed plivanců, které na ně chrlí stoupenci zla a někteří křesťané, oblečení do roucha
beránčího.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, čas ubíhá uprostřed povstání v různých zemích,
uprostřed štvaní, které vyvolává hněv, chaos a protesty kvůli tomu, po čem lidé touží, aniž by si
byli vědomi duchovní škody, kterou sami sobě působí.
Lidstvo ustrnulo ve své tvrdohlavosti, protože nepřijímá má volání, popírá je, a také zlehčilo sílu,
s kterou jedná příroda, aby se pokusilo překroutit, co jsem vám oznámila.
Ďábel zaplavil zemi, aby obrátil člověka proti Bohu. Spojenci zla dosáhli toho, že antikrist
manipuluje lidstvo už od minulých dob tím, že roubuje zlo do ducha lidí. Antikrist se chopil moci
bez toho, že by se objevil na veřejnosti, a tím zesílil škodlivé činy této generace, jíž pak
připomene, že si ukovala své vlastní neštěstí.
Lidé použijí, co vytvořili svýma rukama, aby si ve válce zaručili převahu. Vidím, jak někteří čekají
na začátek války, i když ta již pustoší vše na své cestě. Potají připravují nasazení atomových
zbraní, výsledku činů ďábla ve zneužité vědě.
Tato generace bude na nejvyšší míru trpět rukama těch, kdo pozvedli antikrista
proti lidu mého Syna, jako výsledek trvalé činnosti zednářství, iluminátů, komunismu,
vzpoury, falešnosti, nedostatku víry a satanismu, který infiltroval církev mého Syna a podnítil ji,
aby chapadla zla byla bezohledně spuštěna proti celému lidstvu.
Oheň je v tomto okamžiku velký očisťovatel lidstva.
Prolévám slzy po celé zemi na různých místech a volám vás k obrácení, abyste
netrpěli tím, co není Boží vůlí.
Oheň sopek se vylévá ven. Mé děti se dívají a uvidí, oněmělí úžasem, sílu přírody, ale brzy
zapomenou.
Lidé nepoznávají svou potřebu Boží pomoci. Uprostřed nejneočekávanějších otřesů se budou
stále oddávat zlu ve všech jeho podobách a podaří se jim, že země bude naříkat, že na sobě
musí nést tak zvrácenou generaci.
Berete Boží milosrdenství jako štít, abyste činili zlo…
Hlásáte Boží milosrdenství, abyste hájili zlé činy…
Oznamujete Boží lásku a Boží odpuštění, abyste skryli hříchy lidstva…
Děti, jaké místo jste dali tomu, co je správné?
Kde je pro vás Boží spravedlnost?
Vyhostili jste Boží spravedlnost do minulých generací a pokračujete v bloudění, a svobodnou
vůlí všude rozmnožujete hřích.
Nebyla Sodoma a Gomora zničena pro svou zkaženost? Zlo je nekontrolovatelná pohroma, z níž
povstávají nejstrašnější hříchy, jimiž se lidstvo samo vydává do zatracení.
Děti, jste klamány, těžce klamány velkými globálními organizacemi, které byly vytvořeny,
aby vám pomáhaly. Lidstvo bylo použito k experimentům s různými potravinami, léky a oděvy,
obsahující škodlivé látky pro lidské tělo. Kvůli tomu jsme vás prosili už dříve, abyste byli
obezřetní vůči jídlu, zejména proto, že v některých potravinách je tolik toxických látek, že lidské
tělo na ně reaguje nemocemi způsobující smrt.

V globálních organizacích existují instrukce, jak vyhubit velkou část světové populace. To se
vám může zdát rozporuplné, ale nikoli pro ty, kteří provádějí rozkazy antikrista, jemuž vytrvale
slouží.
Společnou myšlenkou těch, kdo zásobují tuto generaci potravinami, léky, oděvy,
technologickými zařízeními atd. je dosáhnout toho, abyste se přizpůsobili vytvoření jediné vlády,
která bude vládnout světu s jedinou měnou a zavedení jediného náboženství. Toto jediné
náboženství odstraní náboženství, které ustanovil můj Syn.
Eucharistie bude zakázána, oddanost ke mně bude trestána smrtí, lid mého Syna
bude pronásledován a můj Syn znovu ukřižován…
Drahé děti, nesmíte zapomenout na ďábelský plán Zlého, který chce zničit lid mého Syna;
naplňujte Boží vůli.
Dům Otce neignoruje úsilí svých dětí uchovat si věrnost a statečnost jako děti Stvořitele,
neustálou snahu, aby nebyly přemoženy pokušením. Boží pomoc je nekonečná, stejně jako
je nekonečná Boží láska k jeho věrným.
Anděl míru přijde, aby obnovil jednotu Božích dětí, které se ocitnou rozptýlené
a připomene lidu mého Syna skutečnou hodnotu eucharistie jako sílu a potravu,
jednotu a lásku, nejen pro tělo, ale také pro mysl člověka. Jako potravu věčného
života, která nezaniká svým požitím, ale která trvá, dokud se bytost nalézá
v řádném stavu.
Modlete se, mé děti, modlete se za Jamaiku, trpí neustálým náporem přírody.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, lpění na zlu způsobuje, že mají
být očištěny, země se otřásá, nemoc se rychle šíří.
Modlete se, děti, modlete se, Japonsko je pohromou lidstva.
Modlete se, děti, modlete se za Chile, silně se otřásá.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, cesta k mému Synu není udělána z trní, jestli
ve vás zůstává vkořeněna láska k dosažení věčného života.
Pokud člověk nemyslí jen na sebe, naděje v Boha tak lehce nepohasne, neboť srdce Božího
Syna se k Němu zvedá.
Neváhejte, nebojte se věřit v Boha, v jeho lásku a být dárci dobra. Neodkládejte
obrácení na pozdější dobu.
Buďte svědky oddanosti k mému Synu a sjednocení mého Syna s každým z vás.
Žehnám vám.
Nejsvětější Matka Maria

Poselství Matky Spásy ze dne 11. října 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
ACH, GENERACE, ZMĚNĚNÁ K NEPOZNÁNÍ, JAKÉ UTRPENÍ PŮSOBÍTE MÉMU SYNU!
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
můj Syn se dívá na tuto generaci a žehná těm, kdo zůstávají věrní…
Můj Syn žehná těm, kteří byli ztraceni a litovali svých zlých činů a jednání…
Můj Syn žehná těm, kteří jsou ještě ztraceni, aby znovu obnovili svůj krok a udrželi se na cestě,
vedoucí k sjednocení s Boží vůlí…
Můj Syn cítí zármutek ze svých dětí, které Ho nemilují a ani se Mu nechtějí přiblížit…
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, jak jen je tato generace ztracená! Nemá strach
urážet mého Syna, opírá se o jeho milosrdenství a neví, že nebude-li se kát, Boží milosrdenství
je svázáno a nemůže jim pomoci.
Boží milosrdenství je otevřeno všemu jeho lidu…
Přimlouvám se za všechny, ale je třeba, aby lidé poznali svůj omyl, káli se a chtěli učinit
nápravu.
Nabízím vám svou ruku, abych vás vedla po cestě dobra, rozhodnete-li se vzít mě za ruku.
Ujišťuji vás, že každé vaše úsilí se bude počítat. Děti, znovu vás vybízím, abyste opravdově
pracovaly pro Boží království, buďte věrní, dejte stranou světský život, pravé děti mého Syna
nemohou sloužit dvěma pánům, nemohou žít v tom, co je světské a znečištěné a žít proti
hříchu. Nemůžete se stále vystavovat pokušení, je to nebezpečné, zlo zůstává bdělé,
aby způsobilo váš pád.
Milované děti, zlo oslabuje člověka tím, že útočí na jeho smysly.
Žijete uprostřed zmatku. Církev mého Syna byla rozdělena, podlehla modernismu a postupně se
vzdálila od poslušnosti ke svatosti, k níž je povolán lid mého Syna. Morálka v církvi mého Syna
měkne jako vosk v ohni, jak je volně překračována. Jako Matka trpím, když vidím, jak se mé
děti znečišťují v blátě nečistoty všeho druhu. Mé děti dovolily, aby jejich myšlenky
zdegenerovaly a aby bez toho, že by pocítily vinu a výčitky svědomí, páchaly nečisté činy.
Tato generace překračuje Boží Zákon a tvoří své vlastní zákony podle svých potřeb,
a tím těžce uráží mého Syna.
Milované děti, nevidíte, že vaše činy, které vás vedou k duchovní smrti, jsou ty, které jsou
skryté, takže svědomí vás nevede ke kajícnosti.
Mnozí z vás patří k různým skupinám v církvi mého Syna a každý den se modlíte.
Činíte to, abyste utišili své svědomí, protože nevedete správně svůj život v souladu
s vírou, kterou vyznáváte. Tyto dobré skutky, tyto činy a modlitby jsou mrtvé, chybné,
neplodné skutky, mající za účel rozptýlit svědomí, aby svědomí neodhalilo zápach, jenž pokrývá
životy těch, kdo jednají nesprávně.

Moji milovaní, v tomto čase mnoho mých dětí ovládá zmatek, protože jsou vedeny na špatnou
cestu. Čím více se člověk odvrací od mého Syna, tím více se zvyšuje pronásledování mých dětí.
Člověk zapomíná na svého Pána a přijímá ďábla jako svého boha.
Lidstvo klesá do satanského a temného; ďábel vás vítá a poskytuje vám všechny druhy
zhýralosti, aby vás pokryl hamižností, nečistotou, nemorálností, atd., což jsou spojenci zla, kteří
dovolují ďáblu vás ovládnout. Když lidské bytosti dovolí zlu, aby je ovládlo, dá jim, co potřebují,
aby šířily zlo prostřednictvím podvodu.
Ach, generace, změněná k nepoznání, jaké utrpení působíte mému Synu!
Sociální bouře budou pokračovat, ekonomika bude klesat a člověk povstane proti člověku.
Příčinou velkých vzbouření jsou rozdíly mezi sociálními třídami. Boj, vyvolaný touto pohnutkou
nebude otálet, přelidnění varuje před velkými ekonomickými změnami, které povedou
společnost ke ztrátě pokoje v každém ohledu. Strach bude neustále přítomen tváří v tvář násilí
a terorismu.
Člověk se bude cítit cizincem ve své domovině…
Starší nebudou respektováni na své vlastní půdě…
Ženy budou mít strach ve svých vlastních domovech…
Ten, kdo byl pozván, se náhle stane vlastníkem domu…
Mládež, dobře přijatá v jistých zemích, povstane proti dospělým a vezme si, co jim nepatří,
použije násilí proti věrným mému Synu…
Chrámy už nebudou domy modliteb a uctívání, ale stanou se pro mé děti obávanými místy,
kde budou čelit násilí, které bude stále vzrůstat v důsledku rostoucí vlny stoupenců Satana.
Moji kněží, kteří jsou věrní mému Synu, budou bičováni, protože nosí kněžský oděv a smrt
je bude stále doprovázet, protože neustoupili před hrozbami těch, kdo se připojili k hordám
Zlého.
Milované děti, hlad se rozšíří po zemi, klima se všude změní do té míry, že plodiny zchřadnou
horkem, deštěm a vlivem škůdců, hladomor se stane široce rozšířeným kvůli blízkosti velké
komety, která se bude stále víc blížit k zemi. Národy velkého bohatství upadnou do chudoby.
Blízkost velké komety způsobí, že některá pobřežní města budou zaplavena, jak to dříve nikdy
nebylo viděno. Chudoba bude mít své místo mezi lidmi. Zapomněli jste vše, před čím jsem vás
varovala.
Velký národ, kde žijí mé děti, které přišly ze všech míst, bude velmi trpět, oceán se nad něj
pozvedne, utiší povyk a zastaví všechny činy, které jsou proti mé Boží vůli.
Mé děti, modlete se za Anglii, mor je u jejích bran, její půda se bude třást.
Mé děti, modlete se za Čínu, bude trpět, její půda se bude třást. Na lidstvo vylije
bolest.
Modlete se, mé děti, modlete se za Itálii, bude otřesena, teror nabírá na síle.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
můj Syn vás drží na svém klíně. Zlo vzrůstá, ale láska mého Syna k jeho lidu
je nekonečná a andělské legie přijdou rychle ochránit každého, kdo je bude
prosit o ochranu. Neodmítejte Boží ochranu, oddělte se od všeho, co vyvolává váš pád
a napřáhněte ruce ke své Matce, která vás miluje. Nikdy jsem neopustila své děti, v žádném
okamžiku, a nezáleží na tom, jak krvavé byly. Tato Matka vás chránila a bránila, když se zlo
přiblížilo, aby je zničilo.
Nevzdalujte se od eucharistické potravy. Každý z vás je chrámem Ducha Svatého,
a proto jste chráněni andělskými legiemi. Zůstávejte na přímé cestě, která vás vede ke spáse
duše.
V tomto čase vás důrazně volám, abyste setrvaly v Božím Zákonu, abyste se
neztratily na falešných cestách. Buďte věrné Slovu mého Syna v Písmu svatém a dávejte
pozor na vysvětlení, odhalené v těchto výzvách.
Jste lid mého Syna a já vás neopustím. Čím krutější bude okamžik, tím větší bude má ochrana
nad vámi.
Děti, nemějte strach, Boží láska zmírní těžké chvíle a dá vám duchovní sílu, jaká
dříve nebyla Božímu lidu nikdy dána.
Nemějte strach, neboť tato Matka vás miluje.
Vyzývám vás, abyste se sjednotily s Nejsvětějším Srdcem mého Syna a s mým
Neposkvrněným Srdcem.
Buďte vytrvalí, neztrácejte víru, zachovejte si důvěru v mého Syna.
Žehnám vám.
Svatá Matka Maria
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 16. října 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
UVNITŘ SEBE ČLOVĚK VŽDY TOUŽÍ PO TOM, CO NEMÁ – A ZLÝ TO VÍ!
Moji milovaní lidé,
pozoruji vás, ne z nebe, ale v nitru každého člověka…
Každý, kdo Mě nezná, cítí, že Já jsem daleko a z toho důvodu Mě necítí uvnitř sebe.
Přebývám v každém z vás, ať už jste hříšníci, nebo ne… Žiji ve vás! A je to právě uvnitř lidské
bytosti, kde se setkávají všechny pocity, myšlenky, touhy, rozmary, nespokojenost, pýcha,
naděje, nenávist, láska, tíseň, ztráta odvahy, laskavost, láska k bližnímu, upřímnost, pokora,
soudnost nebo hněv, odpuštění nebo radikalismus, vyvolaný hloupostí.

Kolik jsem toho už vysvětlil a probral v naléhavosti vnitřní změny v těch, kdo se
nazývají mými dětmi! Protože přebývám ve vás a tam, kde Mě nevidíte svýma tělesnýma
očima, musím žít utiskován neustálými útoky ze strany lidského ega, které vás ovládá, a vy
se egu vzdáváte bez jakékoli vůle nebo autority, jíž by se podřídilo.
Pohlížím na Zemi z nebe a vidím, že tak mnozí se po ní toulají, aniž by si byli vědomi
změny, proměny, na niž se v tomto čase musí připravit.
Každý člověk má svobodu vystoupat na vrchol mé Lásky, nebo se plazit po zemi s pekelným
hadem. V tom spočívá rozhodnutí lidské svobody.
"Ego" je vytvořeno vším, co člověk ve svém životě prožije…
"Ego" dostává všechny informace, které každého formují…
Vy, lidé, jste nádoby, v nichž je uloženo vše, co máte ve své mysli, abyste si vzpomínali,
pracovali a jednali. Ach, děti, ale reakce, nebo jednání člověka není chybou jeho mysli! Mysl
byla informována vzpomínkami, hodnotami, přesvědčením, zálibami, představami, strachem,
pokorou nebo pýchou. Každá životní zkušenost je přivedena do mysli a závisí na každém z vás,
zda tato informace je přijímána za dobrou, nebo zlou, aby byla zušlechtěna, nebo zkažena
ješitností, vyvolané pýchou nafouklého ega.
Každé z mých dětí je svobodné žít buď minulostí, nebo se v duchovním vzestupu
otevřít novosti mé Lásky, aby se pro spásu své duše poslušně řídilo tím, na co vás
připravujeme, nebo aby setrvalo v nerozumu vytvořeného okolnostmi, které vyvstávají v jistých
situacích jako nezkrotná vlna, jež vás velmi snadno přivede ke ztrátě kontroly.
Lidstvo se nadýmá pýchou, aniž by Mě potřebovalo… Já v každém z vás trpím, když zacházíte
s chrámem Ducha Svatého s takovou nedbalostí, zatímco Já vám dávám prostor, abyste se
připravili podstoupit tuto vnitřní proměnu a odložili starý oděv, který nosíte jako řetězy, které
vám nedovolují se opravdu obnovit – odporné, špinavé hadry, s nimiž se pohybujete z místa na
místo. Pokrytecky se v jistých situacích stavíte na odiv, a v jiných situacích jste obílenými
hroby, pokrytci, kteří jednají a žijí jen podle vnějších okolností!
Necháváte se unášet vlnami toho, co se vám zrovna hodí, neodevzdáváte se mému Slovu, které
vás chce proměnit mým způsobem, abyste jednali v dobru, pohybovali se v dobru, pracovali
v dobru a byli mým pravým svědectvím.
Cítím žízeň a chuť každého člověka, ale ne fyzickou žízeň a chuť, spíše žízeň, která degraduje a
chuť, která uspokojuje ego. A tam nalézám sebe jako v kleci, která Mě vězní a nedává Mi téměř
žádný prostor, abych přinesl svou Lásku vaší mysli nebo myšlence, a ještě méně srdci.
Milovaní, jsem neustále držen zpátky mnohačetnými "egy", které tvoří vaše ego ve své úplnosti,
a které se Mi staví do cesty s pekelnou touhou po moci.
Tak mnoho vás, kteří říkají, že jsou částí mého lidu, že jsou věrní a že Mi slouží, jsou
ve skutečnosti zloději!… Někteří jsou elegantně oblečeni, protože věří, že půjdou touto
cestou nepovšimnuti, jiní, oblečení ve svých hadrech, aby tvrdili, že jsou autentičtí: OBOJÍ MĚ
BIČUJÍ! Obojí jsou opilí okázalostí, hamižností a pýchou.
Je jen jediná cesta k proměně sebe sama z hříšníka v někoho, kdo je kajícný.

A ta cesta je pouze jediná. To je stálý odstrašující prostředek pro vaše ego. Dokud
nepřetvoříte své ego, nebudete schopni uslyšet hlas mé Lásky.
Toto lidstvo zdegenerovalo natolik, že vypadá stejně jako při porodu dítěte, tak i při popravě
jiného dítěte. Jak se zdá, truchlíte, ale pak srazíte hlavu svého bratra, ukradnete jeho srdce,
hodíte ho na zem a vlečete ho za sebou jako válečnou trofej.
Děti, moji lidé, co to děláte? Kde je Boží obraz, který vlastníte? Kam jste jej zahodili?
V tomto čase, kdy máte k dispozici tolik informací z našeho Domu k předcházení toho, abyste
nepadli, a pokud by se tak stalo, abyste se rychle postavili, máte přednostní upozornění
o událostech, jimž budete čelit, a přesto jste vzpurní, a kvůli vzpouře ďábel přebírá moc, která
roste, přibývá a vy pracujete a jednáte s takovou lhostejností, že si nevšímáte jeden druhého…
Nadutci! Budete bědovat, že jste nenaslouchali mému Slovu.
Strategie Zlého není člověku známá. Nerozpoznáte ji lehce, a proto vámi tak snadno proniká
a proměňuje vás. Budete-li v tomto čase trvat na pokračování v pošetilosti při práci a jednání
podle svého ega, které vlastníte, a neuvedete je do stavu Pravdy v mé Lásce, pak duchovní
bitva bude pro ďábla příliš snadná a odvleče vás ke zlu, uchopí vás, aby kdykoli způsobil pád
vašich bratrů.
Zlý neodpočívá, takže vzhledem k duchovní chudokrevnosti, kterou trpíte, síla Zlého
vás snadno povleče dál, dokud se nestanete částí jeho družiny.
Nezavázali jste se pevně k provedení nápravy. První reakcí na mé volání je "odlehčená verze
kajícnosti", pak zapomenete a pokračujete ve stejných kolejích, jako tomu bylo dříve. Mé srdce
se rmoutí nad snadností, s jakou jste kultivovali říkat "ano" a v následujícím okamžiku k zapření
toho, co jste Mi nabídli.
Sešlu mého anděla pokoje se železnou holí. Až promluví, jeho Slovo bude oheň, spalující
lidskou bezmyšlenkovitost a falešnost, a také odhalující ješitného a tvrdohlavého, domýšlivého,
který opovrhuje pokorným.
Moji kněží budou muset napravit své způsoby – ti, kdo by je měli napravit a ještě jednou
vstoupit do modlitby a spirituality, která vede mystika cestou mé Nejsvětější Matky. Musí se
zasvětit k volání mých ovcí a kázat mé Slovo se silou a přísností, aby velký počet mých lidí
nesešel z cesty.
Má církev je zraněná a každý z mých kněží je volán, aby byl léčitelem a uzdravil největší počet
ran, které má církev utrpěla těmi, kdo Mě neuctívají, uchvacují můj lid jako dravci a před mým
lidem ji rozkládají při pohledu na Vatikán a Řím, hořící jako dříví na otop.
Podvodník člověka vyskočí proti každému z vás v okamžicích, kdy jste nejzranitelnější, kdy se
pohybujete mimo mou vůli. Chcete skutečně být služebníky zla, že se nechcete změnit?
... Ach, a pak se dovoláváte Mne a prosíte Mě o ochranu!
Budete pokračovat v tomto duchovním soužení, v němž žijete a usnadňujete
Satanovi úkol, protože vás nemusí hledat, ale vy voláte k němu, aby vás použil?
Jak jen vlažní budou trpět! Budou zajati lží zla a stanou se snadnou kořistí Satana. Satan není
nepozorný k touhám každého člověka a těmito touhami vás bude volat. Uvnitř sebe člověk vždy
touží po tom, co nemá – a Zlý to ví. Dávejte si pozor, mé milované děti.

Modlete se, mé děti, modlete se za Jamaiku.
Modlete se, mé děti, za Venezuelu.
Modlete se, mé děti, mé chrámy jsou pustošeny.
Modlete se, mé děti, aby bylo vyhlášeno páté Mariánské dogma.
Moji lidé, milujte mou Matku, neboť ona vede můj lid.
Žehnám vám věčnou Láskou.
Váš Ježíš
Poselství Matky Spásy ze dne 18. října 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
NEMŮŽETE ŽÍT V DUCHOVNÍ VLAŽNOSTI, PROTOŽE VLAŽNÍ BUDOU VYVRŽENI
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
láska mého Syna k lidstvu způsobuje, že vás ochraňuji a přimlouvám se za každé z vás.
Hojně vám žehnám, žehnám vám, abych vás posílila v čase, kdy lidstvo zabředlo do lhostejnosti
vůči Lásce a Zákonu Boha.
Moje děti jsou opatrné a pozorné k vysvětlujícímu slovu v těchto sděleních lásky,
milosrdenství, spravedlnosti a pravdy, kterými Dům Otce volá celé lidstvo. Krok za
krokem odhalují důležité události a změny v přírodě, sociální a politické změny, změny
v morálce a v duchovní oblasti, jimž čelí tato generace před nastolením vlády antikrista, který
ve své družině drží vůdce velkých mocností a organizací všeho druhu, vztahujících se k člověku.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, utrpení mých dětí se zvyšuje vlivem blízkosti
veřejného vystoupení antikrista, který potřebuje nejistotu a zmatek způsobený
válkami, aby se mohl objevit jako velký zachránce lidstva.
Kvůli neustálému a široce rozšířenému pronásledování mého lidu po celé zemi, zavolala jsem
vás, abyste upevnili jednotu s Nejsvětější Trojicí, aby sjednocení s Boží vůlí, jste nebyli snadnou
kořistí zla.
Mé drahé děti, bolest ještě neskončila, ale jako když žena rodí dítě, očista lidu mého Syna se
bude stupňovat, jak se čas bude krátit a zlo přicházet blíže k člověku.
Ďábel dobře zná lidské slabosti a ví, že může pokoušet mé děti s větší snadností tím, co je
světské. Vyzývám vás, abyste se odvrátili od světského, a tak překonali svět, odvrátili se od
toho, co vás vede k poskvrňování nemorálností, neskromností, urážkám proti Desateru
a svátostem a proti lidské přirozenosti.

Moji milovaní, buďte prozíraví, oslabujte ďábla překonáním všeho, co vás vede
k setrvávání v hříchu. Poznejte mého Syna, abyste nevzývali ďábla jako svého boha.
V této době byla velká část lidstva ovládnuta ďáblem. Vidím mé děti, které se odevzdaly zlu,
a posedlé zlem jednají s hněvem, násilím a arogancí, vystupují proti Nejsvětější Trojici
rouháním, páchají nečisté a svatokrádežné činy, pro které můj Syn prolil svou vzácnou Krev,
a kvůli tomu utrpení mého Syna neustále trvá.
Děti, překonejte své lidské ego! Lidská vůle, vydána na pospas rozporům a zlu, přivedla tuto
generaci k přijetí hříchu a již v raném věku probudila moc sobectví a zavedla svá vlastní pravidla
podle přání každého z vás. V tomto čase jsou Boží děti pohrouženy do tohoto chaosu, kdy ďábel
a jeho legie se snaží nechat padnout co největší počet duší.
Nemůžete žít v duchovní vlažnosti, protože vlažní budou Božími ústy vyvrženi.
V této chvíli se musíte držet toho, co je dobré v očích Boha a řídit se Božím Zákonem, a ne
oslabenými výklady, jež některé z mých dětí dávají Desateru a jejichž následkem je, že lidé
popírají Boží spravedlnost, existenci pekla a očistu hříšného lidstva, a vedou lidi ke ztrátě
věčného života.
Můj Syn je milosrdný k tomu, kdo hledá milosrdenství a má pevný úmysl změnit svou cestu.
Můj Syn je milosrdný k tomu, kdo prosí o odpuštění, protože Ho urazil, a tento čin pokory je
nutný, protože jím člověk uznává, že Bůh je Bůh a člověk je člověk.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, hvězda Slunce už nebude spojencem člověka. Vření
ve Slunci narůstá a teplo, které vysílá, způsobí zničení technologických pokroků člověka. Čeho
člověk dosáhl pomocí technologie, bude proměněno v nic, a tímto způsobem se budou lidé
muset pokorně vrátit do časů, kdy neovlivňovali a nedeformovali prvky, aby působili zlo, jako
je tomu dnes.
Člověk nazývá změny v přírodě "klimatickou změnou". Bůh, svýma rukama, stvořil vše dobré,
ale člověk zničil svýma rukama celé dílo Stvoření a pozměnil je do té míry, až ztratil kontrolu
nad tím, co měnil, a vyvolal pro lidstvo nevratné změny, které se obracejí proti člověku.
Lidstvo si vybralo svoji budoucnost a nechce dbát na volání Otcova Domu. Rozum člověka
se zakalil a "ego" vede lidstvo na okraj propasti právě tak, jako voda odnáší list stromu.
Mé prosby nebyly vyslyšeny. Boží vůlí jsem přišla zasáhnout do historie lidstva jako Matka
všech lidí. Má slova byla úzkostným voláním předjímající tento čas a časy, které mají přijít.
S mateřskou nadějí jsem doufala, že budu vyslyšena, aby očista mého lidu nebyla tak tvrdá.
Mé žádosti nebyly vyslyšeny, mé úpěnlivé prosby zůstaly nepovšimnuty a nenaplněny hierarchií
církve mého Syna. Toto odmítnutí vede lidstvo k očistě Stvořením a rukou samotného člověka,
jenž v nepřítomnosti lásky k bližnímu povstane, aby byl popravčím své vlastní rasy.
Milovaní, hříchů proti Duchu Svatému je příliš mnoho…
Zapomněli jste tvrdost k člověku, který hřeší proti Duchu Svatému!
Musíte být odpovědní za skutky a jednání každého z vás…
Musíte být tvůrci dobra a ponořit se do Písma svatého, abyste poznali vůli Boží.

Nespokojujte se s tím, co můžete udělat, ponořte se do Pravdy Božího Slova
a rozvíjejte se. Dozrávejte, abyste dokázali žít podle Božích Zákonů a najít milost
v Božích očích.
Děti, lidstvo je v kritickém bodu. Tato chvíle udržuje lidi ve dvou možnostech:
Ti, kteří konají dobro, znají mého Syna a uznávají Ho za Boha a napřímí se uprostřed pádů,
dostanou sílu, aby se udrželi ve svatém Zbytku…
Ti, kteří odmítají mého Syna a svobodně se vzdávají ďáblu, budou příčinou svého vlastního
zatracení.
Nyní jsou možné dvě cesty:
Duchovní růst, nebo vzdálení se z Boží přítomnosti.
Boží milosrdenství nekončí s Rokem milosrdenství, ale zůstává přítomné pro všechny,
kdo přicházejí před Boha v pokání. Touha po odpuštění musí ale vyjít svobodně od člověka,
hledajícího setkání se svým Pánem a Bohem.
Milované děti, anděl pokoje vás pozoruje s láskou, přijde, aby utěšil soužené a dal
sílu věrným, aby neklesali ve víře. Lid mého Syna najde znovu naději a příchodem Posla,
Anděla pokoje uprostřed obklíčení zlem a pronásledování mých dětí. Jako Matka lidstva přijdu
rozdrtit hlavu ďábla a jeho stoupenců. Můj milovaný Anděl pokoje je silou lidu mého Syna
a nebude zaměněn s antikristem.
Mé děti, buďte opravdové, nedejte se oklamat, neobelhávejte se navzájem, nebuďte falešné,
buďte světlem za všech okolností, nenechejte se zmást. Podvodník lidí používá svá chapadla,
aby ovládl celé lidstvo a vy děti, ještě popíráte změny, které se vás dotýkají, změny přírody
a její reakce. Stvoření neuznává člověka, Stvoření se obává člověka, který svou rukou zničil to,
co mu Bůh zanechal.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, síly přírody se násobí po celé Zemi. Voda nabírá
na síle a proniká zemi a zamořený vzduch nese s sebou mor. Nebojte se, jsem s vámi.
Milované děti, modlete se za Dánsko, bude trpět, jeho půda se třese. Nářek se
nezastaví.
Milované děti, modlete se za Španělsko, smrt rukou teroru nebude čekat. Přijde
voda a pronikne na pevninu.
Milované děti, modlete se za Austrálii, mor postupuje tiše vpřed.
Modlete se, děti, modlete se za Itálii, bude bičována, aniž by bylo třeba cizinců, kteří
by do ní pronikli. Burácení ze země vyjde s velkou silou skrze vulkány. Modlete se.
Etna a Vesuv způsobí bolest.
Milovaní, modlete se za církev mého Syna. Zmatek rozděluje.
Modlitba za utrpení Spojených států by neměla zeslábnout.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

dál pracujte a jednejte v dodržování Božího Zákona, nebuďte snadnou kořistí toho,
co je světské. Nezapomeňte Slovo mého Syna, ani výklad tohoto odhalení.
Nezapomeňte, že vás můj Syn miluje, nezapomeňte, že můj Syn je "Cesta, Pravda a Život" [Jan
14, 6] a neodvracejte se od Něj.
Můj Syn mluví ke každému jednomu z vás a vy Mu nenasloucháte, nedíváte se na Něj kvůli
zmatku, ve kterém žijete. Každý okamžik obsahuje Boží přítomnost, proto každý okamžik by měl
být prožíván na správné cestě.
Můj Syn vám odhaluje Boží vůli, abyste si nezvolili špatné cesty. Buďte prozíraví, každý
okamžik žijte na správné cestě, nedovolte, abyste se oddělili od mého Syna, buďte bytostmi
pokoje, milujte své bratry a buďte nositeli Božího Slova. Neodměňujte zlo zlem, buďte těmi, kdo
učí svědectvím Boží lásky. Kdokoli se v této chvíli nazývá křesťanem, musí být takový v plnosti,
která tento titul nese s sebou.
Žehnám vám, osvěcuji cestu svých dětí.
Jsem teplo, když je vám zima…
Jsem vítr, který chladí, když je slunce úmorné…
Jsem déšť, nechávající klíčit semena…
Jsem Slovo, dávající pokyny, Láska, Brána nebes…
Proto vás volám ještě jednou, dveře jsou otevřené, přijďte, mé děti, vstupte, abyste
ochutnaly věčné dobro.
Nebojte se, děti, buďte jednotné, a tak utvoříte silnou, neproniknutelnou zeď.
Žehnám vám.
Matka Maria
Poselství Matky Spásy ze dne 27. října 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
VYZÝVÁM KAŽDÉHO Z VÁS, ABYSTE BYLI POSLOVÉ SLOVA A BOŽÍ LÁSKY
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
žehnám vám, můj mateřský plášť stále pokrývá věrný lid mého Syna.
Snažně vás prosím, věnujte nejvyšší pozornost naléhavým výzvám mého Syna,
určené vám, abyste udržovaly své fyzické smysly v neustálém procvičování
a dosáhly toho, aby byly více duchovní než tělesné.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, musíte pochopit, že v těchto tak těžkých chvílích, v nichž žije
lid mého Syna, je podstatné, abyste neustále umrtvovaly lidskou vůli skrze lásku, aby pochopila,
že se musí podrobit neustálému hledání, aby se stala více duchovní než tělesnou a popírala
lidské rozmary.

Můj Syn chce věrný lid. Chce děti, které svým bratrům projevují porozumění. Každý má svou
vlastní osobnost, přesto musí děti v těchto časech usilovat, aby se jejich osobnost neobracela ke
světskému, ale tíhla ke svatosti, neboť jedině tato cesta vám umožní vytrvat až do konce.
Z různých zdrojů slyšíte data, oznámení, věnujete pozornost všemu… Místo toho byste se měly
zaměřit na svůj duchovní růst, na snahu opustit vše, co je světské a hříšné.
Víte velmi dobře, co musíte změnit, abyste se přiblížily Boží vůli a splynuly s ní…
Mluvíte o dobročinnosti, a když můj Syn vás přivede ke zkoušce s vám podobnými, převládne
lidské ego. Ne, děti, takovým způsobem nemůžete podávat svědectví tomu, co říkáte svými
slovy, ale musíte vydávat svědectví tím, že pracujete a jednáte s vírou, nadějí a láskou.
Toto cvičení smyslů je nanejvýš důležité, neboť když, a jen když jdou smysly od
spíše nevědomého používání k tomu, co se líbí vůli mého Syna, dokážete se stát
méně světskými a více oddaní práci a jednání mého Syna.
Přicházím, abych vám přinesla Živou Vodu, přicházím vás ponořit do Živé Vody – regenerovat
vás a očistit Vodou lásky, oddanosti a poslušnosti, které po vás nebe požaduje.
Musíte být ochotní být poslušní, protože poslušnost je uměním svatých duší.
Poslušnost neznamená jít slepě, ale jít ve světle Ducha Svatého a používat dar rozlišování.
Vyzývala jsem vás, abyste se sjednotili s mým Synem, šli po cestě lásky a znali a zkoumali Slovo
mého Syna, abyste nešli slepě, ale osvíceni Znalostí, Moudrostí, a tak pochopili, že poslušnost
k naší Boží vůli je nutná, i když nechápete 'proč a proto' věcí…
Můj Syn vidí dál, než vidíte vy, i člověk dokáže vidět dál, nepoužívá-li smysl zraku jako čistě
tělesný smysl. Zasvěťte smysl zraku mně, a pak uvidíte, co v této chvíli nemůžete vidět.
Můj Syn urychluje kroky svého lidu. Máte tolik požehnání, tolik darů, ale držíte je uzamčené
z nevědomosti a často ze strachu. Ale pohleďte, já přicházím ve jménu mého Syna z lásky k lidu
mého Syna, z lásky k vám, kteří jste mé děti, abych vám řekla – uvolněte tyto dary, tyto ctnosti,
které držíte pod zámkem, abyste je položily před našeho Ducha Svatého, aby to byl On, kdo vás
vede, a tak se dokážete stát víc duchovní, v poslušnosti k Slovu mého Syna.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, velké je utrpení, které stojí před vámi. Tím
důležitější je, abyste byly více z nebe a méně ze Země.
Celá Země bude otřesena, bude se otáčet kolem své osy, voda moří se nedá zkrotit a pozvedne
se na pevninu. Země se bude silně třást, budete prožívat mimořádně silné okamžiky a jen
s pravou vírou v zaslíbení mého Syna a pod mou ochranou, a s pomocí vašich společníků
na cestě a přímluvou svatých, zůstanete stát.
Naléhavě se potřebujete připravit a vědět, praktikovat a získat znalosti potřebné
k přežití bez pokročilé technologie.
Poznáte brzy, velmi brzy, že hvězda, kterou je Slunce, zaútočí na celou zemi a lidská
technologie bude proměněna v popel. To bude pro člověka znamenat chaos, jelikož zcela
závisíte na technologii. Musíte prozkoumat, jak přežít bez této technologie, která vás učinila
snadnou kořistí pro Satana, protože zakalil vaše myšlení a zatvrdil vaše srdce do té míry, že
někteří z vás se stali zombie, bloudící kolem, zcela ovládnuti negativními vlivy vědy a zneužité
technologie.

Ještě jste nerozpoznali chapadla Satana, které jednaly už dlouho a v tomto čase se vrhly na
všechny duše. To, co vy vidíte jako normální, vede k velkým hříchům, velkým urážkám mého
Syna, k velké a silné bolesti mého Neposkvrněného Srdce, a to proto, že nerozlišujete, spíše jen
následujete modernismus.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, jste velmi blízko k obdržení toho velkého
činu Božího milosrdenství, kterým je Varování, a proto můj Syn urychluje vaše
kroky, abyste zduchovnily své smysly a spojily vnitřní smysly s tělesnými,
abyste s jasností viděli svá provinění.
Budou okamžiky zkázy i požehnání, každá osoba se bude vidět taková, jaká je, což způsobí
velkou bolest. Pohlédnete na sebe do hloubky, nebude jediný čin nebo dílo, které nebude vámi
viděno a prozkoumáno. Svědomí bude plně v akci v každé osobě, jako nikdy dříve nebylo.
A pak ti, kdo odmítnou mého Syna, se s velkou silou odevzdají zlu a uskuteční všechno zlo,
které ďábel v sobě nese proti těm, kteří se rozhodli stát v pokání vedle mého Syna. Odtud
plyne naléhavost, s jakou uvádíte do praxe Slovo mého Syna, abyste jej ne jen
opakovali, ale byli si vědomi tohoto Slova věčného života.
Největší čin milosrdenství se blíží. Nehledejte datum…
PŘIPRAVTE SE, PŘIPRAVTE SE!
Mé děti, modlete se za Francii, bude i nadále trpět rukou terorismu.
Modlete se, modlete se za Spojené státy, až se bude zdát, že klid se již přibližuje,
mé děti budou více trpět.
Modlete se za Indii, tyto děti, které mají tolik trpět, budou silně očišťovány.
Modlete se za Kostariku, bude otřesena.
Mé děti jsou otráveny, nejen tím, co vidí, ale pýchou a arogancí, kvůli velké neposlušnosti,
v níž žijí, v důsledku své velké vzdálenosti od mého Syna.
Když se člověk odvrátí od mého Syna, ztratí svůj střed a všechnu sílu, kterou má, uchvátí Zlý,
aby se každé stvoření, které se vzdaluje od mého Syna, stalo nástrojem k pronásledování,
působení bolesti a pohrom dětem věrným mému Synu.
Prosím vás znovu, abyste se všichni modlili růženec, protože je velkým požehnáním
pro toho, kdo se jej modlí.
Nemodlete se tak, že jen opakujete slova, ale zůstávejte v úplném uvědomování si
této velké modlitby, věnované životu mého Syna.
Mé děti, vítr nabírá na síle a vyvolá atmosférické jevy, které způsobují poplach. To jsou důtky
vytvořené rukou člověka. Cítím velkou bolest, když vidím, jak člověk připravuje smrt svých
bratrů svou vlastní rukou.
Jste duše, které potřebují lásku, pravdu, dobročinnost, naději a posilujte to vše vírou.
Jako Matka celého lidstva vám žehnám a vyzývám každého z vás jednotlivě, abyste se staly
posly Slova a Boží lásky.

Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Matka Maria
Poselství Matky Spásy ze dne 1. listopadu 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
TENTO ČAS JE ROZHODUJÍCÍ PRO KAŽDÉHO Z MÝCH VLASTNÍCH
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
mé mateřské srdce je archou spásy. Pojďte ke Mně, povedu vás k mému Synu.
Tento den jsem přišla do očistce a skrze Boží milosrdenství jsem s sebou vzala velký počet duší
k Trojjediné Přítomnosti. Nezapomínejte se modlit za mrtvé, modlitby jsou Světlem a velkou
útěchou pro ty, kdo jsou v očistci.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, nesmíte být částí chaosu, který panuje na zemi. Vlastníte
lásku mého Syna, a nejvzácnější Krev mého Syna je pro člověka spásou.
Mé děti jsou zdrojem, z něhož neustále proudí dary a schopnosti, které každý
kultivoval v běhu svého života.
Láska mého Syna udržuje vodu Zdroje v neustálém pohybu, takže je okysličována. Jednota
udržuje každou kapku vody v jejím stavu, takže všechny dostávají nutné okysličování. Stojatá
voda shromažďuje zbytky, její barva se mění a odpadky vytvářejí vrstvu, která skrývá krásu
křišťálově čisté vody, a ta nabývá hnilobného zápachu.
Voda okysličená – to je ten okamžik duchovního boje. Mé děti by se měly udržovat
v tomto stavu trvalou znalostí Božího Slova v Písmu svatém.
Mé Slovo vám přináší Boží vůle, abyste zůstali bdělí a předvídaví, pokud jde o neustálé útoky
Zlého. Vysvětlila jsem vám události, abyste se připravili, a zejména proto, abyste zachránili své
duše.
Mé děti, musíte důkladně znát význam slova VĚRNOST a všechno, co je jejím obsahem pro ty,
kdo jdou po cestě lásky mého Syna. Každý, kdo se odevzdá a rozhodne se skutečně žít na
"Cestě", musí být věrný v každém ohledu života. Ale nejdříve musí být věrný mému Synu a sobě
samému, aby nebyl ztracen.
V každém ohledu žijete v chaosu. Člověk nevymezuje svůj život, je nestálý, a proto má sklon
k následování toho, co k němu přichází a co se mu zdá zajímavé, i když je to ubohé. Znejistění
hodnot narůstá a s ním se velmi rychle množí vlažnost. Z tohoto nárůstu vycházejí kacíři ze
svých úkrytů a věnují se vedení duší k hříchu v jeho různých podobách.
Podařilo se vám spatřit, jak ilumináti a zednáři získali moc uvnitř církve mého Syna, jak znečistili
pravé náboženství a byli tolerantní vůči zlu.

Dým Satana pronikl do církve mého Syna.
Podoby modernismu uvnitř církve nejsou vůlí mého Syna, jsou shovívavé k hříchu
a způsobují, že hřích se množí.
Můj Syn přišel pro hříšníky, aby se obrátili, a ne aby hřích opanoval život člověka
a byl důvodem k oslavám.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, já vás ochraňuji. Jako Matka se od vás neodvracím,
ale oznamuji a odsuzuji hřích, abyste nepadly do spárů Zlého.
Velká cesta, po které by všichni měli jít, je cestou lásky mého Syna a být jeho vlastní
láskou.
Moji milovaní, musíte posílit vaše cítění, aby pozemské pokušení nezpůsobilo, že podlehnete
a upadnete do světské slabosti. Probuďte vaše duchovní smysly a konejte dobré skutky a díla,
protože instinkt člověka touží po pohodlí bez jakékoli námahy.
V těchto časech, moji milovaní, člověk dosáhl velké duchovní ochablosti, a to
způsobuje, že jste se stali slabými zvládat výzvy každodenního života.
Ve své paměti udržujete vzpomínky a pocit z těchto vzpomínek vás vede k vědomí, zda vás
uspokojuje, nebo ne. Toto vědomí jste zkreslili, a nazýváte je 'uspokojením'. Člověk touží po
uspokojení ve všem, o co usiluje, aniž by odhalil, že bere svou touhu jako utkvělou představu
a posouvá se k pocitu marnosti.
Mé děti, v této chvíli zlo otupuje mé děti, a ty se nechávají stále ochromovat, dokud
frustrace je nepřivede hledat a nalézat uspokojení v tom, co je nevhodné a nereálné.
V tomto moři zmatku a znecitlivění smyslů a ducha se nyní nachází lidstvo.
Vyzývám vás, abyste cvičili svou vůli používat myšlenky Pravdy, aby rozhodnutí, která přijímáte,
byla spojena s vaší inteligencí, abyste nežili z pocitů, které vás dokážou zradit.
Děti, podívejte se kolem, člověk velmi lehce ztrácí svůj rozum, kvůli neschopnosti čelit zvratům
osudu. Člověk se sám omezuje, pokud jde o rozlišení, kým je, čím se stal a v co věří. V této
chvíli je to něco nového: Neschopnost člověka poznat se a přijmout sebe jaký je, nebo
neschopnost se napravit.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, lidstvo závisí na rozhodnutí skupiny bytostí, které
pronikly do cesty osudu člověka, aby falšovaly pravdu toho, co se v této chvíli děje, a tedy
pozměňují Pravdu. Nevzdělaný člověk je kořistí všeho, co mu přijde do ruky, aniž by přemítal,
zda je to dobré, nebo ne.
Moji milovaní, Země je silně ovlivňována velkým asteroidem, pohybujícím se v kosmickém
prostoru. Člověk, s velkou nevědomostí, se svou tvrdohlavostí ve svém působení a činech,
je přitahován těmito elementy, které se pohybují v prostoru. Měsíc najde svůj odpočinek
a Slunce na několik minut potemní.
Přitažlivost Země vůči prvkům, které rotují v prostoru, je silná, právě tak silná, jako lidské
hříchy. V této chvíli jsou účinky na Zemi viditelné a ohromující pro samotného člověka. Musíte
pochopit, že zlá jednání nevyhasnou, když je čin spáchán, ale účinek tohoto činu se šíří

Stvořením a rozvášňuje větší počet lidí. Boj se neodehrává jen mezi lidmi, ale proti démonům,
legiím a knížectví Zlého.
Velké události jsou nad lidstvem…
Hrůza neskončí, dokud se lidstvo nejdříve nezbaví své neposlušnosti, svéhlavosti,
svých urážek proti Bohu a neočistí se od své vzpoury.
Síla prvků, pohybujících se v prostoru, zkrátila dny, zemské pohyby se zrychlily, kvůli křehkosti,
kterou člověk přinesl Zemi. Přibližování se asteroidů a meteorů k Zemi se bude zvětšovat. Právě
tak, jako neznáte sami sebe, ale jen víte, co činí vaši bratři, tak nemáte ponětí o úplném vztahu,
který existuje mezi lidským chováním a chováním Země, a tudíž přírody.
Vy, mé děti, musíte vyhostit nevědomost, v níž žijete, musíte se otevřít a nevidět se
jako izolované osoby, ale jako aktivní část lidstva, jejíž působení a činy se šíří
s dopadem na všechny vaše bratry.
Tyto prvky, které přicházejí, jsou nebezpečně blízko k člověku. Jsou velmi nedočkavé, aby
probudily tohoto člověka, který je obrazem a podobností Boha, on ji ale většinou nenalézá.
Země se bude stále třást a probouzet člověka, jenž si okamžitě vnese do paměti, že ho stvořil
Bůh. Ale pak na to zapomene a zaútočí na vše, co je Boží.
Zlo v tomto čase vzrůstá v důsledku lidské zkaženosti a podněcuje člověka, který je v duchu
slabý. Lehce se vzdá, až bude čelit naléhání zla, které neodpočívá.
Drahé děti, tento čas je rozhodující pro každého z mých vlastních, aby zachránil
svou duši a zasloužil si věčný život.
Děti, kvůli vaší slabosti, nedostatku spirituality a tudíž víry, nezvládáte svou neschopnost čelit
každodennímu životu se svými problémy. V reakci na takovou slabost ďábel rychle způsobí,
že ze soutěživého, nelítostného světa, kde vládne protřelost, vstoupíte do zoufalství.
Děti, úzkost a strach ze ztráty pozice ve společnosti, vede člověka k duchovní neschopnosti,
ta mu pak zabraňuje cítit, že se nepodílí na způsobu bytí Božího dítěte.
Modlete se, děti, modlete se, lid mého Syna bude krutě pronásledován.
Modlete se, děti, modlete se, buďte nositeli Boží vůle, modlete se za Itálii.
Modlete se, děti, zeměpisné uspořádání se změní, protože se Země bude třást
s větší silou v celém svém rozsahu.
Modlete se, děti, modlete se, Chile a Japonsko budou trpět zemětřesením.
Modlete se za Francii, modlete za Francii a Spojené státy, terorismus v skrytu
plánuje své činy.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Mé děti by se měly více zasvětit Bohu, působit a jednat v Bohu, a tak pomáhat svým
bratrům.

Mé andělské legie jsou na Zemi ve všech světových stranách. Volejte je, aby vás chránily
a pomohly vám čelit tolika zlu, které je nyní všude. Schopnost zla vás oklamat ale potřebuje
odpověď. Musíte o zlu vědět, abyste nepadly do jeho spárů.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, budete čelit velkým výzvám. Přijímejte mého Syna
v eucharistii, držte se dál od hříchu, rozlišujte. Církev mého Syna trpí. Já trpím kvůli tomu,
jak velice budete trpět.
Má přítomnost je před každou osobou, má láska stále čeká, že ji zavoláte.
Má ochrana zůstává nad vámi, bez rozdílu.
Žehnám vám, pojďte ke mně, jsem vaše Matka.
Matka Maria
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 3. listopadu 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

BUDETE PRONÁSLEDOVÁNI, ALE NEOLOUPÍ VÁS O VĚČNOU SPÁSU

Můj milovaný lide,
sesílám můj pokoj každému z mých dětí.
Jdete v hledání Pravdy a díváte se se zavázanýma očima svého těla.
Můj Duch Svatý se dá najít v každém z mých dětí.
V tomto čase můj Duch Svatý dává sílu mým dětem, které chtějí zůstat spojeny se Mnou,
aby se vyhnuly tomu, co je hříšné.
"JSEM, KTERÝ JSEM" [Ex 3, 14], a Já neuvedu v omyl své děti. Můj Duch Svatý neustále
dává život, osvěcuje a vede můj lid a zejména mé věrné nástroje.
Mé Slovo je uzavřeno v Písmu svatém, ale Já budu pokračovat ve vysvětlování mého Slova
o "zemi, oplývající mlékem a medem", aby duše nemusely být ztraceny kvůli nevědomosti.
Svému proroku jsem dal mé Slovo, aby je sdělil mému lidu stejně, jako jsem mu je kázal Já.
Jdu se svým lidem, neopustím jej ve chvílích bolesti.
Mé Slovo je zředěno některými z mých dětí…,
a to způsobilo velkou ránu, kterou nese mé srdce.
Moji lidé, nejste poslušná, ale vzpurná generace. Volám vás, ale vy nedáváte pozor, pohrdáte
mým sdělením a pácháte velkou svatokrádež.

Usilujete o ignorování slov "Boží spravedlnost", aby moji vlastní jednali zcela ponořeni
do zla, zatímco lidstvo se oddalo ďáblu bez strachu, že Mě urazí.
Některé z mých chrámů budou strženy, jiné budou zavřeny a usídlí se v nich zatracení.
Nezapomeňte, že velkým plánem antikrista je uchvátit lidstvo rychle, a k tomuto účelu
sjednotí vlády, ekonomiky, školský systém, vydá pro všechny dekrety, abyste mysleli stejným
způsobem, chovali se stejně, a aby společnost byla masou následovníků podvodníka. Svoboda
se zhroutí… a náboženství budou sjednocena…
Mým lidem bude zakázáno Mě uctívat, nebudou se moci zmínit o mé Nejsvětější
Matce, protože antikrist ví, že má Matka porazí zlo. Budete pronásledováni, ale neoloupí vás
o věčnou spásu. Sešlu mé anděly, aby vám pomáhali. Nemějte strach, důvěřujte v mou pomoc.
Vyzval jsem lidstvo, aby bylo v souladu s Prvním přikázáním, nevyzval jsem vás, abyste opustili
eucharistii a mou Matku, ani abyste se vzdali Desatera a svátostí, ani práce a činů, které vedou
k růstu v mé Lásce.
Musíte vstoupit ve Mne a poznat Mě, abyste nebyli zmateni…
Musíte růst v duchu, abyste se nestali kořistí Zlého z nedostatku poznání…
Moji lidé, nebuďte pomocníci Zlého, neopusťte naši Boží vůli, která chce "aby se všichni lidé
zachránili a došli k poznání pravdy" [1Tim 2,4].
Moji lidé, zůstávejte ve stavu milosti. Na Zemi přicházejí velké události, některé z vesmíru, jiné
z trhlin země, nebo ze stoupající vody, jiné ze sopečných erupcí a kvůli lidem, kteří povstanou
proti sobě.
Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy americké, přichází chaos a mé děti jím
budou trpět. Tato země musí být očištěna.
Modlete se, děti, modlete za Rusko. To, které spí, probudí lidstvo.
Modlete se, děti, modlete se za Čínu, bude překvapením pro lidstvo.
Modlete se, děti, modlete se, síla přírody se vystupňuje, bude utrpením světa.
Můj milovaný lide, zrádci, kteří vydají můj lid, budou později pronásledováni svými spojenci.
Moji andělé oznamují naplnění mého Slova.
Přijdu ochránit svůj lid. Nezapomeňte, mé děti, že "JSEM, KTERÝ JSEM".
Jsem štít a síla mých lidí, kteří budou sedět u mého stolu a radovat se z mého Slova
a mé Přítomnosti.
Nejste lid bez krále. Já vidím všechno.
Buďte světlem, teplem a potravou. Buďte svědectvím mé Lásky.

Moji lidé, mé oči vás neustále pozorují – jste mým velkým pokladem.
Žehnám vám.
Váš Ježíš
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 6. listopadu 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
V TOMTO OKAMŽIKU VÁM NABÍZÍM ARCHU SPÁSY – SVOU MATKU
Moji milovaní lidé,
držím vás ve svém srdci. Neustále pozoruji svůj lid.
Ne všechno, co se stává, je způsobeno tím, co obklopuje člověka. Je to lidská tvrdohlavost,
která nedovoluje mému Slovu proniknout do svědomí člověka, které ho udržuje v mé vůli tím,
že se soustřeďuje na mé Slovo, aby můj pokoj byl prožíván každým z mých dětí v těle, duši
a duchu.
Moji milovaní lidé, tělo jde jinou cestou než duše a duch. To ale není Pravda života v mé vůli;
každý, kdo žije dál cestou těla, nedosáhne plnosti, aby mohl být se Mnou sjednocen.
Můj pokoj, hluboce prožívaný lidskou bytostí, je potravou, která ve vás udržuje
nutnou vitalitu, aby tělo, duše a duch byly naplněny hodnotnou výživou, kterou plodí
má láska, jež tak dává do pohybu a sjednocuje vše uvnitř i vně člověka.
Špatný vztah mezi tělem, duší a duchem byl příčinou, že lidstvo žije v chaosu, který vede
k sebezničení, kvůli lhostejnosti s níž člověk pohlíží na mou lásku a na mé volání, aby žil správně
a důstojně a udržoval pokoj ve svém životě…, proto se duchovní chaos odráží ve všem, co dnes
lidstvo žije.
Mé děti klamou samy sebe, některé proto, že se oddávají ďáblu, jiné, protože říkají, že žijí
v neustálém hledání, aby se setkaly se Mnou. To ale není pravda, je to jen další klam k rozšíření
kontroly, kterou lidské ego uplatňuje nad každým z vás. Každý, kdo Mě miluje, odloží své
ego, aby božská míza mohla udržet jeho organismus v jednotě, aby v každém okamžiku
vzdávala lidská bytost nejhlubší vděčnost naší Trojici.
Každé z mých dětí se musí naučit být šlechetné a pokorné, aby mohlo proměnit osobní okolí,
v němž žije. Nechápete, přes má neustálá volání, že pokud neodumřete osobním rozmarům, vy,
mé děti, budete neustále herci, rozvíjející drama svého života, dokud se nedokážete na jediný
okamžik sjednotit se Mnou a pochopit, že JÁ JSEM, KTERÝ JSEM [Ex 3, 14] a navždy se Mnou
splynout.
Nevěříte v mé Slovo, které předjímá, oznamuje, varuje, a především, miluje…

Zapomínáte, že pýcha trestá každého z vás. Po cestě se setkáváte s následky minulé pýchy.
Některé z mých dětí trpí velkým duchovním hladem, ale nemají rády se živit potravou, kterou
jim přináším, aby rostly a toužily více po tom, co je duchovní, než po tom, co je z lidského ega.
Každý, kdo není připraven a přesvědčen žít v mé vůli, dřív nebo později zběhne.
Má vůle je vše, co člověk potřebuje, aby našel pokoj.
Moji milovaní lidé, abyste Mě našli, musíte nejdřív hledat pokoru. Bez pokory, každá reakce,
se kterou se setkáte u svých bratrů, je výbojem vysokého napětí, kterému vaši bratři nemohou
odolat. Má příčinu ve vašem jednání a exploze způsobí vážná zranění na osobní úrovni vám,
i vašim bratrům.
Ne všechny mé děti jsou vybrány stát se mými posly, ani nejsou všichni poslové
mými proroky, ale Já miluji všechny mé děti nekonečnou láskou.
Pokora je nutná, aby vám dovolila prožívat mou lásku na osobní a společenské úrovni. V tomto
čase tato překážka, která vám brání respektovat a milovat mé vybrané, vyvolává u člověka
závist a touhu stát se katem nejen mých nástrojů, ale i mé vůle.
Moji lidé, mluvím k vám, protože vám nechci dovolit žít s prázdnýma rukama, nic
netušit o pramenu čisté vody a nevšímat si pokladu, který vlastní každá bytost,
aby žila věčný život. Nevíte o tom, co jsem poskytl člověku, aby opětoval nejen Mou
lásku, ale stal se všeobecně nástrojem pokoje pro lidstvo.
Moji lidé, musíte použít svou inteligenci, abyste pochopili, že byste se neměli rozptylovat. Chvíle,
kdy si říkáte, že to víte, je okamžikem, kdy nevíte vůbec nic o tom, o čem si myslíte, že víte.
To je pýcha lidského ega, kterou nejste schopni překonat.
Milovaní, znáte sami sebe svým tělem nadaným vlohami, aniž jste objevili duši. Bez touhy
k dosažení ducha, omezujete sami sebe k životu mysli, myšlenky a srdce, a tak zůstáváte velmi
lidští a málo duchovní. Jste zcela uchváceni tím, co je světské a zabránili jste mému Božímu
Světlu, aby vás zaplavilo moudrostí mého Ducha Svatého. Tím jste zastavili pravé poznání,
které člověk nemůže žít v plnosti, není-li sjednocen s Duchem, aby to, co je světské,
ho neznečišťovalo. Můj Duch dává člověku jen to, co je člověk ochoten svobodně
přijmout.
Moji lidé, tělo, duše a duch musí být jedno. Soulad mezi nimi sublimuje lidskou bytost
a promění ji tak, aby naplnila svou pravou misi na Zemi: BÝT MÝM DÍTĚTEM V PLNOSTI.
Moji lidé, dvě síly se postavily proti sobě během historie lidstva: Dobro a zlo.
V tomto rozhodujícím okamžiku je povinností každého z mých dětí rozpoznat
naléhavost toho, abyste se stali nástroji mého pokoje. Každý by Mě měl znát, aby Mě
miloval, a je to přesně nevědomost o nekonečné lásce mého Otce pro Vykoupení člověka,
co vedlo lidstvo během historie k překroucení Pravdy a smyslu mého sebeobětování.
Člověk má nepokojného ducha, jemuž nebyla dána potrava Pravdy. Kvůli tomu, že mé děti
dostaly ubohé instrukce, duch člověka bloudil různými, velmi zrádnými proudy v hledání větší
spirituality, aby žil více podle mé vůle, více duchem a méně tělem. Člověk byl omezen a zlo
uchvátilo jeho lidskou touhu, aby ho zkazilo a bylo příčinou, že hledá na špatných cestách,
kam už proniklo zlo. To dokázalo růst až do bodu, kdy našlo tuto generaci, která Mnou
opovrhuje a zamýšlí Mě vypudit ze Země, aby ji předala do panství Satana

Milovaní, každý z vás vlastní duchovní sílu, a ta Mě přitahuje jako magnet, hledáte-li
Mě správně.
Nemůžete Mě poznat jen intelektem…
Nemůžete Mě poznat jen touhou…
Nemůžete Mě poznat jen myslí, ani myšlenkou, ani rozumem…
Musíte vědět, že každé z mých dětí musí udržovat jednotu v sobě, aby Mě tato jednota
přitahovala, a přitažlivost tohoto magnetu je: Láska, poslušnost, pokora, naděje,
dobročinnost a víra…
To vše sjednoceno je silou, která Mě přitahuje.
Moji milovaní lidé, zlo se sjednotilo. Mé děti se vzájemně ničí v šílenství toho, že věří,
že jsou držiteli mé Pravdy. Každý člověk si Mě vykládá, jak se mu zlíbí. Nemilujete Mě
v Duchu a Pravdě, říkáte, že Mě znáte a posloucháte Mě velmi málo a s mizivým úsilím,
za předpokladu, že vaše zájmy tím nejsou dotčeny.
Netrestám lidstvo, pyšné lidstvo se trestá samo tím, že dostává zpátky výsledek zneužívání
svobodné vůle.
Oddali jste se zlu, které vás ovládlo, každý se sám stává rebelem proti mému Zákonu a vytváří
své vlastní zákony, které vás vedou k duchovnímu a fyzickému zničení.
Země byla kolébkou člověka a člověk se nalézá přesně v okamžiku, v němž proroctví,
zapomenutá a ignorovaná, se naplňují.
V tomto okamžiku vám nabízím archu spásy: svou Matku.
Hledejte její ochranu a její rukou najdete pravou cestu, jedinou cestu ke spáse
a k věčnému životu.
Moji lidé, modlete se za Spojené státy, kde panuje zmatek a s ním se v této zemi
projeví hněv. Síla zla uchvátila mysl mých dětí a ty omezily Boží Zákon, aby
svobodná vůle byla řízena Satanem. Přírodní jevy ochromí tento národ.
Modlete se, děti, modlete se, Peru bude trpět otřesy, voda do něj pronikne.
Modlete se, mé děti, modlete se, Chile je otřeseno, vysoké hory ukazují svou sílu.
Modlete se, mé děti, modlete se za Itálii, bývala dcerou, která odešla a zapřela Mě,
bude otřesena, její území bude rozděleno.
Modlete se, mé děti, má církev se chvěje. Moji věrní se stanou věrnějšími
a pronásledovatelé se stanou velkými nepřáteli mé církve.
Moji milovaní lidé. Nežijte, aniž byste se dívali na nebeskou klenbu. Lidstvo projde velkým
otřesem.
Válka je postupně prožívána lidstvem jako neustálá hrozba, která se stane nejukrutnějším
bojem v historii lidstva.

Můj lid bude trpět, a proto se musí připravit neustálým praktikováním své víry.
Sešlu k vám mého anděla pokoje, aby doprovázel můj lid. Bude mít mou vlastní
lásku a přinese naději a víru mým vlastním. Nezapomeňte, že můj anděl pokoje se živí
láskou, a kde láska bude odpírána, dveře k mému milosrdenství se zavřou. Lidstvo se musí
samo stát hodno mého anděla pokoje.
Miluji vás, moji milovaní, miluji vás věčnou láskou.
"Hle, vyryl jsem si tě do dlaní, tvé hradby mám před sebou stále" [Is 49, 16].
Žehnám vám.
Váš Ježíš
Poselství Matky Spásy ze dne 10. listopadu 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
SLEPÍ VEDOU SLEPÉ A ODMÍTAJÍ, ŽE JE NEBE VARUJE, ABY NEBYLI ZASKOČENI
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
vylévám požehnání na ty, kteří dávají pozor na volání Otcova Domu, aby plnili Boží
vůli.
Na této cestě lidstva ne každý věří tomuto Slovu, ale přesto jste je viděli se naplnit, a uvidíte je
se opět naplnit. Lidé viděli mého Syna, ale nepoznali Ho, stejně jako v tomto čase nepoznávají
Boží Slovo.
V tomto čase vítězí závist jako následek neposlušnosti. Lidstvo se nedokázalo zbavit
hříchu závisti kvůli pýše, která naplňuje lidské ego v soupeření o převahu nad svými bratry.
Můj Syn vás vyzývá, abyste poznali Písmo svaté, nejen ukládat verše do paměti,
ale uvádět je do života.
Nezapomeňte: "Vždyť kde je závist a svárlivost, tam je zmatek a kdejaká špatnost. Moudrost
shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná
slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti,
kdo rozsévají pokoj" [Jak 3, 16-18].
Mějte na paměti: "Svévolníku, nestroj úklady obydlí spravedlivého a nepleň místo, kde on
odpočívá! Spravedlivý, i když sedmkrát padne, zase povstane, svévolníci klopýtnou a zle skončí"
[Př 24, 15-16].
Milované děti, závist je výsledkem neustálého našeptávání ďábla a jeho démonických duchů,
kteří uvězní lidskou mysl, aby zničili vše, co je mého Syna. Nevěřte, že navštěvováním domu
mého Syna se držíte dál od tohoto velkého hříchu, který vede k rozdělení.

Některé z mých dětí žijí vyhledáváním lží, neboť závidí dobro svému bratru a se svým zlým
jazykem vyvolávají rozdělení. Mé ubohé děti, vy, jejichž jazyk je jako bič, který se obrátí proti
vám a způsobí váš pád!
Milované děti, v tomto čase Zlý už není na číhané, ale vrhl se s velkým zoufalstvím na lid mého
Syna. Cesta zla sklízí zlo, cesta dobra sklízí dobro a jednotu. Nechci mé děti rozdělené, chci, aby
žily sjednocené ve společenství svatých.
Na tuto chvíli velkého zmatku budete vzpomínat jako na okamžik podvodu
a ukrutnosti.
Každý, kdo nehledá dobro pro sebe sama a pro své bratry, je daleko od vlastnictví síly, nutné
k překonání toho, co se blíží k lidstvu.
Mé děti, jste-li daleko od Pravdy mého Syna, budete snadno oklamány a budete samy
odpovědné za svou vlastní bolest, kterou trpíte, a budete trpět. Znovu povstanou bratři proti
bratrům, v přestrojení, aby skryli své tváře.
Lidé se znovu vrátili k uctívání ďábla. Ten otravuje lidskou mysl a zatvrzuje srdce tím,
že na ně roubuje zlo, aby lidé neviděli rozdíl mezi dobrem a zlem a uráželi mého Syna, živeni
závistí, hněvem a lžemi.
Kolik jen mých dětí odmítlo oznámení této Matky, kdy události jsou tak blízko k svému naplnění!
S úžasem spatříte oblohu, která se zbarví krví, a uvidíte, jak koule ohně sestupují k zemi.
Pak budete naříkat, nebudete však prosit o milosrdenství, ale urážet mého Syna.
Děti, uslyšíte o spojenectvích a rozhodnutích mezi těmi, kteří nedosáhli shody. Nevěřte tomu,
neboť potom jeden z nich, který se cítí mocný a ovládá jiné národy, bude opuštěn, zrazen
a zničen.
Drahé děti, modlete se za Spojené státy, předvedou ukázku moci. Budou zrazeny,
aniž by si toho všimly, dokud nebudou trpět. Tento národ bude překvapen
neočekávanou událostí, která se dříve nikdy nestala… a ta jimi otřese.
Drahé děti, modlete se za Itálii, pohled celého světa se obrátí k tomuto národu.
Itálie se bude znovu silně třást.
Drahé děti, modlete se za církev. Církev mého Syna vstupuje do období velkého
rozdělení.
Drahé děti, modlete se za Peru, tato země bude otřesena, její sopky vstoupí do fáze
velké aktivity.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, Francie vstupuje do rozsáhlého konfliktu, nečekaná
hrůza přijde z tmy.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, Slovo mého Syna nemůže být modernizováno:
Co není ze světa, nemůže fungovat se světem…
Mír je poselství mého Syna…
Pravda je poselství mého Syna…
Láska je poselství mého Syna…

ČLOVĚK NESMÍ MÍSIT BOŽSKÉ S LIDSKÝM.
Tento čas si zaslouží veškerou pozornost každého z vás, abyste se i nadále zasvětili
být lepšími lidskými bytostmi a dětmi Boha, Jednoho a Trojjediného.
Děti, nevzdalujte modlitbu od praxe, neusínejte před mým Synem, svěřte Mu své životy, aby
vás zlo nezaskočilo. Připravte se přijmout mého Syna v nejsvětější eucharistii a vychutnejte si
potravu, která sestoupí z nebes.
Respektujte jeden druhého, buďte svědky Lásky mého Syna – přítomného, živého a chvějícího
se. Každý krok, který učiníte, by měl být zdrojem vnitřní obnovy.
Buďte ctnostní ve všem, co děláte, buďte poctiví a buďte láskou. "Být láskou" berete
lehkovážně a podřizujete ji svým osobním názorům, aniž byste mysleli na svého bližního!
Oznamuji vám Boží lásku, která by pro každé mé dítě měla být každodenním chlebem.
Člověk žije správným způsobem, miluje-li svého bližního, avšak žije v nepořádku,
nemiluje-li svého bližního. Ten, kdo miluje, jak to nařizuje můj Syn, zná hloubku
spravedlnosti, dobročinnosti a Pravdy. Volám vás, abyste byli lidskými bytostmi dobré vůle,
a to je dáno tomu, kdo občerstvuje svého bližního a současně jeho bližní ho živí tím, co je jeho
vlastnictvím.
Proč lidstvo chce žít bez Boží lásky, a jen s láskou tělesnou?
Protože Zlý navykl lidstvo žít tělem a ne duchem.
Musíte být čistého srdce, bytostmi dobrých myšlenek a skutků. Ztvrdlé srdce činí lidské
stvoření sobeckým nástrojem nepořádku, tvrdohlavým a závistivým, a to panuje
ve světě v těch, kdo odmítají mého Syna. Každý, kdo přijímá práci a činy mého Syna,
má prosté srdce a ví, že můj Syn zkoumá i nejintimnější věci v srdci člověka.
Milovaní, hledáte-li mého Syna, hledejte Ho láskou. Chcete-li vidět mého Syna, pohlížejte na Něj
v lásce, v Boží lásce, která je veškeré milosrdenství a veškerá spravedlnost, jež nedá špatnou
mzdu spravedlivému.
Lidstvo nezná Boží lásku, ponořilo se do lásky světa, a ta ho vede k soutěživosti, k pádu,
k následování stop lidských idolů. Zlý zplodil násilí, a to se šíří bez rozumu, jen nákazou
v ztvrdlých srdcích.
Ďábel neodpočívá, neustále chrání ty, kteří jsou mu věrní.
Válka jde krok za krokem vpřed a slepý člověk říká: "Ještě nezačala…" Jak velkou chybu člověk
dělá! Slepí vedou slepé a odmítají, že je nebe varuje, aby nebyli zaskočeni.
Drahé děti, odpovídejte na lásku mého Syna ke každému z vás správným způsobem. Poskytujte
poučení jeden druhému. Miluji vás a chci, abyste byli v jednotě. Sjednotím lidstvo v mém
mateřském srdci, abyste se stali jedno, jak si přeje můj Syn.
Jsem Matka všech lidí, volejte mě, křičte! Uslyším vás. Pojďte ke mně a najděte útěchu v mé
náruči, abyste se mohli pozvednout i při nejmenšímu pádu.
Můj plášť vás ochraňuje. Pozoruji vás z nekonečnosti, čekám na vás s velkou láskou.

Neurychluji váš krok. Říkám vám, že obrácení je nanejvýš naléhavé, abyste našli sílu a z lásky
k mému Synu zvládli zkoušky života.
Mysl je slabá, protože nemilujete věčnou láskou.
Pojďte ke mně, podejte mi ruku, a tak si udržíte pokoj, který dává zkušenost, že jste
mnou chráněni a doprovázeni po jediné cestě: K Bohu – včera, dnes a navždy.
Miluji vás.
Svatá Matka Maria
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 13. listopadu 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

VÍRA LIDÍ VYHASÍNÁ JAKO PLAMEN SVÍCE ZHÁŠENÝ VĚTREM
Můj milovaný lide,
v každém tepu mého srdce je každé z mých dětí.
Přicházím k vám, abych zahojil vaše rány, zmírnil vaše trápení a dal vám vše, co potřebujete,
abyste mohli pokračovat v tom, co je správné. Někdy ode Mne očekáváte to, co se pro vás
nehodí. Já vám ale dávám, co vás dělá částí mého stáda.
Buďte si vědomi, že "Já jsem Cesta, Pravda a Život" [Jan 14,6], Já jsem Herec i Divák, jsem
Lékař i Lék. Někdy jsem obvaz na ráně, jindy jsem nit, která sešívá, a někdy lékem na bolest.
Při jiných příležitostech jsem jemný vánek, jenž pomáhá uzdravit ránu, a jindy… jsem kartáč,
jenž ránu očistí.
Můj milovaný lide, každé z mých dětí musí plnit Zákon lásky, jen tak budete žít v Pravdě.
Ten, kdo se ode Mne vzdaluje, miluje nejvíc sebe, miluje své lidské ego, a nakonec
pohrdá tím, kdo je vedle Mne…
Každý, kdo miluje nejvíc sám sebe, je proniknut fluidem pýchy, sebelásky, závisti, beznaděje,
nesmířlivosti, domýšlivosti, krutosti, týrání, pošetilosti, posedlosti, zneužívání, nepřijetí mé
vůle…
Ten, kdo se ode Mne vzdaluje, si vždy najde záminku, aby jeho bratr byl obětním beránkem
a on sám byl jeho katem.
Kdokoli se ode Mne odvrací, vnucuje se svým bratrům, dokud ho jeho pýcha neudělá pro ně
nesnesitelným. Ne, moji milovaní, otevřete své duchovní oči a rozlišujte…
V tomto čase duchové neklidu ovládli některé z mých dětí, aby udržovali můj lid v neustálé
bolesti. Musíte rozlišit, co přichází ode Mne jako nutnost pro duši a co k vám přichází, aby

vás rozrušilo, deptalo a vyčerpávalo, abyste opustili mé cesty. V mém lidu musí každé lidské
stvoření být tím, kdo ukazuje svým bratrům cestu ke Mně, a ne tím, kdo je ode Mne vzdaluje.
Ten, kdo je zatvrzelý, neroste, nic ho neuspokojí. Pokornému člověku stačí, aby Mi sloužil
a nabízel Mi to, co má, a co může i nemůže, neboť se snaží ze všech sil.
Moji lidé, v tomto čase jednota a bezpečí těch, kdo kráčí v mé Pravdě, jsou
nezbytné. Připravte se v duchu, buďte si vzájemně nápomocni, aby se vaše duchovní smysly
rychle rozvinuly.
Moji lidé jsou zmatení, když slyší, že nynější znamení času nejsou znamení, ale věci, které se
musejí stát a které jsou přirozené. Musíte si být vědomi, že duchovně slepí jsou ti, kdo nechtějí
vidět nynější znamení času jako varování, aby se lidstvo probudilo. Místo toho říkají mým
dětem, že vše, co se děje, je naprosto normální.
Moji lidé, uvidíte bratry, kteří popírají nynější znamení času jako poselství určené vám, abyste
se v duchu připravili. Uvidíte je spolu s těmi, kteří pohrdají mou Matkou.
Moji lidé, bojujete proti zlým duchům, kteří se potulují po zemi a kazí lidi, kradou
duším spásu. Jsou to démoni, kteří vyšli přímo ze samotného pekla a hoří závistí,
když vidí, jak Mě uctíváte, přijímáte Mě, pracujete pro mé království a oznamujete
svým bratrům čas, v němž se nacházejí.
Démoni se třesou hněvem namířeným proti vám, kdo jste požehnáni mým Otcem.
Lidé, zkažení hříchem, zamořili společnost v každém ohledu. Jed rozkoše a nevědomosti je
zvolna vyléván na lidi s úmyslem, aby Mě zapírali a nedůvěřovali Mi.
Víra lidí vyhasíná jako plamen svíce zhášený větrem.
Začne jedno z nekrutějších náboženských, rasových a ekonomických
pronásledování. Choroby, seslané na lidstvo zneužitou vědou, budou neznámé
a přijdou náhle.
Modlete se, mé děti, modlete se, příroda otřese člověkem.
Modlete se, děti, modlete se, Peru se otřásá, objeví se choroba.
Modlete se, mé děti, modlete se, má církev bude překvapena.
Můj lide, trvám na Zákonu lásky a na vzájemné dobročinnosti. Rozpoznejte dobročinné bytosti –
mají dobré svědomí a srdce překypující Pravdou, nejsou to lidé předstírané víry.
Má Pravda je Láska, má Láska je má Pravda.
Miluji vás.
Váš Ježíš

Poselství Matky Spásy ze dne 17. listopadu 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

ZMĚNA ZAČÍNÁ VE VÁS S POZNÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ČINŮ A JEDNÁNÍ
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
mé srdce poskytuje útočiště všem, abyste v něm mohli zůstat v opravdové lásce.
Neopouštějte cestu, o kterou jsem vás prosila, abyste jí šli, dovolte mi se přimlouvat u mého
Syna, držte se mé ruky.
Každý z mých vlastních je ochraňován svými společníky na cestě – anděly, a varován, je-li
v nebezpečí, že padne do špatnosti.
Děti, pro váš osobní, a pak kolektivní duchovní pokrok je nutné, aby každé z mých dětí se
rozhodlo pohlédnout do svého nitra, jakkoli může být bolestné setkat se s realitou vašich skutků
a jednání. Jste schopny vnitřního pohledu, abyste napravily, co musí být v životě napraveno,
zejména, co se týká vašeho lidského ega a vašeho vztahu s ostatními.
Žádný člověk by nejednal opakovaně ve zlu, kdyby se přestal dívat na zlo, které hodnotí
u svého bratra a uviděl se konečně sám ve světle Pravdy.
Pohlédne-li člověk vnitřně na sebe v duchu a pravdě, najde v hloubce svého vnitřního bytí mého
Syna, který na něj čeká, aby mu poskytl hlubší povědomí o Boží lásce a povinnostech člověka
jako Božího dítěte.
Mé děti, v tomto čase, v němž převažují mylné ideologické proudy, jste vyzývány, abyste
věnovaly pozornost zmatku, v němž žijete. To, co vám nové duchovní a ideologické proudy
nabízejí k tomu, abyste našly mého Syna pomocí praktik koncentrace nebo uvolnění mysli,
aniž by vzaly v úvahu stav duše, je něco zcela mylného.
Musíte následovat mého Syna a najít v Něm, co vám svět nemůže nikdy dát. V tomto čase, kdy
většina církve mého Syna zůstává zaplavena zednářstvím a ilumináty, mé srdce se trápí nad
neslučitelností těchto tajných společností s náboženstvím, které ustanovil můj Syn.
Vedoucí pozice v církvi mého Syna jsou v moci zednářů, kteří rozpoutali velký zmatek, pokud
jde o všeobecné přijetí pravidel, která jsou v rozporu s Božím Zákonem. Tyto praktiky přitáhly
Satanův dým k církvi mého Syna, aby zednáři převzali moc, a skryli své pravé úmysly.
Mé děti, musíte znát Písmo svaté, abyste poznaly rozdíl mezi pravou cestou k mému Synu
a různými falešnými cestičkami, které vedou k uctívání těla, Stvoření a Satana.
Nezapomeňte, že v tomto čase démon uvedl v činnost všechna svá chapadla, aby vás napadl,
aniž byste si toho všimly. Zápach nepřítele duše pokrývá ulice měst, šíří nenávist a zmatek mezi
lidmi, kteří jdou dezorientování, naslouchají různým hlasům a každým okamžikem se noří stále
víc do omylu, do odmítání a jednání mimo Přikázání.

Zlo napadlo lidstvo a svou ekonomickou, sociální, politickou a morální mocí dosáhlo
nemyslitelných úrovní moci v náboženství lidí. Převzalo vlastnictví mých vlažných dětí a vede je
pod rouškou bratrství, aby nebyly opravdovými křesťany, ani pravé Boží děti.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, musíte se připravit, abyste nebyly oklamány
a vedeny k Zlému. Poznejte mého Syna, poznejte Boží vůli pro jeho lid. Nemůžete si myslet,
že budete zachráněny, nepracujete-li a nejednáte-li v souladu s Božím Zákonem, svátostmi
a jinými díly milosrdenství.
Vaše změna začíná s poznáním vašich osobních činů a jednání. Neuskutečníte-li toto poznání,
budete kráčet vpřed a vléct za sebou řetězy, které vás poutají ke zlu. Nenajdete nového
člověka, aniž byste se sami rozpoznali jako hříšníci, kteří nepoznali svou pýchu, svou slabost,
ani potřebu Boží pomoci.
Připravte se, abyste byli novými lidmi, obnovenými v Boží lásce.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, lidstvo odmítá být sjednoceno s mým Synem,
neboť pohodlí, které vám nabízí Zlý, vás odcizuje od tajemství kříže.
Pohrdáte darem zraku popíráním, že v tomto čase zlo žije v lidech. Nejednáte správně,
nezavázali jste se k definitivní změně, abyste dobře jednali, zesměšňujete ty, kdo usilují žít
v poslušnosti k Božímu Slovu.
Zápach hříchu lidí způsobil, že se země v různých částech světa propadá. Nechce už dále
na sobě nést neustálý hřích člověka. Slabost před hříchem se znovu ukazuje v dějinách lidstva
a odcizení od Božích Zákonů svědčí o duchovní vlažnosti velkého počtu lidských bytostí.
Datum pro Varování, Zázrak, Trest, katastrofy, dny temnoty a Druhého příchodu mého Syna
se šíří jako vítr po celém světě.
Boží člověče, připrav se, jakoby tento den byl poslední v tvém životě!
Nebuďte jako pokrytci, kteří nejdříve čekají, až budou vyzkoušeni, aby požádali o odpuštění
a vyhnuli se tak trestu za své hříchy. Zapomínají, že Bůh zná i nejmenší z jejich myšlenek,
činů a jednání.
Můj Syn přijde bez varování, a chopí se svého lidu a dovolí mu, aby se sám vyzkoušel.
Měli byste si být vědomi naléhavosti této chvíle a nebyli jako pošetilci, kteří popírají znamení
času, aby oklamali prostoduché.
"Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí." [Mt 22, 37],
a "Miluj svého bližního jako sám sebe." [Mt 22, 39]. Spása duší pokračuje se stejnými
požadavky, beze změn v Zákonu, beze změn v podstatě učení, beze změn v Božím
Slovu. Milovaní, přijměte mého Syna náležitě připraveni.
Vyzýváme vás k vnitřní změně, to znamená: Buďte přístupní k osvícení Duchem
Svatým, abyste se nedívali na věci jen z vnějšku, ale viděli jejich podstatu. V tomto
pohledu na podstatu, duše hledá Boha v nepřetržitém pohybu směrem nahoru.

Moji milovaní, čas běží rychlejším tempem, musím vám říct s jistotou, že se Země otáčí větší
rychlostí, a protože čas je kratší, týdny ubíhají rychleji, aniž byste si toho všimli. Odtud
naléhavost vnitřní změny – události se blíží s velkou rychlostí.
Zlo způsobilo spoušť v domech náboženského vzdělávání. Zlo rozptyluje mysl člověka. Zlo ničí
domovy. Zlo urychluje postup války do jejího plného rozsahu. Zlo vzdaluje člověka od Boha tím,
že mu nabízí každou možnost hřešit, aby žil v neustálé lži.
Muž se obléká jako žena, a to je jedno z dalších znamení času, v němž žijete.
Tak žili lidé v časech Sodomy a Gomory, ve zkaženosti. Ženy vyhledávají potěšení těla a nabízejí
se samy, bez studu. Viní za to zlo, proto se zmiňuji o zlu jako takovém, avšak není to zlo jako
takové, ale je to člověk, jenž se oddává všemu, co je nepatřičné. A tak jeho vzdálení se od
Božího Zákona otevřelo dveře ďáblu, jenž ničí člověka, a ten ničí celé Stvoření. Děti, to se již
stalo a v tomto čase dostává člověk výsledek svého šílenství.
Všechno, co přichází, bylo připraveno hordami ďábla, které vycítily osobní zkoušku duší, zrychlily
svůj útok, aby získaly duše pro sebe.
Milovaní, je jisté, že Varování je u bran lidstva, proto se kajte, nenechejte zatratit svou duši.
Modlete se, mé děti, modlete se, ve výši uvidíte oheň obklopující zemi.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy. Moc ekonomicky mocných
překvapí národ. Rasové bouře nenechají na sebe čekat. Tato půda bude otřesena.
Modlete se, děti, za Rusko, vlk se skrývá v rouchu beránčím.
Modlete se, mé děti, modlete se za Dánsko, bude otřeseno.
Modlete se, mé děti, za Itálii, bude překvapena terorismem.
Tato generace bude svědkem slov mého Syna na hoře Olivové.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, tato chvíle by neměla být brána na lehkou váhu,
ale s vědomím ceny věčného života. A tím, že se stáváte podobní mému Synu, dívejte se
nahoru, dívejte se nahoru, budete překvapeni.
Úsilí musí být dvojnásobné, kdo chce sloužit mému Synu, musí Mu sloužit s věrností. Ten, kdo je
vlažný, bude vyvržen z Božích úst. Sjednoťte se, pomáhejte jeden druhému, buďte živoucím
svědectvím lásky mého Syna.
Žehnám vám svým Neposkvrněným Srdcem.
Svatá Matka Maria
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NĚKTERÉ Z MÝCH DĚTÍ NEVIDÍ TEMNOTU, PROTOŽE V NÍ ŽIJÍ
Moji milovaní lidé,
hledám vás, jako ovčák své ovce.
Žijte v očekávání mého příchodu…
Tento čas duchovního růstu, v němž se přibližujete ke Mně, je srozumitelný pro ty, kteří jsou
si vědomi, že tváří v tvář velkému zlu, které se blíží, vás připravuji, abyste byli jedno s Boží vůlí,
která vše stvořila, a všemu odolávali s duchovním přesvědčením.
Ohlásil jsem se, abyste byli připraveni a čekali Mě se šlechetným duchem a čistým
srdcem…
Ohlásil jsem svůj Druhý příchod…
Mé děti se samy zmátly. Oznámil jsem vám, že nepřijdu, dokud nejdříve nepřijde odpadlictví
a neobjeví se muž hříchu, syn zatracení. Proč jste se nechali podvést? Těšíte se na něco,
co nepřijde z mé vůle, ale z vůle člověka. Přijdu, až to budete očekávat nejméně, protože
nejdříve uslyšíte zvěsti o válkách, a válka se uskuteční, až každý národ povstane proti každému
národu a až smrtící nákaza a hlad budou větší, než je tomu nyní. Uslyšíte o mírových
smlouvách, ale tento mír kvůli zradě nepřijde.
V dohledu všech mých dětí je zmatek. Budou trpět, dokud neustoupí lidská tvrdohlavost. Někteří
se rozhodnou neobrátit se – budou to kati svých bratrů. Na Zemi bude panovat bezpráví, slabá
srdce budou spojenci zla a kořistí ďábla, aby se naplnilo to, co je psáno.
Moji milovaní lidé, modlete se za Španělsko, bude zaskočeno, a ti, kdo Mě nemilují,
budou bičovat můj lid, vyprázdní mé chrámy a zaútočí na mé vlastní bez strachu,
ale s velkou zlomyslností.
Moji milovaní lidé, modlete se za Spojené státy, budou silně otřeseny. Společnost
vstupuje do chaosu, bude prolita krev.
Moji milovaní lidé, modlete se za Peru a Chile, tyto milované národy budou otřeseny,
budou velice trpět.
Moji milovaní lidé, jste mystické Tělo mé církve, nepokládejte za dobré, co dobré není. Špinavá
voda, pokud ji nepozorujete pozorně, může být pokládána za čistou. Proto byste měli zaostřit
svůj zrak a probudit své smysly, aby celé Tělo zůstalo v neustálé pohotovosti.
Modlete se za Spojené státy, tento národ zakusí bezpráví. Rasové nepokoje se vrátí,
chaos se bude šířit jako nakažlivá epidemie.
Modlete se, děti, modlete se, sopka Etna vyvolá překvapení.
Modlete se, děti, modlete se, země se bude stále třást.

Lidské činy, které se staly daleko, už v minulosti způsobily, že se můj lid chvěl. Ve velkém
měřítku se objeví znevýhodňování lidí.
Můj lid byl zaplaven frázemi, jež zbožňují Satana, volající po zabrání Země a mého Stvoření
skrze halasné hudební skupiny "heavy rock" a jinými hudebními směry, v nichž lidské bytosti
vstupují do nekontrolovatelných stavů a vzdávají se Zlému, který je posedne. Hudební skupiny
užívají satanská gesta, aby zaplavily mé děti znameními, která používají stoupenci Satana.
Moji lidé, probuďte se! Hudba není tím, čím se zdá být. Přezkoumejte znamení, gesta, slova,
s nimiž ti, kdo předvádějí muziku mým dětem, je klamou, aby je odváděli od pravé cesty
a přidávali je do řad Satana. Nevolejte Satana, tímto činem mu otevíráte dveře, aby vstoupil
do vašeho života, nedovolte, abyste byli částí jeho kořisti, kterou ďábel svěřil některým lidem,
aby překroutil smysl života a věrnosti ke Mně. Za žádných okolností nenásledujte lidské idoly.
Buďte opatrní před těmi, kdo říkají: "Já jsem Kristus"…
Mnozí přijdou v mém jménu a budou to podvodníci lidstva.
Moji milovaní lidé, musíte se sjednotit v mých dílech a činech, musíte pohrdat nespravedlností
a být milovníky pokoje. Nedávám přednost těm, kdo se vychloubají. Sjednoťte se s pokornými
a prostého srdce – v nich ukládám mé Slovo. Nevěřte, že vlastníte celou Pravdu, nebuďte
impulzivní, buďte pokojní. Některé z mých dětí nevidí temnotu, protože v ní žijí, a tak odmítají
světlo, protože je neznají.
Moji milovaní lidé, můj anděl pokoje přichází, aby vám pomohl, a přichází hledat lidi s čistým
srdcem, aby je zavolal…
Můj anděl míru přichází, aby otevřel utlačovaná srdce, aby obměkčil srdce z kamene, aby
pomohl těm, kdo chtějí být zachráněni…
Pokračujte v povznášení duchovních smyslů cvičením smyslu hmatu.
Modlete se, aby mé učení nepadlo na suchou půdu. Je nutné, abyste uplatňovali
tento smysl v praxi.
Lidský život se podobá kruhu, který je v neustálém pohybu. Uvnitř tohoto kruhu se nacházejí
smysly jako výrony, které člověk vypouští do svého okolí, jako světlo ke svým bližním. Srdce,
když je v těle, pulzuje, a tak dobré i špatné pocity se stávají zjevné v každém z vás.
Smysl duchovního doteku uvidíte v jeho náklonnostech. Podmiňuje, co dostáváte
od svých bratrů, od svého okolí, a co očekáváte od života. Správně řečeno, náklonnost musí
vycházet z nového srdce, a toto nové srdce dostanete, když se Mi odevzdáte v obrácení.
Děti, každé z vás se musí zdržet soudit svého bližního se sebeospravedlňováním, smíšeným se
zvráceností, jelikož člověk má normálně sklon ke lži a pohrdá pravdou, a vnáší své náklonnosti
do svého chování.
V tomto čase lidstvo pohřbilo náklonnosti, vaši bližní jsou buď překážkou, nebo požehnáním,
jsou to jednoznačně dvě cesty: zase dobro a zlo, láska nebo nenávist, radost nebo stres, nuda
nebo činnost. To je důvod, pro který vás vybízím, abyste se vnitřně obnovili duchem

velkorysosti, a přáli si, abych vám v každém okamžiku posvětil vaše díla a jednání
kvůli vroucí touze žít v mé vůli.
Lidská vůle dělá chyby v tom, co chce, a kvůli tomu, vzhledem k neposlušnosti člověka, se
náklonnostem podařilo člověka oslepit, umlčet ho, uvést ho do hluchoty a způsobit mu duchovní
ochrnutí. Mé děti, kdyby lidská bytost nedovolila svému lidskému chápání být osvětlena mým
Duchem, pak by nerozpoznala, nebo nepochopila opravdové blaho mého království.
Milovaní, musíte vyjít z popírání, kvůli němuž Mě nechápete, neznáte Mě a nemilujete.
Nemůžete jít dál a odmítat porozumět mému Slovu a říkat: "Nechápu, nerozumím Božímu
Slovu". Aby duchovně slepý uviděl, potřebuje hojivou sílu mého Slova, musí se řídit mým
Zákonem a přijít ke Mně, aniž by čekal, že najde stejné představy, které měl o Stvoření,
nebo pravidlech mého Domu.
Pocity z náklonností člověka se nalézají na posledním místě světa. Vytvořili jste si svoji vlastní
představu o tom, jaké jsou mé činy a jednání a uvízli jste bezprostředně v tom, co je pro vaše
oči viditelné a pohrdáte tím, co pochází z mého Domu.
Proměna mých dětí přichází skrze znalost Mne, abych je mohl proměnit, a oni Mě chtěli poznat
v Duchu a Pravdě. Pozvednou-li se vaše náklonnosti a zůstanou-li se Mnou, pak všechno
dosáhne očekávané krásy.
Ten, kdo je moudrý, je vlídný, pokojný, milosrdný a – něco důležitého – nesoudí.
Moji milovaní lidé, pokračujte v očistě hmatu a berte v úvahu, že tělesný dotyk odpovídá
náklonnostem v srdci člověka, který nezoufá, ale neochvějně čeká.
Vy si spojujete dotyk s pocitem vnímání něčeho konkrétního, a to není správné. Duchovní dotyk
vede mé děti k životu v naději spásy a v pohlížení na cíl konečného setkání v extázi lásky,
kterou Mi lidské stvoření stále nabízí v boji každého okamžiku. Můj lid nechce, co je správné,
je zkažený a neuchovává si ani naději, ani víru v mé Slovo.
Drahé děti, pokračujte v probouzení smyslu hmatu. S jasným vědomím a ponořeny v naději,
jděte v poslušnosti.
PRVNÍ DEN PÁTÉHO TÝDNE:
V tento den nabízím dar hmatu Nejsvětějším Srdcím Ježíše a Marie. Nabízím vám v této chvíli
tento dar pro Boží slávu a pro dobro duší.
V každém přítomném činu zůstanou mé náklonnosti pozorné, aby neshromažďovaly, co chce
smysl hmatu, a co vede k hříchu a uráží Nejsvětější Srdce.
Dejte mi sílu osvobodit můj smysl hmatu a přivést jej k práci a jednání pro dobro mé duše
a mých bližních.
Volám k tobě, Nejsvětější Matko, abys mě přijala za svého stoupence, vedla můj život,
aby tak má cesta směřovala k setkání s tvým Synem.
PŘI PROBUZENÍ NABÍZÍM:
Mám sklony k dobru. Od tohoto okamžiku nabízím své trvalé úsilí, aby tento dar byl učiněn
více duchovním a dával přednost Boží touze po mé osobní spáse.

Nabízím osvobodit se od svého utrpení z nástrah hříchů, ve všem hledat Boží záměr
a připomínat si jen dobro, které mi dal každý můj bližní a ve Stvoření velikost Věčného Otce.
Nechci už hřešit smyslem hmatu, odevzdávám jej Nejsvětějším Srdcím, abys, protože jsem tvé
stvoření, můj Pane, mě pozvedl z hříchu.
Už nechci být tím, co jsem, nechci stále vyvolávat špatné pocity, ani odmítat Boží dobrotivost,
která mě vede k setrvání ve stavu milosti.
Nejsvětější Srdce, buďte podporou mých náklonnosti a veďte mě, abych si ponechal jen dobro.
Potlačím svou svobodnou vůli, podrobím ji a svěřím Nejsvětějším Srdcím, aby mě vzdálily
od příležitostí k pochybení, a tak utvářely tento smysl, aby vedl mé náklonnosti jen pro dobro
mé duše a abych mohl činit dobro mým bližním.
Nechť tento smysl hmatu touží po očistné vodě lásky Nejsvětějších Srdcí.
Amen.
V POLEDNE:
S naší Matkou posoudím dopolední úsilí a poznamenám si své slabosti.
PŘED SPÁNKEM:
Vzdám díky Nejsvětějším Srdcím Ježíše a Nejsvětější Marie, k nimž se modlím, aby mi pomáhaly
v tomto úmyslu, abych byl lepším Božím dítětem.
Pak Otčenáš, třikrát Zdrávas Maria a Sláva Otci.
Děti, pojďte ke Mně a svěřte Mi svůj život.
Nezapomeňte, mé děti, že dotýkat se rozněcuje lákavé pocity, ale ne vše, co přitahuje dotek,
je správné. Zlato se třpytí, ale zlato není štěstím člověka.
Žehnám vám.
Váš Ježíš
Poselství Matky Spásy ze dne 25. listopadu 2016.

VAROVÁNÍ SE BLÍŽÍ, UDRŽUJTE SVOU LAMPU ROZSVÍCENOU…

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
se začátkem adventu by každé z vás mělo být připraveno být částí duchovního
významu narození mého Syna.

Děti, udržujte plamen víry, naděje a dobročinnosti hořící, aby toto nové víno lásky mého Syna
nechybělo v srdcích vás, jeho dětí. Buďte si vědomy své účasti na mystickém Těle církve, jejíž
hlavou je můj Syn.
Vy jste svíce, které nezhasnou, a je jedno, jak silně může vítr vát…
Jste svědectví lásky, kterou můj Syn vložil do srdce každého člověka…
Na začátku tohoto mimořádného adventu byste měly obnovit zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci
mého Syna a mému Neposkvrněnému Srdci.
Vírou byste si měly zachovat jistotu Boží ochrany. Hvězda z výše vás v každém
okamžiku povede, pokud neoddělíte lidskou vůli od naplňování vůle Boží.
V tomto čase hledejte opravdové pokání, to, které je zrozeno z vašeho nejhlubšího nitra, odkud
se rodí opravdová bolest z urážek spáchaných proti Bohu a bližnímu.
Lidstvo se obrací proti církvi mého Syna, poukazuje na její vinu a podrývá ji. Nedostatek
modliteb mezi mými kněžími omezuje jejich schopnost rozlišovat, aby hřích nazývali hříchem.
Lid mého Syna se stal zvráceným a je mocným magnetem, který přitahuje očistu na lidstvo,
jednu za druhou, v odpovědi na lidská provinění a na naléhavost vyburcování lidského svědomí,
aby lpěl na Bohu, jediném a trojjediném, a ne na lidech.
Kdokoli z vás vkládá svou víru v člověka, zdegeneroval a upadl do svého nejprimitivnějšího
stavu a zaměňuje to, co je Boží, s lidským. Boží člověk musí odmítat chválu, neboť lidské
ego se raduje z takových poct a má sklon k tomu, aby ten, kdo je dostává, se pokládal
za jiného a lepšího, než jeho bratři a pro ně nepostradatelného, aby byli spaseni.
Ten, kdo přijímá pocty se samolibostí a nachází v nich potěšení, se dopouští velkého
omylu, stejně jako ten, kdo zahrnuje zbytečnými poctami dítě Boží, místo
samotného Boha, jemuž náleží všechna čest a sláva.
V těchto rozhodujících okamžicích plných zmatku, některé z mých dětí, s touhou konat dobro,
udělají ze svých bližních dříví na otop a budou je házet do ohně přehnaného vychvalování,
které kazí lidská stvoření.
Vzhledem ke zlé vůli existující v lidstvu, život bez pokání za spáchané hříchy zatvrzuje lidská
srdce a lidé pokračují ve zlém jednání s větší frekvencí a silou, dokud se zvyk nestane částí
každodenní práce a činů člověka. Proto jdou duše tak rychle od vlažnosti k zapomnětlivosti
a od zapomnětlivosti k neustálému opakování hříšných činů, aniž by je někdo uvedl na
pravou míru.
V tomto čase, který je tak náročný pro ty, kteří chtějí zůstat na cestě Pravdy, můj
Syn pro vás připravil sérii pravidel, jak probudit vaše duchovní smysly. S tímto
cvičením bude člověk milovat to, co je Boží a pohrdat tím, co je světské.
Mezi člověkem a Duchem Svatým musí nastat jednota, aby lidstvo nebylo oklamáno. Každý, kdo
vzdává čest člověku, zahyne s člověkem. Ti, kdo jsou uctívači model, rebelové, ti, kdo zrazují,
bezbožní, podvodníci, budou Mnou poraženi.
Jako jitřní hvězda zářím uprostřed pokorných, kteří jsou cvičeni v duchovním růstu na Boží
cestě: V lásce, milosrdenství, svatosti, pravdě, odvaze a trpělivosti, aby pšenice mohla zářit,
jakoby ji osvětlovalo slunce.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, být křesťanem, není titul, není to jméno, není to
označení příslušnosti k náboženské organizaci, nebo znamení uznání. Je vyvrcholením života,
smrti a vzkříšení mého Syna pro vykoupení světa.
Můj Syn vám zanechal nebe a je povinností každého člověka je získat pro sebe.
Věčný život vám není zaručen, nejste-li opravdové Boží děti mého Syna a vášniví
ctitelé Boží vůle.
Beru za ruku lid mého Syna, abych jej přivedla k novému životu. Člověk se musí znovu narodit
se srdcem těla, věrný, naplněný pokojem, se smysly očištěnými Boží vůlí a vědomý si skutečné
hodnoty kříže.
Mé děti, neodmítejte úsilí, utrpení, nebo bolest, způsobené změnou člověka, zvyklého líbit se
svému egu, chtějícího se stát člověkem, který žije v neustálém cvičení naplňování Desatera,
lásky k bližnímu, v prožívání stálého boje proti svým touhám a vášním a vyžadujícího od sebe
větší znalost mého Syna, jeho díla a jednání, aby se stal lepším a byl blíže mému Synu.
Nechci lidi, kteří jen všechno slepě opakují, ale lidi, jimž je jasné, že pro následování
pravé cesty se zralou vírou a připraveností ke zkouškám, musí vstoupit na cestu
mého Syna a toužit jít vzhůru, a být si vědomi velikosti být dítětem Boha a být schopni volat
Ho s láskou a důvěrou: "Otče náš, jenž jsi na nebesích…" [Mt 6, 9]
Lid mého Syna nejsou pouze nějací lidé. Nejsou to lidé, kteří vzdávají hold světu, ale jsou
to lidé, kteří ctí a milují Boží Slovo a odmítají svět a jeho intriky…
Lid mého Syna nezakrývá hřích nebo neuzavírá smlouvy s ďáblem, protože ví, že zájmy Zlého
vedou lidstvo k vyhlášení náboženství, které bude uctívat Satana…
Víte velmi dobře, že Zlý chce zvítězit nad církví mého Syna. Nezapomeňte uctívat mého Syna
nejen ve svatostánku, ale v každém činu a práci, jimiž podáváte svědectví lásky, o níž tvrdíte,
že ji máte k mému Synu. Je mnoho těch, kteří se shromažďují v chrámech za účely tak
odlišnými od těch, které skutečně požaduje můj Syn!
V tomto čase jsou chrámy užívány jako amfiteátry, těžce urážející Nejsvětější Srdce mého Syna
uvedením podněcovatele hříchu do srdce církve, jejíž jsem Matkou. Rouháte se těmito činy…
S rozechvěním a údivem se dívají nebeské zástupy z Domu Otce na ty, kdo přijímají mého Syna
ve stavu smrtelného hříchu a připravují si své vlastní odsouzení. Je toto svatá církev mého
Syna? Není. Je to církev člověka, církev lidské vůle.
Roním slzy, když se dívám na utrpení lidu mého Syna…. Očista je nutná.
Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, jejich utrpení nekončí, naopak,
narůstá. Moc si přisvojuje vůli lidu. Roční doby se obrací, půda se třese.
Modlete se, mé děti, modlete se za Itálii, znovu trpí, hřích překypuje, kajícnost
je zapomenuta.
Modlete se, děti, modlete se, voda vystupuje na zem. Modlete se za Japonsko.
Modlete se, děti, modlete se, nová spojenectví jsou jen falešné naděje. Zrada si razí
svou cestu: modlete se za Kolumbii.

Modlete se, děti, modlete se za Čínu. Bude udržovat lidstvo v strachu.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, odčiňte zavrženíhodné činy, jimiž
lidstvo těžce uráží mého Syna.
Zrazujete jeden druhého… Rozpoznejte toho, kdo nemiluje mého Syna a uchvacuje jiné lidi
falešnými slovy. Takto jedná Satan, když staví člověka proti jeho bratru.
Udržujte svou lampu rozsvícenou, Varování se blíží…
Netřeste se před zlem, třeste se, když urážíte Boha.
Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí. Povedu vás za ruku před trůn Nejsvětější Trojice.
Nebojte se, děti, nebojte se. Buďte duše, které zbožňují mého Syna, milují Ho a konají
nápravné činy za ty, kdo Ho urážejí.
Jako Matka lidstva předám svému Synu jeho svatý lid.
Žehnám vám.
Matka Maria
Poselství Matky Spásy ze dne 30. listopadu 2016.
TI, KDO NEZNAJÍ TATO PROROCTVÍ, BUDOU HANEBNĚ OKLAMÁNI
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
má láska zůstává u každého z vás…
Nezapomínejte, že já jsem Matka lidstva [Jan 19, 27], Matka a Královna celého
stvoření. Jsem Matka lidstva, ale přesto se zdá, že toto slovo a označení Nejsvětější Trojicí
nebylo mými dětmi plně pochopeno…
Nevolám vás, abyste přišli ke mně proto, že bych byla větší než Nejsvětější Trojice. Volám vás,
abyste přišli ke mně, protože ustanovením Nejsvětější Trojice jsem byla určena, abych vedla lid
mého Syna a přimlouvala se za celé lidstvo, abyste mohli opět nalézt cestu Pravdy, spásy a
pokoje.
Byla jsem pověřena Nejsvětější Trojicí, abych v tomto pro lidstvo rozhodujícím čase
natáhla svou ruku k vám, nabídla ji vám a přivedla na bezpečné cesty ty, kteří mi to
dovolí.
Rozdrtím hlavu zla [Gen 3, 15], a protože Boží vůlí znám všechny budoucí události, oznamuji
vám, co se blíží, abyste se v duchu náležitě připravili, poznali Boží Slovo a nenechali se zmást
modernismy, které nejsou Boží vůlí.

Jako Boží děti máte povinnost znát Písmo svaté, rozpoznat Boží vůli v Přikázáních a
poznat, že byla, jsou a budou stále stejná, a že nejsou předmětem výkladů [Ex 20, Mt
24, 35].
Ďábel je lstivý a chce přivést církev mého Syna do chaosu, do rozkolu. Proto se trápím
a přicházím k vám znovu jako Matka, abych vás vyzvala k rozlišování, modlitbě, meditaci,
a jako můj Syn, abyste uváděli do praxe každé slovo evangelia [Jak 1,22].
Mé děti nejsou netečné, pokud jde o jejich práci a jednání…
Mé pravé děti trpí žízní po duších a potřebou přinášet Boží Slovo svým bližním [Mk 16, 15]
a dávat jim vědět, co má přijít, aby si pospíšili a vstoupili na cestu obrácení.
Mé děti, dobře víte, že mocná elita, která manipuluje celým lidstvem, se připravuje
představit antikrista. Proto vás naléhavě prosím, abyste se vy, mé děti, nenechaly
oklamat, protože ti, kdo neznají tato proroctví, budou hanebně oklamáni, naprosto zmateni a
vehnáni do ohňů pekla, protože budou pohrdat mým Synem a milovat podvodníka.
Tento současný chaotický scénář je připravován po celé zemi, aby postupně uvedl lid mého
Syna do způsobu uvažování, které potřebuje mimořádnost, aby vše vydržel. Církev mého Syna
nechce otevřít oči a uznat, že to, co je mimořádné, co je nejpozoruhodnější věcí, kterou má, je
Tělo a Krev mého Syna.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, kolik jen vás mě nemiluje! Kolik vás mnou pohrdá!
Kolik vás popírá moji neposkvrněnou čistotu!
... Ale i tak jsem Matkou těch, kdo mě odmítají, nemilují, protože s mým Synem,
a spojená s Ním, jsem vás také nesla ve svém mateřském lůně jako Matka všeho
lidstva. Můj Syn trpěl těsností mého mateřského lůna jako každé lidské stvoření a nabídl toto
omezení spolu se mnou lidem tohoto času, těm, kteří trpí omezením své mysli, vůle i srdce a
uzavírají se, aby nic neviděli, neslyšeli a nepoznávali.
Jako "Žena, oděná Sluncem" [Zj 12, 1], sdílím s mým Synem toto Světlo, které rozděluje a jímž
osvěcuje všechny duše. Není to titul vyjadřující úctu, je to realita mého mateřství celého lidstva,
a právě jím, v oddanosti ke mně, vládkyni obou Amerik, vedu za ruku tyto vzpurné lidi k mému
Synu, aby byli hodni věčného života.
Nechci, abyste mě uctívali víc než mého Syna, ale opravdu chci, abyste mě
poslouchali, abych vás mohla vést v lásce a být váš Přímluvce před Nejsvětější
Trojicí.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, rmoutím se pro mé děti, které mnou pohrdají,
ne kvůli tomu, že pohrdají slovy této Matky, ale protože tím, že mě odmítají a nejdou po
správné cestě, kam je vedu svou rukou, samy překážejí mému určení být Přímluvce a průvodce
k věčné spáse. Hledáte falešné cesty, a tyto krátké cesty jsou přesně těmi, které vás povedou k
jedinému náboženství, kde bude panovat podvodník.
V tomto čase je tak mnoho poselství a volání… Měli byste zůstat v neustálém rozlišování,
protože je Boží vůlí, že jsem byla ustanovena Nejsvětější Trojicí jako Přímluvce mezi
lidmi a Bohem.
Žádný nástroj vybraný nebem nemůže žádnou duši odsoudit, nebo ji poskytnout věčný život…

Žádný nástroj není Bohem, aby odsoudil duše do propasti, nebo daroval věčný život bližnímu…
Skrze naše věrné nástroje vás varujeme. Skrze naši prorokyni vám oznamujeme celou Pravdu,
jakkoli může být bolestná a znepokojující. Můj Syn je "Cesta, Pravda a Život" [Jan 14, 6] a
nezatajuje svému lidu, co jej z nevědomosti může vést k zatracení.
Považujete tato volání za katastrofická a děsivá, ale jsou tím, čemu bude čelit tato generace [Mt
24, 21] kvůli tomu, že je neuctivá, pokrytecká, lživá, falešná, chybí ji pokora před Božím
Slovem, kvůli svému kacířství, kvůli neustálým hříchům proti Duchu Svatému [Mt 12, 32], ale
můj Syn a já vždy velebíme Boží milosrdenství, neboť jste-li ve stavu kajícnosti a obrácení, můj
Syn neodepře odpuštění nikomu, kdo ukáže opravdovou lítost.
Kolik jen mých kněží mluví k lidu mého Syna proti výzvám mého Syna a této Matky! Zjevení se
nachází v Písmu svatém [2Tim 3, 16], ale jeho vysvětlování neskončí, dokud lid mého
Syna nenajde cestu. Nemůžete být vlažní a sloužit dvěma pánům [Mt 6, 24], [Zj 3. 15-19].
Mé věrné nástroje jsou inkoustem, jenž slouží k napsání Boží vůle, ale inkoust není
nepostradatelný, podstatné je Boží Slovo, protože i kdyby byl inkoust, bez Božího Slova by
je nebyly schopny napsat. V tomto čase ať pýcha nenaplňuje srdce mých nástrojů, ale ať je to
pokora, která je vede.
Každý, kdo se staví na první místo, není můj pravý nástroj.
Pravý nástroj Otcova Domu je ten, kdo vám předává Boží Slovo, abyste nesešli z cesty,
kdo vám je předává, abyste se neoddělili od mého Syna a ode mne, abyste se nestali nevěrnými
Božímu Slovu, aby vás nabádali k obrácení [Mk 1, 12-15], probouzeli lidskou vůli a smysly
ducha, které vás znovu a znovu volají žít v Boží vůli, abyste nebyli ztraceni…
V tomto čase musí mít lidstvo nutné poznání k přípravě, a ne aby se dostalo do spárů Satana. V
tomto čase je pro vás nepostradatelné – probuzení srdce, myšlenek a ducha, otupené tím, co je
světské a hříšné.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, naléhám na vás:
Modlete se za Peru, tento lid bude silně otřesen mohutným zemětřesením.
Modlete se, děti, za Japonsko, radioaktivní zamoření, které přinese celému lidstvu,
nebude mít obdoby.
Modlete se, třetí světová válka nepřijde náhle, jak už jsem se dříve zmínila, ale
už delší čas dozrává a stále se rozvíjí, až do okamžiku, kdy se projeví v plnosti.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, nezapomínejte na ně ve svých
modlitbách.
Modlete se, mé děti, modlete se, přichází epidemie s novou nemocí, kvůli níž přijdu
ve spěchu, abyste nezahynuly kvůli tomu, co věda nebude moci odhalit.
Modlete se, mé děti, za svatou církev, svatou, jako je svatý můj Syn.
Modlete se, připravte se na velkou událost milosrdenství, připravte se na Varování,
během něhož se od vás neodloučím.

Žehnám vám, mé děti. Můžete vstoupit do archy spásy, kterou je mé Neposkvrněné Srdce,
protože po všem soužení mé Neposkvrněné Srdce zvítězí ke slávě Nejsvětější Trojice.
Mé požehnání nechť je na každém z vás…
Matka Maria

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 4. prosince 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
ČLOVĚK MUSÍ DOJÍT K POZNÁNÍ, ŽE NENÍ JEN TĚLO
Můj milovaný lide,
mé děti jsou vytrvalé a náročné k sobě, neustále Mě hledají.
Vědí, že mé Slovo nekončí, ale jde v ústrety každému, v každé situaci a ve všem, co člověk, jenž
Mě nezná, ponechává bez povšimnutí.
Mé volání je naléhavé, aby se můj lid stal mystický…
Člověk musí dojít k poznání, že není jen tělo, že je víc než tělo:
Je duše a duch, má schopnosti se povznést a proniknout svůj vnitřek ve znalosti
sebe samého, své vnitřní pravdy a svého zasahování do Stvoření.
Tento čas je pro můj lid nejistý, nikoli z mé vůle, ale z vůle lidí, která chtěla proniknout do toho,
co není z ducha, a co se zcela dotýká těla a hříchu ve všech jeho podobách. Nejistota, v níž se
nacházíte, závisí také na rozhodnutí mých dětí: "Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům…" [Mt 6,
24]. Budete trpět zmatkem. Uprostřed všech současných událostí popíráte mou Pravdu, hledáte
ji na naprosto falešných cestách a kvůli tomu se ztrácíte stále víc, popíráte Mne a utíkáte ode
Mne. Zmocňuje se vás světské, a Já vás miluji.
Moji milovaní lidé, jste větrná korouhvička uprostřed větrů modernismu, uprostřed hanebných
činů některých mých reprezentantů, kteří ještě zesilují pohoršení a kritiku a jsou vhodným
důvodem, aby pomlouvači mé církve rozdmychávali neustálé útoky proti ní.
Mým zástupcům chybí nezbytná složka, aby odolávali pokušení, a to skrze modlitbu, nedávali
přednost těm, kdo jim nabízejí peníze, neoceňovali chudé a odvraceli se od společenského
života. Některé děti, které Mě reprezentují a volají můj lid k obrácení, aby uskutečnili výzvy mé
a mé Matky k lidstvu, jsou rychle přemisťováni z farností, aby nevarovali věřící. Tito moji
zástupci jsou svými představenými, a dokonce i laiky, nazýváni pesimisty, a pod touto záminkou
jsou posíláni pryč z měst.
Moji lidé, jste manipulováni lidmi s mocnými zájmy. Touhy těchto mých dětí jsou velmi odlišné
od mé vůle – Já usiluji o dobro mých dětí. Ti, kteří sledují takové zájmy, touží po moci a ve své

dychtivosti podlehnou zotročení jedním, kdo bude vyvýšen před lidstvem – Antikristem. Ten si
je podmaní a sobectví jim přinese stejné utrpení, jaké způsobí mému lidu.
Některé z mocností v tomto světě vědí o blízkosti hrozby z vesmíru, která způsobí velké změny
na Zemi.
Nezapomeňte, moji milovaní, že Varování je blízko, a že vesmír se bude podílet na
tomto činu mé lásky k vám. Právě tehdy, až na nebi uvidíte oheň, požehná vás oheň mé
lásky, abyste poznali, kým jste.
Ruce svobodného zednářství vyvolávají chaos v mé církvi a oslabují srdce mého lidu, který
miluje:
boha zhýralosti…
boha peněz…
boha moci…
boha pýchy…
boha zneužité technologie…
boha, který otravuje potraviny…
boha, který proniká mysl a podmaňuje ji…
boha, který deformuje myšlení novinkami…
boha zvrácenosti…
boha bezpráví…
boha nemorálnosti…
boha lehkomyslnosti…
boha výstřednosti…
boha války…
boha diktatury…
falešného boha…
To, co přichází v tomto čase, bylo lidmi připraveno od dávných dob, aby v této chvíli mohl
podvodník panovat skrze malé Antikristy v lidstvu. Stejně jako Antikrist má chapadla, tak i oni
mají chapadla, která jsou podporována těmi, kdo dovolili úchylky v celém rozsahu tohoto slova.
Ti, kdo znají stav lidstva, reagují šokujícím tichem, noří svou hlavu pod zem, aby nemuseli vzdát
účty o stavu lidstva, a zapomínají, že Já vím o všem, co se děje.
Ruka mého Otce byla mnohokrát zadržena mou Matkou a odpovědí mého lidu byla hanebná
nepřítomnost lásky. Můj lid prožívá, co lidé ani v Sodomě a Gomoře nežili…
Ďábel je nad celým lidstvem a čeká na sebemenší příležitost, aby skočil po duši.
Velká většina nevidí hřích, prohlašuje, že lidstvo je lepší a ignoruje a pohrdá varováním mého
Domu.
Svatý strach z Boha je lidem k smíchu, protože někteří nezakusili účinek hříchu na
duši.
Děti, které nevidí hřích, jsou oslepeny samotným Satanem, zatímco nevinnost se odebírá
dětem, násilí se stupňuje, zvrácenost nevyhlašuje příměří, krutost v lidech roste, jsou
schvalovány zákony proti životu, vyrábějí se zbraně hromadného ničení, množí se povstání
v různých zemích, rodiny jsou ničeny, jsou lidé, kteří si myslí, že rodina není rodina… Nejsou
to znamení času?

Děti, můj lide, kde jsou vůdcové států a vlád, kteří žijí jako větší část jejich lidu, kterému chybí,
co je nezbytné? Nevidíte to, protože jste byly indoktrinovány.
Moji lidé, probuďte se, odhalte zlo, které vás obklopuje, vraťte se zpět, probuďte
se!
Můj otec je nekonečně trpělivý. Náš Dům naslouchal modlitbám věrných a čekal na vás, kteří
jste neustále pohříženi do hříchu a ignorujete očividnost, která je před vámi.
Toto je čas, kdy byste se měli zajistit tím, že se vyznáte ze svých hříchů, budete jich
upřímně litovat, obrátíte se na mou stranu, přijmete mé Tělo a Krev, a budete Mi
věrní.
Modlete se, mé děti, modlete se svatý růženec. Každý růženec, který se modlíte při
plném vědomí a s láskou, je velkou útěchou s ohledem na kruté utrpení, jemuž
člověk bude muset čelit a je krokem směrem k mému Domu, žijete-li také v Boží
vůli.
Modlete se, mé děti, modlete se, příroda zrychluje své tempo, události se lidem blíží,
dojde k nim s velkou silou a trvalostí. Stvoření, zrozené rukou mého Otce, nechápe
zlo.
Modlete se, mé děti, modlete se, Japonsko se bude i nadále silně třást.
Modlete se, mé děti, modlete se za Kolumbii, tato země bude trpět velkým otřesem.
Modlete se, mé děti, modlete se za Kanadu, její obyvatelé budou překvapeni děsem,
její půda se bude třást.
Modlete se, mé děti, modlete se za Argentinu, zmatek se zrodí v temnotě a vyjde za
úsvitu.
Modlete se, mé děti, jediná ruka rozhodne o životě, Spojené státy povstanou.
Modlete se za mé syny kněze, má církev bude překvapena.
Tyto chvíle nejsou slavné pro žádné lidské stvoření.
Tento čas je časem k vnitřnímu přezkoumání… Člověk, který dobře jedná a dobře
pracuje, je přijímán svými bratry.
Nezapomínejte, že zlo vzrůstá, podléhá-li člověk hněvu a zmenšuje se, jedná-li
lidské stvoření v Boží vůli.
Každý je zodpovědný za velké společenství, které tvoří mou církev. Zlý do ní pronikl, ale
nezvítězí. Má Matka ho porazí, ale nejdříve bude můj lid očištěn.
Nechci, abyste byli úzkostní a neklidní. Zůstaňte bdělí vůči těm, kdo chtějí předstírat, že je vše
v pořádku.

Neodmítám odpuštění žádné lidské bytosti, přibližuje-li se ke Mně se zármutkem nad
spáchanými hříchy a s pevným úmyslem změnit svůj život. Přicházím pro své děti, ty, které jsou
svědky mé lásky a nezastavují se, i když je vítr proti nim.
Ochraňuji svůj lid, a jím je celé lidstvo.
Probuďte se, děti, probuďte se!
Uvidíte znamení na nebi, a proto nezapomínejte, že jsem vždy přítomen a vládnu
nade vším.
Můj lid vykoná zázraky, bude-li stálý ve své víře a bude-li ji sdílet se svými bližními. Můj lid
může události zmírnit, ale nemůže je zastavit.
Má láska je nekonečná, a proto chci, aby nikdo nebyl ztracen. V mém Domě je místo, které
čeká na každého z vás.
Nechť je mé požehnání pro každého balzámem, který vám dodá odvahu a bude vás živit, abyste
šli dál po správné cestě.
Miluji vás.
Váš Ježíš
Poselství Matky Spásy ze dne 7. prosince 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
CELÉ LIDSTVO STOJÍ PŘED MIMOŘÁDNĚ TĚŽKÝMI OKAMŽIKY
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
Mé požehnání vás provází v každém okamžiku vašeho života.
Láska mého Syna a jeho milosrdenství jdou daleko nad rámec toho, co si člověk může
představit a co lidská myšlenka dokáže obsáhnout. Vzdávejte díky mému Synu a neustále Ho
uctívejte, nikoli hlasem, ale všemi činy a díly. Tehdy skutečně dáváte "něco mimo sebe" jako
svědectví pro své bratry.
Žádná lidská bytost neuctívá v pravdě mého Syna, nemiluje-li svého bližního láskou mého Syna,
neboť abyste milovali svého bližního, musíte být pokorní a poslušní.
Tento čas je pro duši mimořádně nebezpečný, neboť je vystavena zvrácenosti,
kterou Satan dokázal vnést do lidských srdcí. Zlomyslnost bude vzrůstat každým
okamžikem, až dojdete k nejvyššímu bodu krutosti. Nevidíte totiž všechnu zlobu, kterou démon
vnesl do člověka. Jděte kupředu s vírou, je odpovědností každého z vás prohlubovat svou víru,
protože bez víry se stáváte snadnou kořistí nepřítele duše.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, blíží se narození Páně a každé z vás má
povinnost uctívat mého Syna a opustit cestu sobectví, pýchy, svéhlavosti a být

schopné, aby se vaše lidské ego obracelo více k dobru a vzdalovalo se zlu. Každé
odloučení od zla je o jedno břemeno méně z těch, která nosíte s sebou, a ty pak méně tíží duši
a ducha a vy se snadněji rozhodujete najít pravou cestu a většinou řádně jednat a pracovat.
Celé lidstvo stojí před mimořádně těžkými okamžiky, a to v každém ohledu lidského života.
Zpustlost bude mít v příštím roce neuvěřitelné podoby. Větší část proroctví, která jsem z Boží
vůle oznámila lidstvu, se naplní.
V tomto roce ještě přijdou bolestné chvíle, chvíle zkoušek pro celé lidstvo a zvláště pro lid mého
Syna.
Bez oddechu a neúnavně jsem vás vyzývala k modlitbě, a někteří se věnovali ústním
modlitbám. Ale já bych chtěla, abyste při modlitbě také překonali svůj charakter, protože čím je
člověk poslušnější, tím snesitelnější je cesta, avšak čím je vzpurnější, tím se tato cesta stává
obtížnější.
Nepochopili jste skutečný význam modliteb? Modlitba znamená modlit se srdcem, ale
srdcem zbaveného každého břemene, špatné nálady, arogance, pýchy, lži, pomluvy
a pokrytectví… Srdce všeho toho zbavené, a také toho, po čem toužíte, a svobodné od přání
zaujímat pokaždé přední místo.
Proto jsem mluvila skrze své nástroje, ne však jako příkladné, neboť můj Syn si vybírá nástroje,
v nichž můžete vidět proměnu osobnosti. Ne vždy si zvolí svaté duše, ale chce je mít takové a
vede je ke svatosti.
Mé nástroje zůstávají bez povšimnutí, neboť nepozvedávají svůj hlas, ale zaujímají vždy
poslední místo. Nevolají své bližní k sobě, neboť nástroj je nástroj, není Bohem, komunikují
a oznamují Boží Slovo napsané v Bibli svaté, které je jim vysvětlováno, aby se staly mluvčími
pravého Slova mého Syna a stejně tak mého Slova, pro své bližní.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, kdybych vám skrze nástroj
poskytla detaily o hrozících událostech, které se blíží, vrhly byste se na zem a nikdy
nevstaly, ale setrvaly byste v neustálé modlitbě a úpěnlivě prosily o milosrdenství.
Plakaly byste pro záchranu duší.
Země je v nebezpečí, protože se k ní blíží nebezpečný objekt z vesmíru. Měly byste tomu
věnovat pozornost.
Ach, Země, Země je vyčerpána tolika hříchy, tolika urážkami a takovým množstvím nevinné
krve, kterou na ni vylil člověk. Země otevírá své útroby, aby se očistila od zpustošení, které ji
způsobili lidé, kterým ji Bůh dal.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Musíte se i nadále modlit za Japonsko.
Modlete se za Spojené státy, které se budou svíjet v křečích.
Modlete se za Rusko, protože překvapí svět.
Modlete se za Francii, neboť bude trpět rukama terorismu.

Modlete se za Peru a Kolumbii, neboť budou otřeseny.
Modlete se za Kostariku, bude otřesena.
Přesto nemějte strach, neboť jsem tady a jsem Matkou všech a miluji každého…
Nebojte se, podejte mi ruku a já vás posílím, neboť tato generace mi byla svěřena Boží vůlí.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, musím vás varovat přede vším, co přichází na
lidstvo, ale nade vším, co přichází, je Láska a Boží milosrdenství. O to máte ustavičně a bez
odpočinku prosit.
Modlitba učiní největší zázraky historie a já jsem zde, abych se za vás přimlouvala.
Volejte Nejsvětější Trojici a proste o opravdové obrácení, aby vaše činy a díla byla spravedlivá.
Modlete se v rámci rodiny.
Žehnám vám a můj Syn vás pokrývá svou láskou a milosrdenstvím.
Nevzdalujte se od mého Syna, stále Ho milujte, v každém okamžiku…
Milujte Ho v myšlenkách, svým rozumem, srdcem, dechem, zrakem, sluchem,
milujte Ho každým pórem své kůže, milujte Ho v Duchu a Pravdě…
Žehnám vám. Miluji vás. Jděte ve stopách mého Syna.
Matka Maria
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 12. prosince 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
MUSÍTE PŘEMÝŠLET, ABYSTE ROZLIŠILI SPRÁVNÉ OD FALEŠNÉHO
Moji milovaní lidé,
buďte si jisti, že vás ochraňuji vždy, pokud Mi to dovolíte.
Mé milosrdenství je přístupné všem, kdo ke Mně přicházejí a litují svých hříchů. Pevné
předsevzetí k obrácení je nezbytné, aby lidé obdrželi plné požehnání, které zahrnuje odpuštění
hříchů.
Má Matka je velkým Přímluvcem lidstva, proto ji Slunce pokrývá svým světlem
a nechává ji zářit, dokud její světlo neosvětlí celý vesmír.
V tomto mateřském světle je ukryt každý z vás.
Má Matka pohlíží s bolestí na ty, kteří se svým životem odtrhli od světla její lásky, aby ze své
svobodné vůle vešli do temnoty. Ne proto, že by je do temnoty zavedla má Matka, ale proto, že
kvůli lidské tvrdohlavosti neposlouchají a jsou ponořeni do neustálých rozporů.

S pokorou, která ji charakterizuje, se má Matka nabízí mému lidu v plášti, který je
proniknut velkým pokladem naší vůle, a volá celé lidstvo, aby se znovu zrodilo v našem
Duchu Svatém, aby nežilo ve falešném náboženství, ale ve vznešenosti stát se dětmi živého
Boha.
Každý z vás musí vejít na nejjistější cestu, aby posílil svou víru a uvědomil si, že pokud se
člověk odevzdá naší Nejsvětější Trojici, bude v neustálé činnosti a jeho jednání se stane
požehnáním pro jeho bližní.
Proto se má Matka ve své obhajobě nezjevuje jen na zemi, abyste neomezovali její velikost,
ani nepozoruje Zemi jen shora nebo zdálky, ale dívá se na Stvoření z nebeské klenby jako
jeho žárlivá strážkyně. Současně nechává zářit hvězdy, aby osvětlily noc jejích dětí, stále
bdělá, bez spánku.
Je to má Matka, Královna Nebes, Matka konce časů, která vede nerozumný,
neposlušný, náladový, a současně ustrašený lid s kolísavou a slabou vírou.
Má Matka vás miluje proto, čím je – Matkou Stvoření, Matkou vzdorného lidstva, které nevěnuje
pozornost znamením tohoto času, ani si nevšímá mých varování, aby je zlo neoklamalo
v přítomnosti antikrista – jenž není výmysl, ale realita, kterou samo lidstvo vyneslo k moci svou
velkou nevědomostí.
Moji milovaní lidé, má Matka vás vede k růstu, aby vás přiblížila naší Trojici. Probouzí ve vašem
nitru, v hlubině vaší duše to, co vlastníte, ale neproměnili jste v činy – dary a ctnosti, které
zůstávají v každém lidském stvoření pro jeho vlastní dobro a dobro jeho bližních.
Naučte se Mě znát! Já nejsem Bůh trestu, Já jsem milosrdenství…
Jste to vy, moji lidé, kteří se trestáte svým lhostejným jednáním, a svou úmyslnou
nevědomostí, s jakou se bouříte proti Mně.
Přijde chvíle, kdy, podrobeni útlaku podvodníka, vám bude chybět vše, co potřebujete, budete
utlačováni a nebudete moci svobodně mluvit, budete sténat ve velkém nářku, a skřípat zuby
proti těm, kteří chtějí odejít z míst, odkud už nebudou moci. A tak to bude až do doby, kdy vás
zachrání moje legie, pokud o to poprosíte.
Děti, nepohrdejte mou Matkou, vede můj lid ke skutečné svobodě.
Po tomto času rostoucí bolesti, a potom, co jste prošli rozžhaveným tyglíkem očištění, přijde
osvobození mého lidu a má Matka porazí Zlého.
Moji lidé, připravte se! Tato chvíle vás zavazuje být muži a ženami víry, praktické činnosti,
neochvějné víry, ne pro vás samé, ale pro službu těm, kteří jsou moji. Potřebují víru, která
je přivede k tomu, aby si vážili Božích záležitostí, a ne toho, co je pomíjivé.
Buďte bytostmi dobra, buďte pozorní k tomu, co vás příliš často přivádí k pádu – k svému
jazyku. Ach, děti, jak svým jazykem zabíjíte, jak jím odsuzujete! NE, to není dílo mých dětí.
Pochopte, že lidé nejsou živi jen chlebem, ale také slovem, které vychází z vašich úst.
Slovo je požehnáním, nebo zatracením. Nechci mrtvé činy, ale činy skutečné a pravé.

Tomu, kdo je zodpovědný za škodu, kterou způsobil svému bratru, tomu, který nepřestává
pomlouvat a hanobit, "lépe by mu bylo, aby žernov osličí vložen byl na hrdlo jeho, a uvržen byl
do moře, než aby pohoršil jednoho z těch maličkých" [Lk 17, 2] (*).
Nedáváte pozor na má slova, berete je na lehkou váhu, a tím se dopouštíte chyb tak velkých, že
žijete neustále na váze, které váží činy a jednání člověka.
Moji lidé, žijte v mé Pravdě, nesuďte, ale milujte, napravujte a milujte…
Má láska zvítězí nad každou překážkou.
Nebuďte jako ti, kdo říkají: "Pane, Pane" a ničí své bratry.
Milujte se navzájem, jako vás miluje Nejsvětější Trojice, mějte k sobě vzájemnou úctu, nebuďte
těmi, kdo věří, že jednají dobře, ale místo toho jsou kameny úrazu pro své bratry. Nebuďte
příčinou sporů, neboť ty podněcuje u lidí ďábel, aby zamořil jejich myšlenky a zatemnil jejich
srdce.
Prožíváte ve svých životech chvíle zmatku, velkého zmatku. Nebuďte naivně důvěřiví.
Modlete se, abyste nebyli podvedeni.
Volám vás jako pastýř duší, mé stádo je pozorné k mému volání. Já jsem svoboda a pokoj.
Dívejte se nahoru, očista se blíží seshora, oheň sestoupí na Zem a mé děti budou trpět.
Modlete se, mé děti, modlete se za Chile, bude se i nadále otřásat.
Modlete se za Peru, bude plakat kvůli přírodě, bude se třást.
Modlete se za Francii, mé děti si neodpočinou, žijí v úzkosti.
Modlete se za Indonésii, velká sopka se probudí, stejně jako na Sicílii.
Modlete se za Mexiko, tento lid mé Matky se bouří, určil lidskému životu nejnižší
hodnotu a hoří v nemorálnosti, bude otřesen a pokořen svými sopkami.
Moji lidé, pohleďte na svou třpytící se Matku, volající vás, abyste se bez odkladu připravili
v duchu a pravdě, abyste se nespokojili s podprůměrností, ale abyste prohlubovali to, co vás
povede k vašemu probuzení a bude rozvíjet vašeho ducha.
Poznání není nevhodné, nachází-li se ve Mně…
Poznání není nevhodné, nechá-li vás růst, a ne oslabovat…
Musíte přemýšlet, abyste rozlišili správné od falešného. Teď není ledajaký čas! Je to
čas časů, v němž žijete.
Ďábel vylévá svou zlobu – rozdělení, aby mé děti na sebe zaútočily. Milujte své bratry a přejte
jim jen dobro.
Moji lidé, má Matka vás nenutí, abyste byli jejími dětmi, ale dává svou lásku každému z vás.
Proto vás vyzývá zůstat v mé přítomnosti, ne jako diváci, ale aby každý vzal na sebe
zodpovědnost zachránit svou duši a aktivně se také podílel na spáse svého bratra.

Má Matka vás, své děti, neopustila. Doprovází vás a odhaluje vám velikost své oddanosti, své
lásky, svého "Ano" a vyzývá každého z vás, aby vyslovil své "Ano" naší vůli, abyste neodmítli
svou věčnou spásu.
Nezanedbávejte má volání. Nedovolím, aby můj lid šel sám. Sešlu vám svého anděla
pokoje, aby vás chránil a osvětloval vám cestu, neboť v něm má Láska a mé Světlo
nikdy nevyhasnou.
Musíte zůstat věrni mému Domu, být oddáni mé Pravdě, Božímu Zákonu, a ne tomu, který vám
budou předkládat lidé v chaosu, jenž pronikl a zaplavil lidstvo. Nezapomeňte, že každé úsilí
porazit zlo je činem lásky k naší Trojici a znamením lásky k mé Matce.
Moji milovaní lidé, má Matka je Matkou každého z vás, miluje vás nekonečnou
láskou.
Žehnám vám.
Váš Ježíš
(*) Poznámka překladatele: Překlad originálu tohoto verše odpovídá nejlépe verzi v Bibli
kralické.
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 14. prosince 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
LIDÉ ZAPOMNĚLI NA ÚČEL, PRO KTERÝ BYLI STVOŘENI
Moji milovaní lidé,
má Matka a Já jsme vás vyzvali, abyste i nadále duchovně rostli a dosáhli tak
duchovní způsobilosti, kterou vyžaduje tento čas.
Lidé zapomněli na účel, pro který byli stvořeni. Stvoření stále naplňuje Boží vůli, avšak člověk se
znovu a znovu vzpírá a je tím, kdo ničí dar života, kdo se neustále ode Mne odvrací. Stává se
tak uchvatitelem a vrahem Božího Stvoření.
Člověk sklízí, co zasel, a tak mnozí sejí dobro a žijí v dobru, zatímco jiní sejí zlo, a zlo se k nim
přibližuje.
Už jsme vás vyzývali, abyste nepokračovali svým konceptem života příliš daleko od Boha
a Matky Boží. Chodíte a díváte k zemi, hledáte světského boha, kterého v celém Stvoření
nenajdete, hledáte boha, který není na zemi k nalezení a jehož přesah nejde dál, než dosáhne
pohled vašich očí. Nepředstavujete si Mě jako Boha celého Stvoření, ale jako boha, nutného k
řešení vašich každodenních záležitostí. Musíte mé Slovo, naplněné mým Duchem Svatým,
chápat přes hranice lidského omezení.
Moji milovaní lidé, nepostoupíte dál, nebudete-li na Mne pohlížet jako na takového,
jaký jsem: Nekonečný Bůh, Alfa a Omega.

Měl jsem s vámi trpělivost, mé milosrdenství není vyčerpáno, ale můj lid Mě omezuje ve svých
představách a myšlenkových konstrukcích, omezuje Mě a přizpůsobuje svým potřebám.
Nedíváte se na Mne, ani Mě neprožíváte v nekonečnosti a moci všemohoucího majestátu
a slávy.
Volal jsem vás ne proto, že to, co se blíží, se nezastaví, ale kvůli tomu, že budete-li více
připraveni v duchu, pak s mou pomocí a s pomocí mé Nejsvětější Matky, která vás vezme
za ruku, se vám podaří překonat chaos, který leží před lidstvem.
Moji lidí, stále žijete, jak se vám líbí…
Každý žije v takovém náboženství, jaké se mu líbí…
Každý žije duchovně, jak se mu líbí…
Ale Já přicházím vám říct, že vidím všechno a že se nenechám podvést.
Abyste byli moje pravé děti, musíte přestat – teď! – s lidskými rozmary, musíte dospět – teď! –
protože sklizeň přijde brzy. Nečekejte na velké události, ale připravte se v poslušnosti jako mé
pravé děti.
Snažím se o dobro pro všechny, ale ne všichni Mi dovolí je správně vést. Někteří, kdo říkají, že
stojí vedle Mne, diktují svůj vlastní zákon jak stát vedle Mne, předpisují své vlastní svátosti a
své blaženosti… Pokrytci! Nikdo nemůže žít v Duchu a Pravdě v mé vůli, jestliže se neřídí mým
Zákonem, neřídí-li se mými pravidly, zákony a příkazy.
Kolik jen lidí Mě nekonečně a svévolně uráží tím, že předkládají své vlastní zákony. Odpouštějí
sami sobě své chyby, i když Já jsem jim je neodpustil! Kolik jen lidských bytostí přichází Mě
přijmout a Já vidím, jak za sebou vlečou řetězy kvůli hříchům všeho druhu a lidské nečistoty!
Přijímáte Mě na jazyk a Já jsem zděšen a pláču kvůli tomu, že se nekajete, dokonce
ani ne kvůli pýše, aroganci, které jsou příčinou největšího zla. Neukovejte si své
vlastní odsouzení, nepřijímejte Mě, neprožíváte-li hluboce svou kajícnost.
Jsem živý Bůh a miluji vás a rmoutím se, když Mě urážíte a neposloucháte.
Nikdo není nezbytný, ani není nepostradatelný, ale Já chci zachránit každého. Avšak má žízeň
po duších není utišena jedinou duší, která ke Mně přichází, aby naplnila můj plán spásy. Ale
stejně jako Země vám byla svěřena ve své naprosté panenskosti, oplývající vším, co člověk
potřeboval, tak člověk přišel a zuřivě napadl svou vlastní rukou, svou svobodnou vůlí a
nespoutaným sobectvím celé Stvoření. Zranil je, ponížil a učinil je otrokem lidské vůle. V tomto
čase Země, která vám byla svěřena, křičí k našemu trůnu: "Přijď rychle, neboť Tě potřebuji,
můj Pane!"
Lidé přetvořili Zemi, která jim byla dána jako dědictví a proměnili ji ve věc svého rozmaru. Když
nyní nemůžou najít ve Stvoření nic, kde by pokračovali v tomto šíleném postupu, aby si
zachovali svou nadřazenost nade vším, pak se vrhnou na sebe samé, aby využili ty ze svého
druhu a pokračovali ve vlastním bezmezném a ďábelském postupu, a uchovali si moc nad
ostatními.
Moji milovaní lidé, jak stísněné je mé srdce, když vám říkám o mé bolesti a zjišťuji, jak krutým
způsobem se člověk stal příčinou těchto chaotických časů, do nichž bylo celé lidstvo pohrouženo
lidskou vůlí!

Má Matka stále chodí po celé zemi, její ruka je k vám stále napřažená a čeká, až nějaké dítě
pozvedne svou ruku a poprosí ji, aby mu pomohla. Jak mnoho jich říká, že miluje mou Matku,
ale neustále žijí pod břemenem své lidskosti, své pýchy a sobectví. Člověk nechce ustoupit, aby
se změnil. Člověk jedná, aniž by rozjímal o velké odpovědnosti, plynoucí z toho, že je lidskou
bytostí.
Moji milovaní lidé, Mluvím k vám a vy neustále žijete uprostřed hněvu. Domovy jsou – a Já to,
žel, musím říct – časované bomby, které neustále vybuchují v důsledku nedostatku lásky, který
příslušníci rodin nesou uvnitř sebe.
Společnost prožívá trvalý chaos z odlidštění. Láska a úcta k spolubližním je neznámá. To – jak
říkají – je věc minulosti, je z jiné doby, už není v domovech nepostradatelná.
Mé děti, Já opravdu přicházím s vahami v mé ruce, abych k nim pozvedl ty, kdo
opravdu chtějí opustit svou lidskou vůli a zasvětit se obrácení, a tak být mými
pravými dětmi.
Nedovolte, abyste byli opatřeni pečetí, za žádných okolností nedovolte, abyste byli zapečetěni
mikročipem. Postarám se o můj lid, postarám se o mé věrné. Živím-li ptáky na poli, tak také
budu pečovat o své věrné.
Musíte vystoupat rychle, a tento výstup zahrnuje odmítnutí všeho, co chcete, po
čem toužíte a skutečné odevzdání se tomu, co od vás požaduji Já.
Tato vzpurná generace má ve svých rukou největší zodpovědnost, jakou jsem dal lidským
stvořením, jelikož tato generace bude čelit Varování a bude svědkem naplnění proroctví, která
vám během historie lidstva dala má Matka…
Tato generace uvidí mého anděla pokoje…
Tato generace bude prožívat největší trest, horší než byla potopa, ale současně budou věřící
požehnáni největším zázrakem, jenž můj Dům kdy dal nějakému stvoření…
Já jsem vás volal. Žádné lidské stvoření, žádný nástroj vás nevolal… Já jsem Ten,
kdo vás volal, Já jsem Ten, kdo vás volá, abyste žili v Duchu a Pravdě, protože ti, kdo
cítí, že mají dobré úmysly, zůstanou s dobrými úmysly, a jen ti, kdo vskutku žijí v Duchu
a Pravdě, kterou přikazuji, jen ti dokáží překonat pokušení a zvítězit nad podvodníkem.
Milovaní lidé, Země byla vámi zdevastována a bude se třást ještě víc, než může předvídat věda,
přijdou přírodní jevy dříve nikdy neviděné, neboť Země je zmítána v křečích touto rebelující
a neposlušnou generací.
Uvidíte nebeskou klenbu planoucí ohněm. Uvidíte vodu moří zmizet, ale nejdříve se vřítí na zem.
Modlete se, mé děti, protože člověk nerespektuje přání většiny, moc je v tomto čase
důležitým znamením, a ten, kdo ji má, se jí nechce vzdát. Lidé povstanou ve velkých
protestech a od protestů půjdou k velkým nepokojům, a od nich půjdou
k provokacím a od provokací k velké válce, v níž, v jisté chvíli, zasáhnou mé legie,
dříve, než člověk vyhladí toto Boží Stvoření – Zemi.

Vaše utrpení bude nepředstavitelné, ale také pomoc, kterou Já poskytnu mému lidu,
bude nepředstavitelná, neboť Já půjdu s mým lidem, dokud má Matka nevrátí Zemi
naší Trojici.
Modlete se, stále komunikujte s naší vůlí.
Žehnám vám. Miluji vás.
Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Váš Ježíš
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 19. prosince 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
NEHLEDEJTE MĚ DALEKO OD SEBE, PŘEBÝVÁM UVNITŘ KAŽDÉHO
Moji lidé,
mé požehnání je pro každého z vás.
Jste můj lid, který nesu na kříži slávy a vznešenosti.
Vyzývám vás, abyste nepohrdali hlasem Pastýře duší. Lidské stvoření se musí zaměřit na
zcitlivění k realitě, v níž žije. Popíráte realitu lidstva. Člověk bloudí po zemi jako nerozumná
bytost, odmítá pravdu tohoto času, kdy převažují zlé zvyky, nízké vášně a odlidštění.
Z pošetilosti popíráte, že se nalézáte v čase časů… Nevidíte převahu komunismu, který,
maskovaný tisíci způsoby, manipuluje lidstvem. Se lstivostí hada pronikl do všech oblastí,
utiskuje národy, bičuje je, a to, spolu se svobodným zednářstvím, vytváří rozsáhlou jednotu
mezi chapadly a hlavou velkého draka, jenž pozvedne antikrista.
Moji milovaní lidé, moji církev zaplavilo svobodné zednářství. Ze strategických pozic uvnitř
pozdější hierarchie zkorumpovalo ty, kteří, aniž by patřili k zednářům, jsou slabí a podléhají
pokušení. To jim nabízí důstojné úřady nebo peníze, ne však proto, aby sloužili mým
zájmům, ale zájmům elit, které manipulují lidstvem a tvoří část zednářství.
Moje děti musí naslouchat mému hlasu, který vás volá, abyste už nežili, jakoby vše bylo
v pořádku, když se lidstvo nachází v chaosu. Ano…
Je v chaosu tím, že Mě popírá jako Boha a dovoluje ďáblu, aby pronikl do vašich srdcí…
Je v chaosu tím, že zakazuje mým věrným přijímat svátosti a dovoluje těm, kdo se odevzdali
Satanovi, stavět mu sochy a vzdávat hold.
Jste v chaosu a čelíte zemi, která se třese a oznamuje vám předzvěst velkých zemětřesení,
která byla a jsou prorokována lidstvu.
Jste v chaosu, protože jste dovolili potrat, který je jednou z největších úchylek, pro kterou bude
tato generace souzena s největší přísností.

Zmatení v lidstvu je velké – přijímáte hřích a odmítáte dobro.
Přicházím, abych zachránil vaši duši, abych vás vnitřně obnovil šlechetným duchem.
Dovolte Mi tedy vstoupit, abych vás přetvořil.
Každé z vás, mé děti, musí růst, musí si být více vědomo svého duchovního stavu. Hříchy, které
pácháte, na vás ulpěly a vedou vás k jejich mechanickému opakování, aniž byste je viděly jako
nevhodné činy, jako škodliviny, kterými jste si znečistily svou duši.
Nevěřte těm, kdo vám říkají, že všechno je v pořádku. Chtějí přivodit váš pád do hříchu, abyste
ztratily svou duši.
Potřebujete Mě znát, jako rostlina potřebuje mízu, aby přežila.
Zapomínáte na Mne, abyste se připoutávali k tomu, co je pozemské, co je světské, vyhledáváte
špatné náklonnosti zamořené lžemi, protože jste pod jařmem chapadel zla.
Moji lidé, jste taženi k tomu, co je světské, hledáte Mě mimo sebe, v technologii a ve vlivu zla,
které si vás podmaňuje, a kde Mě nemůžete najít. Musíte vstoupit do sebe, být si vědomi
smyslů, které vlastníte, a náležitě je užívat, abyste mohli správně vnímat svět.
Moji milovaní lidé, musíte se ke Mně přiblížit s touhou žít skutečně v jednotě s mým Domem.
V tomto čase se člověk vrhá do nevědomosti, přesto se současně v lidstvu vyvíjí spiritualita,
aby ho přivedla k uvědomění velmi osobního rozhodnutí, které ale zůstalo v moci těch, kteří
nechtějí, aby mé děti duchovně rostly. Kdokoli Mě potřebuje, aby se sjednotil se Mnou, nenajde
vedení nebo nutnou pomoc, musí se odvrátit od všeho, co je světské, aby ho mohl vést můj
Duch Svatý. Neboť tyto cesty, a říkám to se smutkem, byly odsunuty do minulé epochy.
Lidské stvoření by mělo použít svou inteligenci, aby šlo až za hranice toho, kam ho
mohou přivést jeho fyzické smysly, aby bylo schopno žít v mikrokosmu a pochopilo,
že to, co si představuje jako jednotu s mým Domem, musí být rozvíjeno, aby si
otevřelo cestu do novosti duchovního života a přiblížilo se mé vůli.
Moji představitelé na zemi musí přinést svědectví o mé lásce, a ne být příčinou pohoršení,
nesmí se podílet na Satanově divadlu v tomto čase.
JÁ JSEM BŮH A NENÍ ŽÁDNÝ JINÝ MIMO MNE.
Volám vás k mé Lásce, a abyste byli odrazem mé Lásky, neboť ideologie vás vyzývají zabíjet
své bratry bez jakéhokoli soucitu.
Mé děti, podoby modernismu byly vytvořeny těmi, kdo vládnou lidstvu a přejí si vaše zatracení.
Já potřebuji, aby můj lid viděl do hloubky tohoto problému, aby prozkoumal hřích a dokázal
najít, jak se maskuje. Nenapodobujte modernismus – není to nic jiného, než zrcadlo těch, kteří
přicházejí z temnoty, aby vás odevzdali zlu.
Tato současná elita vzala na sebe úkol terorizovat lidstvo. Každou chvíli vrhá smrt na mé
nevinné křesťanské děti s největší krutostí, která lidi překvapuje.
"Racionální" člověk je v tomto čase největší dravec v přírodě. Činy této generace jsou
hanebné. Vysmívají se Mi, falešně naznačují, že vše, co bylo oznámeno, se již stalo a že teď jen
dál žijeme své životy. Ti, kdo se nedívají objektivně na sled všech událostí přírody a na šílenství,

s jakým jedná člověk, budou zklamáni. Dílem proto, že lidstvo ve Mne nevěří, a dílem proto, aby
se přizpůsobili zvyklostem, tudíž popírají, že JÁ JSEM PÁN A VÁŠ BŮH.
Moji lidé, nacházíte se ve chvíli rozhodnutí:
Buď se budete stále plazit jako hadi na zemi, připoutaní k novotám světa…
Nebo přijmete pevné rozhodnutí být jiní a žít ve vnitřním světě, a neustále Mě hledat…
Děti, potřebujete odvahu, abyste se obrátily více k nebi.
Moji lidé, Stvoření sténá nad zpustošením, které jste způsobili a stále působíte. Zmocnili jste se
přírody, zničili ji, a ta si nyní od vás nárokuje, co jste si přivlastnili.
Většina geografického uspořádání Země bude změněna, voda moří pronikne na pevninu. Mé
děti musí předvídat, co jim jejich vlády zamlčují ze strachu pocházejícího z pravdy.
Pokročilá technologie povede k závažným konfliktům, které se přidají k těm, které již existují
mezi velkými mocnostmi, a tak na moři bude spuštěna série událostí, jež budou částí obávané
třetí světové války.
Vesmírným prostorem se s velkou rychlostí směrem k Zemi pohybuje oheň. Cílí na všechnu
lidskou nespravedlnost, která svými ďábelskými činy přitahuje jako magnet očistu z vnějšku,
která způsobí bolest. Některé z mých dětí odmítají tato má volání, protože není pro ně příjemné
slyšet o příčinách svých vlastních hříchů. Je pravda, že v dnešním světě, nazývaném
"globalizovaný", umírá tisíce dětí hladem. Je třeba to říct s objektivitou a pravdivě. Odsoudili
byste kvůli tomu má volání jako negativní? Nebo řeknete, že jsou apokalyptická, když zmiňuji
smrt nevinných hladomorem nebo válkou? Že tato apokalypsa byla vytvořena samotným
člověkem? Volám k vám, abyste uvažovali upřímně.
Jiní vám řeknou, že byli posláni mým Domem a nebudou trvat na změně vašeho života
ve prospěch duchovního růstu, abyste se stali lepšími lidmi s větší citlivostí vůči Stvoření
a především vůči lidem, Božím dětem. Neposlouchejte ty, kdo k vám mluví ve svém vlastním
jménu, mějte na paměti, že ten, kdo je povolán Mnou, přitahuje lidi ke Mně, ne k sobě
samému. NIKDO NENÍ VĚTŠÍ NEŽ JEHO PÁN.
Modlete se, mé děti, modlete se za Brazílii, bude trpět na svém území, její lid bude
plakat.
Modlete se, mé děti, za Spojené státy, jejich žízeň po aroganci neuhasíná. Přichází
pohroma, jejich země bude silně otřesena, jejich lid je rozhněván, nepokoje na sebe
nenechají čekat.
Modlete se, moje děti, modlete se za Venezuelu, mé děti nenajdou pokoj, jsou
vtaženy do vzájemné zrady.
Modlete se, mé děti, země se stále silně třese, dává tušit velké geografické změny.
Modlete se, mé děti, sociální nepokoje jsou častější, lidé se probouzejí proti útlaku,
velké mocnosti jsou destabilizovány.
Modlete se, nebezpečí pro lidstvo se blíží z vesmírného prostoru a silně se chvěje,
otřásá přírodou a u člověka vyvolá neočekávanou činnost a jednání.

Moji milovaní lidé, setrvejte i nadále v jednotě s mým Domem, nezlehčujte mé prosby,
abyste odolávali ďáblu s větší silou.
Pokušení existuje. Moudrý muž je ten, kdo jde a svými pády se mění. Moudrý muž je ten,
kdo se vzdaluje lidskému egu, aby si získal příležitost žít se Mnou v těsnější jednotě.
Ten, kdo netrpí, nejde po správné cestě. Buďte bytostmi pokoje, nevnucujte se jiným silou,
ale svědectvím, že Já ve vás přebývám.
Lidstvo se musí dívat, kam jde.
Nabízím vám neustálou ochranu…
Mé legie vás neustále pozorují, aby vás vedly po správné cestě.
Nehledejte Mě daleko od sebe, přebývám uvnitř každého.
Nezapomeňte, že jsem ve vašem dohledu. Volejte Mě, dívejte se na Mě, přijďte za Mnou.
Rozpoznejte příčinu očisty lidu, jenž odmítá svého Krále…
Král na vás čeká, aby vás přijal a bez odkladu přivítal. Pojďte ke Mně a cesta bude snesitelná.
Vaši cestu ozáří Pravda.
Mé milosrdenství se nevyčerpává, přijďte, proste o odpuštění a chopte se znovu mého Slova.
Žehnám vám.
Váš Ježíš
Poselství Matky Spásy ze dne 23. prosince 2016.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
NESLYŠÍTE HLAS BOHA, PROTOŽE ŽIJETE VE SPĚCHU

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
ať je mé mateřské požehnání u každého z vás balzámem, který vás přivede k rozjímání v tomto
čase, kdy oslavujete narození mého Syna.
V tichu odhalíte hlas, který vás vede, jemuž nenasloucháte, když jste ve stavu rozptýlení.
Nemůžete prožívat vnitřní ticho, nehledáte-li tyto chvíle o samotě s Bohem.
Otcův Dům vám vysvětluje svou vůli, a vy neposloucháte, neboť jste udržováni v neustálém
shonu.
Milované děti, zachraňte své duše!

S vědomím věčného života a se zanícením zachraňte své duše a v každém okamžiku
věnujte důkladnou pozornost svému chování a jednání.
Děti, Boží Světlo, které bylo přítomné v Arše úmluvy na hoře Sinaj, v jesličkách a na kříži,
je neustále přítomné před vámi. Živé Světlo Boží je před hříšníky, svatými, před těmi, kdo
nevěří, i těmi, kdo věří, před hlupáky, i moudrými.
Ten, kdo v Boží lásce prosí, dostává, a ten, kdo je moudrý, stále hledá mého Syna, zůstává
bdělý, sleduje znamení, neuzavírá se do své ulity, ale zásobuje se Božím Slovem, aby byl
proniknut a probuzen Světlem Ducha Svatého, které přichází, zůstává-li v tichosti.
Drahé děti, moudrý ví, kterou cestou má jít, a i když nezná konec Cesty, pokračuje ve své pouti,
aby se v úplné pokoře setkal s mým Synem.
Znáte cíl této mise:
Musíte vrátit Zemi do rukou Stvořitele a stát se těmi, kdo jsou hodni věčného života.
V tomto čase je mnoho pyšných lidí, kteří pro své znalosti a inteligenci věří, že už vlastní
všechno předem. Ne děti, musíte milovat Boha, vědění je jen etapa k pochopení a jednotě
s nebem, ale vědění není znamením víry, ani svatosti.
Jste povoláni k pokoře, ale ne v nevědomosti, protože v tomto čase vzrůstá množství těch, kdo
se sami předali Satanovi a kteří pracují, aby rozvíjeli velký duchovní holocaust lidstva. Kolik jen
nevinných zemře! Kolik jen zemře hladem, terorismem a také terorismem potratů se souhlasem
rodičů!
To byste měli mít v tomto čase na paměti a uctívat mého Syna rovněž za ty, kdo Ho neuctívají
nebo nemilují a za ty, kteří Ho v mnoha ohledech nerespektují.
Milované děti, neslyšíte hlas Boha, protože žijete ve spěchu, neslyšíte vaše souputníky na Cestě,
protože žijete ve spěchu… Vaši ochránci, ustanovení Věčným Otcem, vás ochraňují… a vy
nemyslíte na tyto Boží služebníky, kteří vás chrání před větším zlem. Neznalost lidí mého
Syna je taková, že nepřekračují hranice světského, nevolají ke svým strážcům, aby jim ukazovali
cestu a snažně je prosili, aby je v žádném okamžiku neopouštěli.
Děti, volejte mě!… Já jsem Matka Boží a Matka lidstva.
Lidé jsou hříšní, ale vy nesmíte žít v hříchu. Povstaňte, důvěřujte této Matce a zjevením, jimiž
jsem vás volala a stále vás volám.
Žijte v pokoře jako opravdové děti mého Syna, zbožňujte Ho, vstupujte s Ním do jednoty.
Buďte bytosti vnímavé k Boží moci, Boží slávě a přijměte mého Syna, neboť v Něm najdete
plán spásy a budete částí této spásy.
Ach, lidé, vy se nechcete dostat do spojení s Bohem!
Můj Syn zůstává s vámi. Setkejte se v tomto čase ještě jednou s Pánem času a prostoru.
Buďte si vědomi významu narození mého Syna, od něhož nemůžete oddělit jeho vtělení, ani
jeho odevzdání sebe sama na kříži. Láska Otce je tak nekonečná, a lidstvo se omezuje na to, co
je zbytečné a z pohodlnosti nehledá podstatu každé události, každého Božího Slova.

V tomto čase vaši bratři trpí kvůli mnoha Herodesům, kteří pronásledují lid mého Syna, kteří
nacházejí potěšení v zabíjení dětí bez jakýchkoli výčitek. Tak mnoho Herodesů, kteří se
odevzdali do rukou nepřítele duší a kteří prodávají církev mého Syna! Tak mnoho Herodesů,
kteří svou ekonomickou mocí podkopávají zdraví lidí, moří hladem velký počet obyvatel, infikují
potraviny národů, vytvářejí nové nemoci, trhají nevinného! To jsou Herodesové tohoto času, ti,
kdo pracují na vysokých pozicích, aniž by otevřeli svá ústa, aby nebyli odhaleni.
Vy, mé děti, zbožňujte Boha a čiňte tak se zadostiučiněním za takové ukrutnosti proti lidstvu,
za přestupky proti Božím Zákonům, za zákony, vyhlášené národy, které jsou v rozporu s Boží
vůlí, napravujte tak za krev, prolitou činy terorismu.
Mé děti, přibližte se těm, kdo nic nemají, a podělte se o každodenní chléb. Dejte
potravu potřebnému, ale sdílejte ji s láskou pravého Božího dítěte.
Modlete se, mé děti, modlete se za ty, kdo ve jménu Boha těžce urážejí nevinného.
Modlete se, mé děti, modlete se tento Štědrý večer za trpící a za pronásledované
křesťany.
Modlete se, mé děti, modlete se za Evropu. Nebude se smát, bude plakat. Bude
truchlit nad pohrdáním svých bratrů, kteří se vzájemně se záštím napadají.
Modlete se, mé děti, modlete se za církev mého Syna, otřásá se. Řím je sklíčený
a plný strachu.
Tím, že přijal zlo, aby řídilo osud lidstva, člověk dospěl s pokřiveným poznáním ke svému
vlastnímu utrpení.
Člověk špatně používá dary, které dostal od Boha, a tyto dary slábnou vzhledem k špatnému
jednání, s následkem pronikání zla do lidí, kteří je přijímají a naplňují je vším, co je proti Bohu.
Proto, drahé, milované děti, naplňujte Stvoření dobrem, které se rodí z vašich duší,
staňte se nositeli pokoje, buďte laskavými obětními dary nejen tuto noc, ale každý
okamžik svého života.
Modlete se… a v tichosti před mým Synem napravujte škody, které vaši bratři
způsobují lidem.
Modlete se, mé děti, a ať jste kdekoli, buďte útěchou pro své bratry a sestry, kteří
v tomto čase trpí kvůli přírodě, která nečeká, ale chce, abyste reagovali.
Andělé zpívají ke Slávě Boží… a na Zemi mé děti trpí.
Žehnám vám jako Matka každému z vás. Chci, abyste byli zrozeni k novému životu a byli si
vědomi toho, co znamená být mým dítětem.
Přijměte mé mateřské požehnání, neoddělujte se ode mne, vedu vás k věčnému životu.
Miluji vás.
Matka Maria

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 30. prosince 2016.
DESATERO NENÍ LIDSKÝ VYNÁLEZ, JE TO BOŽÍ VŮLE
Moji milovaní lidé,
jste moji lidé, které chci stále držet po mém boku. Jste mé děti, a Já se na vás dívám
v každém okamžiku svým milosrdným pohledem.
Obloha vám ukazuje svou nádheru, každou noc je nebeská klenba ozdobena hvězdami a den
vám slunečním světlem označuje nový začátek. Všechny tyto dary jsou určeny každému mému
dítěti, přesto si většina neuvědomuje, do jaké míry je obklopena nesmírnou velikostí. Člověk
nezvroucňuje tuto rozmanitost na nebeské klenbě. Měl by ji nejen pozorovat, ale také přemýšlet
o moci naší Trojice, která stvořila život, protože vše pochází od Boha.
Vy, moji lidé, existujete, jste skuteční a zůstáváte v realitě, která může být vnějšková
a nepochopitelná, nebo vnitřní a srozumitelná. Každý člověk vlastní vědění. Udržovat je,
je odpovědností každého jednotlivce. Právě tak je odpovědností každé lidské bytosti toto
poznání rozšiřovat a neúnavně je dále rozvíjet.
Mé děti nemohou učinit poznání zdrojem užitečných myšlenek, dokud je jejich mysl svázána s
pýchou a s tím, co je hříšné, světské, zbytečné… Rozum v člověku, který je duchovně vyprahlý,
s myšlením, omezeným tím, co se mu říká, je okoralý a nepřináší ovoce.
Vyzval jsem vás k poznání, nejen Mne samého, abyste Mě milovali, ale k poznání všeho, co vás
obklopuje, k poznání času, v němž žijete, o tom, co se děje ve světě, aby vaše mysl vás
dokázala vést v životě s vnitřním poznáním, jež bude výsledkem každého kroku, který učiníte.
Někteří z mých vlastních chtějí žít jen zkušenostmi, nevědouce, že zkušenosti nejsou základem
víry. Volám je k poslušnosti. Prohlubujte své poznání, udržujte své smysly bdělé, aby
vás osvítil náš Duch Svatý a ponořil vás do vědění, osvíceného naší vůlí!
Miluji vás a vaše utrpení Mi není neznámé, proto vás volám znovu a znovu, ale vy zůstáváte
slepí, neposloucháte, neučíte se z bolesti. Neznáte mé Slovo, jste vzpurné děti a nevidíte velké
dílo Satana ke zničení mého lidu, povstáváte proti pravému Zákonu. DESATERO NENÍ
LIDSKÝ VYNÁLEZ, JE TO BOŽÍ VŮLE.
Zlý získal důležitou kořist. Mezi jeho oběťmi jsou mé posvěcené děti, které vedou můj lid do
propasti. Děti, kvůli neznalosti Boží vůle jste drženy v neustálém chození sem a tam, jdouce
z jedné strany na druhou, dokud nezakotvíte v neposlušnosti a nestanete se stoupenci Zlého.
V tomto čase, stejně jako v minulosti, vás musím varovat: Počet těch, kdo Mě zrazují, roste, ti,
kdo přijímají, co je světské, předávají mé děti Zlému a můj lid se mu vzdává k vůli neznalosti
mého Slova.
Každé z mých dětí musí podstoupit zkoušku svědomí, aby nebyly mezi těmi, které Mě zrazují a
popírají moji všudypřítomnost mezi lidmi, moji skutečnou přítomnost v eucharistii, popírají
existenci zla a existenci hříchů, kterou nazývají evolucí. To, mé děti, je pro Mne bolestné,
protože činy a díla v nerespektování mých Zákonů znamenají pro lidi smutnou cestu.

Zrazujete víru, útočíte na eucharistii a na mou Matku, která brání ďáblu, aby se zmocnil mé
církve. Mé děti, v palčivé touze po hledání lpíte na hříchu a oddáváte se svým nejnižším pudům.
Jsem zrazen. Jsem zrazen svými zástupci na zemi.
Mé děti ignorují mé Slovo, popírají Mě bez moudrosti nebo znalosti v každém činu a díle, které
realizují. Odmítají mou Pravdu, protože si nejsou vědomy mé lásky, popírají mé Slovo, které je
volá ke svatosti. Tento čas není jako ty v minulosti, je to rozhodující okamžik. Tato generace
bloudí mezi těmi, kteří tuto skutečnost přijímají a těmi, kdo ji neuznávají.
Mé velké Pravdy jsou pro lidstvo spíše jen tichým šepotem. To, co je moje, obracíte
v nic.
Moji milovaní lidé, pochybujete o mém Slovu… Tak budu Já pochybovat o vás.
Podíleli jste se na zmatku svých bližních, žili jste ve vlažnosti, která nevedla
k duchovnímu růstu, ale k bezuzdné zálibě v opakovaném uspokojování zlem
proniklých a znečištěných smyslů.
Toto je okamžik, který byl určen. Dívám se s bolestí na některé z mých posvěcených služebníků,
vykonávající slavení eucharistie jako bezvýznamný rituál. Neprožívají své kněžství, ale vstupují
do něj jako do jakéhokoli jiného povolání. Tento nedostatek lásky vůči Mně je přenášen na můj
lid. To jej staví čím dál tím víc proti Mně, padá do rukou světských duchů žijících v některých
jejich bratrech, tvořících část teroristických skupin. Tyto skupiny pak jednají s velkou ukrutností,
hněvem, a jsou zaplaveny mimořádným zlem.
Nezapomínejte, že zlo přichází ničit, a kde není jednota, tam je zkáza hmatatelná.
Drahé děti, moji lidé, terorismus rostl jako pěna na moři, některá lidská stvoření jednají
napodobováním. Každým okamžikem se počet mých věrných snižuje, kvůli nedostatku
otevřenosti v prožívání mé Pravdy a Lásky. Svět se jen hemží padlými anděly, hledající duše pro
Satana. Nebuďte pošetilí, neodporujte mým prosbám. Ty padly na půdu, která je příznivá zlu.
Život vládce bude odňat lidskýma rukama, které učinily smlouvu se zlem.
Žijete čas zkoušky. Ujistěte se, že zůstáváte v mé vůli.
Vlažný bude vyvržen z úst mého Otce.
Zrady mezi národy ohromí svět, ale můj lid bude Mnou ochraňován. JSEM, KTERÝ
JSEM [Ex 3, 14].
Modlete se, mé děti, modlete se za Střední východ. Válka nenechá na sebe čekat.
Modlete se, mé děti, za Spojené státy, jejich zem bude otřesena také těmi, kteří je
zradí.
Modlete se, mé děti, země se třese bez přestání.
Modlete se za Mexiko, modlete se uskutečňováním mého Slova. Mexiko bude
očištěno.
Velká sopka se probudí a lidstvo se vyděsí.

Moji milovaní, až se objeví antikrist, můj anděl míru přijde na pomoc mému lidu, neboť Pravda
se bude vylévat z jeho úst na můj lid a mé děti znovu najdou víru.
Tím, že pronikne do mé Lásky, lidstvo by nemělo trpět tím, čím nyní trpí a má trpět.
Pojďte rychle ke Mně.
Začínáte cyklus duchovní Pravdy. Přijměte všechna možná opatření…
Zkoušky víry začínají.
Nejste sami. Jsem s každým z vás.
Váš Ježíš
Poselství Matky Spásy ze dne 3. ledna 2017.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
NEPŘIJÍMEJTE TO, CO VÁS MŮJ SYN NEUČIL
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Miluji vás, mé děti, jako Matka vás nosím ve svém lůně tak dlouho, jak je třeba.
V mém lůně se učíte milovat tak, jak to vyžaduje můj Syn. Tam pochopíte, že k tomu, abyste
milovali správně, je nutné poznat mého Syna, abyste nemuseli být překvapení jeho prací
a jednáním, které je mimo každou lidskou představu. Můj Syn je nekonečné milosrdenství, a pro
jedinou duši vylévá všechno své milosrdenství, aby přivítal hříšníka, neboť není kajícný hříšník,
od něhož by se můj Syn odvrátil. Vy, jako lidské bytosti, jste uzavřeni v omezeném rozhledu,
jaký má každý člověk. Můj Syn překonává lidskou představu o odpuštění a vychází vstříc duším,
aby je zachránil a nabídl jim svou Boží Lásku.
Děti, v tomto čase musí člověk vybřednout z mlhy, která mu zabraňuje vidět dál, než dokáže
jeho zrak. Musíte se rozejít s touhami, s nimiž jste žili. Ctižádostivá osoba není nikdy
uspokojená, a to špiní její smysly až do okamžiku, kdy se zatvrdí, a pak má před očima jen
jediný, těžký a zničující cíl.
Neměli byste činit žádné mimořádné činy a díla, která vidíte u druhých, ale jít odhodlaně svou
vlastní cestou odevzdání a pokory, moudrosti, a současně porozumění Boží spravedlnosti.
Všichni, jako děti Boží, si zasloužíte příležitosti, odpuštění, shovívavost, naději, lásku, požehnání
a především vědomí, že v každém okamžiku jste hodni se rozhodnout pro věčný život.
Vy, děti mého Neposkvrněného Srdce, musíte posílit svou víru, upevnit sílu, která je v každém
z vás, a tu získáte láskou a jednotou. Musíte se dívat na sebe, abyste dosáhly radikální změnu,
a ne na svého bližního, protože by vás to zastavilo. Na svém bratru uvidíte jen ty stránky, které
vás budou duchovně brzdit. Mé děti musí utvořit neporazitelnou, neproniknutelnou stěnu.
Moji milovaní, duchovní spánek, duchovní netečnost a slepota probouzejí falešné city, které jsou
protichůdné k lásce a jimiž člověka zcela oslepí. Jednání Satana takto dosahuje dvojnásobné síly

tím, že zajistí neustálé útoky ze zálohy na ty, kteří se na své cestě nechtějí zastavit.
Děti, musíte znát nepřítele duše, abyste se nestaly kořistí jeho intrik. Musíte poznat, jak Satan
jedná, abyste nepodlehly jeho svádění, ani útokům ze zálohy, maskované za dobré úmysly.
Zlo neprochází zemí v jedné podobě, ale na tisíc způsobů. Proto musíte znát předem, proti
komu a proti čemu bojujete a vypracovat vhodné strategie.
Modlete se, modlete se, modlete se, lidstvo je nemocné touhou po vlastnictví.
Zapomněli jste na modlitby a zaměřujete se jen na zevnějšek a na vlastnictví.
Úpadek v církvi dosáhne svého nejvyššího bodu, ale ne dříve, než zanechá těžké a hluboké rány
v lidstvu, které bude muset být přivedeno ke zralosti.
Drahé děti, pokora není vždy znakem skromnosti. Ale poznání dá slovu sílu, abyste měly oheň,
který přivede k mlčení pošetilého a zdánlivě vševědoucího zbaví odvahy.
Já, jako Matka všech lidí a Královna Nebe a Země, vás vyzývám, abyste všichni
prohlubovali svou znalost mého Syna a jeho učení.
Pro tuto generaci v tomto rozhodujícím čase, se týden může zdát jako několik měsíců a někdy
týden se může jevit jako den, následkem událostí, které jste prožili.
Všechno bude jiné. Budete toužit po současném světě, protože ten, jenž bude existovat později,
bude velmi jiný i v těch nejnepatrnějších detailech než ten, v němž žijete dnes.
Neuvědomujete si, jak příroda překvapí lidstvo svými neočekávanými změnami. Létání a letectví
budou muset pokročit ve svých systémech a čelit nepředvídatelnosti nečekaných změn větru,
vody a živlů. Milované děti, všechno se změní.
Modlete se, milované děti, modlete se za Argentinu, bude trpět a plakat.
Modlete se, děti, modlete se za Portorico, bude trpět silami přírody.
Modlete se, děti, na obloze uvidíte, jak se blíží oheň z vesmíru.
Modlete se, děti, modlete se, Brazílie bude trpět, protože se odvrátila od Boha.
Modlete se, děti, modlete se za Chile, jeho pláč se bude šířit větrem.
Spojené státy budou prožívat zmatek.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, buďte spravedliví k mému Synu,
vzdejte Mu čest a slávu, kterou mu lidská stvoření nedávají.
Neznečišťujte se tím, co není Boží vůle, naplňujte Boží Slovo.
Nepřijímejte to, co vás můj Syn neučil.
Děti mého Syna jsou věrné a pravé. Děti mého Syna jsou ty, které neodmítají nebo nepopírají
mého Syna. Děti mého Syna vědí, že můj Syn se vrací ve svém Druhém příchodu a dá jim svou
ruku a pozvedne je z místa, kam byly poslány. Čekejte trpělivě a neztrácejte víru.

Můj Syn přichází, ohlašován celým Stvořením. Nevrátí se v chudých jesličkách, ale jako
Král. Přijde uprostřed nebeské klenby, která se otevře, aby pro Něho udělala cestu, přijde
doprovázen myriádami andělských bytostí a celé nebeské hierarchie.
Hvězdy se budou zdát, že sestupují na Zem, ve dne uvidíte jejich lesk.
Mučedníci budou zpívat Boží chvály a vše, co existuje, bude velebit příchod mého Syna.
Archandělé a Serafíni budou zpívat zpěvy s melodiemi tak harmonickými, jaké člověk předtím
nikdy neslyšel.
Vzduch bude zpívat a voda se pozvedne a utvoří malé kapky, které se v harmonii pozvednou
a vytvoří nádherné mnohobarevné duhy, tak čisté ve své podstatě, mající barvy, jaké člověk
dříve nikdy nespatřil.
Vegetace se připojí k tomuto jásotu a bude se pohybovat v harmonii a vytvářet zvuk trubek
do rytmu písní.
Archanděl bude mít kalich ve své ruce s Krví mého Syna, stejnou, která byla shromážděna
u paty kříže, a tato Krev bude vylita jako hojná rosa na svatý zbytek, věrný a pravý, který
nezapřel mého Syna.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, čekejte trpělivě a držte se mého Syna, a toho,
co vám vysvětluje. Nehledejte poklady, které nenajdete. Již vlastníte největší poklad –
vysvětlení Božího Slova skrze milost a trojjediné milosrdenství.
Žehnám vám,
Matka Maria
Dialog mezi naším Pánem a jeho milovanou dcerou Luz de Maria ze dne 9. ledna
2017. www.revelationesmarianas.com

Náš Pán:
Pozoruji lidi, mé děti, které miluji věčnou láskou, jak se vychloubají svou budoucností s cílem
dosáhnout pokroku ve všech aspektech života, zatímco jejich povinností v tomto čase je
duchovně růst a přiblížit se ke Mně.
Lidé se ztrácejí v plevelu, který vytvořili k posílení zla ve všem, co je světské, a blouzní o čase,
který nepřijde; bez ohledů se vzájemně pošlapávají, když vykládají mé záměry a popírají mé
Slovo.
Moje milovaná, bude pro mé děti přínosnější věřit, že se samy zachránily, že patří do elitní
společnosti, vlastní největší bohatství, udržují jen lidské ohledy, že jsou zmiňovány v médiích a
jsou lidmi chváleny, že cítí, že jsou idoly, drží moc nad lidmi, vlastní nejmocnější
a nejdůmyslnější zbraně, že znečišťují Stvoření, schvalují zákony k ničení života, dovolující
potraty, že přijímají vztahy proti lidské přirozenosti?… To je, moje milovaná, část z toho, co
mám na srdci, a co jsem ti mohl říct.

Luz de Maria:
Pane mého života, nic z toho není přínosem pro člověka, nic z toho jej nepřibližuje tvé lásce.
Jak jsi mě učil: pšenice musí pevně zakořenit v zemi, aby se jí plevel nezmocnil a nepřivedl ji do
záhuby.
Lidstvo souhlasilo s vyprahlostí lidského srdce, přijímá nedostatek tvé Přítomnosti, protože
lidské stvoření je připoutáno ke všemu, co nepochází z Tebe, žije jen v nejbližší budoucnosti a
zapomíná, že vše, co je ze světa, je pomíjivé.
Náš Pán:
Moje milovaná, pomíjivé se ztrácí mezi prsty ruky člověka, aniž by vzal v úvahu, že k tomu, aby
byl spasen, musí obětovat a poslouchat, naplňovat a odevzdat se. Tak mnozí říkají, že Mě milují,
když každý den chodí do mých chrámů, a protože nahlížím do hloubi jejich duše, vidím nechuť,
nezájem a nedodržování Božího Slova.
Pociťuji velkou lhostejnost, s jakou se ke Mně chovají s pohrdáním, a ignorují Mě…
Vidím, jak falešná lidská vystupování přesahují lásku ke Mně…
Vidím zálibu některých mých představitelů v jistých společenských, a dokonce i politických
elitách, aby zůstali na předních místech…
Vidím, jak těmto vybraným synům chybí duchovní vedení…
Kolik jen moci má v současnosti Zlý nad lidmi! Manipuluje jimi až do krajnosti, a tím, že mé děti,
muži a ženy, hledají největší bohatství, aby byli obdivováni, podléhají podvodu a žijí bez úcty k
sobě. Trpím kvůli těm, co žijí jen pro zdání nebo konvencemi…
Jak daleko ode Mne jsou tyto "moderní styly života a lásky"!
Neslušnost v oblékání ženy je znamením prázdnoty, kterou nosí ve svém nitru. Žena ztratila své
hodnoty, slušné chování a způsoby, skromnost, stud a jemnost.
To málo mužnosti v oděvu mužů dává jasný signál, co se nyní s lidmi děje. Pohlížejí na dar
života s pohrdáním, přihlížejí, jak se člověk proměnil ve stvoření temnoty, produkt rozkladu,
který se již nedá zvrátit, dokud lidstvo nebude úplně očištěno.
Náš Pán:
Má milovaná, řekni Mi, kolik je těch, kteří prohlubují znalost Písma svatého a vysvětlení mých
volání, aby se zbavili své nevědomosti, kterou nosí s sebou? S jakou naléhavostí chtěla má
Matka zadržet zlo daleko od této generace! Její volání byla a jsou ignorována kvůli lidským
konvencím, které vás povedou jen k většímu utrpení.
Kvůli zlu, zakořeněnému v člověku, zbraně hromadného ničení zesílí své smrtelné účinky,
propojené s falešnými modlami, které člověk vytvořil, mezi nimiž potraty a hříchy, které je
doprovázejí, jsou šípy Satana. Protože se nebojí, že Mě urazí, odevzdal se člověk vedení Satana.
Zradili jste Mě a na Boží Zákony zapomněli. Souhlasili jste s tímto plánovaným zapomenutím a
říkáte Mi: "Odejdi od nás, nechceme Tě znát!" Můj lid chce jen nějak přežít, bez žádného citu,
bez pověření, bez pravidel, bez úcty, bez lásky. Člověk zapomněl na své postavení Božího
dítěte…
Luz de Maria:
Můj Pane, nevědomost o čase, ve kterém se lidstvo nachází, je důsledkem vzdálení se člověka
od Tebe. Situace tvého lidu je podobná tomu, kdy Mojžíš byl na hoře Sinaji a lid už nechtěl více

čekat a vytvořil sochy Satana, jemuž se oddali, a ten vyslal své legie, aby přiměl člověka k pádu
do degenerace a do nejhoršího ponížení a bludů.
Náš Pán:
Moje milovaná, lidstvo se nezastaví, dokud nebude trpět tím, co způsobilo…
Část očisty se blíží z prostoru, síla a vibrace nebeských těles cestujících prostorem, přímo ovlivní
oběžnou dráhu Země a vyvolá pohyb zemské osy, takže útroby Země a její těžiště budou
odpovídat na tyto vibrace a magnetismus, které změní její normální rotaci.
Neštěstí budou přibývat, otřesy Země budou přicházet jeden za druhým, aniž by se člověk
dokázal rychle zachránit, protože okolnosti mu v tom zabrání. Rozbouřené vody zaplaví pobřeží
a komunikace budou extrémně změněny. Pak člověk uvidí, že jeho technologie nic nezmůže, a
aby mohl jít dál, bude záviset na tom, co bylo stvořeno Boží rukou. Nikoli člověk je Tvůrce, ale
je otrokem toho, co vytvořil… Nic nepřijde mimo to, co dovolí naše Trojice.
Kdyby lidstvo jen na chvíli poslouchalo mé Slovo a Slovo mé Matky, nacházelo by se velmi
daleko od tolika chyb a omylů. Kvůli nedostatku znalosti naší Boží vůle dosáhla lidská vůle
převahy. Bůh řešení je to, co lidstvo hledá, a protože tato řešení neodpovídají lidské vůli, zvolilo
si ďábla.
Rozšiřuj naše Slovo v každou vhodnou i nevhodnou dobu, probouzej duše, jak ti přikazuji.
Můj lide:
Každý má schopnost se rozhodnout, každé z vás, mé děti, má schopnost si vybrat. Ti, kteří
chybou v úsudku se rozhodli ode Mne vzdálit, jsou těmi, kteří ničí vše na své cestě, počínaje
darem života a vedou lidstvo ke krutému utrpení. Všichni, kdo mají vliv na národy a moc
vyhlašovat pravidla a zákony, kterou použili ke zlu, nedosáhnou mého milosrdenství, neobrátí-li
se v pravý čas a před stanovenou hodinou.
TOTO JE ČAS POKÁNÍ, OBRÁCENÍ, JEN TENTO A ŽÁDNÝ JINÝ.
Modlete se, děti, modlete se za Austrálii, nářek přijde do této země.
Modlete se, děti, modlete se za Indonésii, obr se probouzí.
Modlete se, děti, za Itálii, bude trpět kvůli velké sopce, která spala.
Modlete se, děti, modlete se za mou církev, je rozdělena a ovce jsou rozptýleny.
Moji lidé, pojďte ke Mně, odpovězte na mé naléhavé prosby.
Moje požehnání zůstává s vámi, má Láska se k vám hlásí, mé milosrdenství vás očekává…
Váš Ježíš

Poselství Matky Spásy ze dne 15. ledna 2017.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
KAŽDÝ ČLOVĚK MUSÍ PŘEVZÍT ZODPOVĚDNOST ZA SVŮJ DUCHOVNÍ RŮST
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
volám vás k sjednocení s mým Synem, a k tomu je třeba, abyste zůstaly ve stavu
milosti.
Musíte, a budete muset obnovit vztah, který lidé ztratili s Bohem, kvůli hanebnostem, vzpouře,
neposlušnosti, zvrácenosti, současné aroganci a kacířství, kterými lidstvo uráží mého Syna. Jen
málo mých dětí je schopno se rozmnožovat vícekrát, tak jak to dovoluje Bůh, a jejich činy a
skutky, které provádějí, se rovnají těm, které činí davy lidí.
Děti, abyste obnovily vztah se Stvořitelem, musíte nejdříve zaměřit své úsilí na nitro
každé osoby, protože bez niterné změny nedosáhnete pravé a trvalé změny.
Dnes lidská bytost nežije ve vnitřním pokoji, což ji dělá duchovně nestálým stvořením, a z toho
důvodu nepřestává jednat a reagovat nepředvídaně vůči svým bližním a žije v neustálém
strachu ze ztráty toho, co nemá, a ztrácí to, co má. Kvůli těmto zbytečným touhám nežijete v
pokoji, ale v neustálé úzkosti. To, co jsem uvedla výše, spočívá v tom, že jednáte ze své vůle,
myslíte si, že můžete zvládnout zmatek a nároky světa sami, ale tak tomu není. Pozvěte mého
Syna a mě, abychom byli přítomni, řídili vás v práci a jednání tak, aby všechno
mohlo odpovídat Boží vůli.
Děti, často jednáte napodobováním, bez rozmyslu, jednáte bez uvažování, bez používání
paměti, bez toho, že byste si připomněly minulé činy, které vám způsobily bolestné a zlé chvíle.
Měly byste se vyvarovat opakování minulých chyb, ale vy to neděláte.
Nejste upřímné k sobě samým, jinak byste se vyhýbaly upadání do bolesti, do pocitů marnosti,
neshod. Byly byste pozorné k tomu, jak krotit své přehnané impulsy, ale pokrytectví je silnější
než Pravda.
S bolestí vidím, že vám, milovaní, chybí pokora. Neustále poukazujete na chyby,
o nichž věříte, že je vidíte u svých bližních, aniž byste nejdříve opravili ty vaše.
Pýcha u těch, kteří jsou moji, je tak velká, že se nemění a žijí v neustálých
stížnostech vůči svým bratrům a sestrám na jejich nerozumné činy, ale pyšný člověk
se nemění, aby šel příkladem.
Milované děti, jako Matka znám prázdnotu, v níž žijete, a je to právě skrze vnitřní prázdnotu,
kudy k vám vniká ďábel. Ďábel je mazaný a bude vás vyzývat, abyste oslavovaly sebe – kvůli
čemu? Abyste odstranily pojem dobra a zla, přesvědčily sebe, že můj Syn zemřel, a proto
můžete jednat svobodně, neboť vám bude vždy odpuštěno.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, oslavování člověka sebou samým, činí milované
Boží stvoření bytostí, která je nasycena svou ješitností a do nebe vynášeným lidským egem,
která nemá rozum, takže naplňuje záměr Satana – člověk je nejnerozumnější bytostí celého
Stvoření.

Čekáte na příchod podvodníka a antikrist je nyní činný v těch, kdo jsou slabí, které
nachází bez svědomí a daleko od mého Syna.
Podvodník působí na každého. První věc, kterou v člověku vykoná, je to, že nechá růst jeho
pýchu, podněcuje ho, aby se považoval za soudce a pána:
vede nelidského, aby byl více nelidským…
vede nespravedlivého, aby poukazoval na chyby ostatních, aniž by viděl ty své vlastní…
Ďábel dnes zbavuje člověka citů a vnímavosti, ba i jeho inteligence, aby si ho podmanil
otroctvím, a zabránil mu být tvůrčí bytostí. Přeje si, aby člověk byl na něm závislý.
Milované děti, tento čas je kritický pro váš duchovní růst, každé z vás musí bojovat
vší svou silou, aby nejednalo proti Boží vůli.
Mé děti mluví o hříchu a rychle jej odhalují, ale protože jsou hloupé a nezodpovědné, často
upadnou do těžkých hříchů. Člověk prožil otroctví a pohlíží na ně jako na věc minulosti. Dnes je
ale člověk více otrokem hříchu, než si sám myslí, neustále přežvykuje svůj návyk na neřest, a
tato strašná potrava plodí bytosti, které jsou úplně vzdáleny od Boha, pomýlené ve svých
přesvědčeních a zcela modlářské.
Moji milovaní, chybí vám Láska, a to vás vede k hledání spirituality ve zlu. Tam ji nikdy
nenajdete. Naopak, budete mít stále tvrdší srdce a zamilujete si to, co je produktem Stvoření,
ale nebudete milovat Stvořitele.
Děti, vězte, že představitelé zla vnášejí nepokoj mezi národy prostřednictvím několik mužů
a zbytek napodobuje tyto lidi, poslané těmi, kteří řídí osud lidstva. Způsobují, že po velmi krátké
době zdánlivého míru, přichází ještě větší neklid. Na velké mezinárodní scéně nechají zabít
prezidenta velkého národa, a to otřese světem, dá lidem příležitost se vzájemně obviňovat,
a tak přízrak války přestane být přízrakem. Ustrašení lidé se nechají snadno vést k ďábelskému
cíli.
Ti, kdo opravdu milují mého Syna, nemohou mít účast ve svobodném zednářství, mezi
ilumináty, v pyšných elitách, na podobách modernismu, které urážejí mystické Tělo. Nemohou
žít komunismem a jeho praktikami, nemohou žít s hudbou, která je zkomponována pro Satana,
nemohou si dovolit, aby byli ovládnuti technologií, nesmí si dovolit být otráveni stravou,
nezodpovědně vytvořenou ke skoncování s větším množstvím lidstva. Nemoci vytvořené
člověkem jsou skvělou záminkou k zamoření organismu lidských stvoření a způsobit jim
pomalou smrt léky k tomu připravenými.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, mocní světa neustále vyvíjejí předměty, které
člověka kazí a ovládají.
Lidská bytost, zamořená nejen ve svém těle, ale i ve svém duchu, je velmi zranitelná
zlem, a může být k němu použita.
Neuvědomělá modlitba, nepřítomnost praktikování půstu těmi, kdo nejsou nemocní,
nestudování Písma svatého, nedostatek skutečného pokání jako znamení pokory,
nepřijímání eucharistie, neúcta k vlastnímu životu a životu svých bližních, neúcta k lidskému tělu
jako chrámu Ducha Svatého a naprostá nepřítomnost lásky k Bohu – to jsou nejdůležitější body,
kde Satan našel velkou slabost, a dokonce i nevědomost a negramotnost v tomto lidstvu
oslabeném ve svém duchu.

Teď není čas hledat viníky, je to čas, v němž každý člověk musí převzít
zodpovědnost za svůj duchovní růst a nabídnout Bohu, co Mu náleží a patří.
Modlete se, mé děti, modlete se za Itálii, bude napadena vetřelci, kteří způsobí
velkou bolest lidu mého Syna.
Modlete se, mé děti, modlete se za Francii, zakusí velký útok.
Modlete se, mé děti, za Španělsko, bratrsky vítá ty, kdo to potřebují. Bude
přepadeno, aniž by to očekávalo, jeho lid bude trpět, ale já budu pozorná k prosbám
dětem mého Syna.
Modlete se, děti, modlete se za Nigérii, je prolévána krev.
Modlete se za děti, které trpí bičem Satana.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, udržujte svého ducha bdělým, protože zlo se
nachází ve stavu útoku. Buďte jednotní, bratrští a především buďte věrni mému
Synu, a ne lidem.
Tento cyklus, do něhož jste vstoupili, oznamuje lidem, že musí zůstat sjednoceni a spojeni
s mým Synem, aby nebyli strženi mořským proudem nepřítele duší.
Musíte s vážností upínat pozornost k přírodě – zemětřesení pozvednou vody moře, které
proniknou na pevninu, vítr přinese neštěstí, Slunce ohřeje Zemi a oheň spálí a zničí velké oblasti
v několika zemích.
Mé děti, očista bude zkouškou pro ty, kdo jsou věrni mému Synu. Váhající se budou muset
rozhodnout dřív, než noc nedovolí Slunci ohřívat Zemi.
Milovaní mého Neposkvrněného Srdce, milujte mého Syna. Budete-li Mu věrni, nezůstanete
sami.
Zůstávám s vámi. Nejsem zde snad jako vaše Matka? Nebojte se. Ochráním vás
a osvítím pro vás cestu k mému Synu.
Miluji vás.
Matka Maria
Poselství Matky Spásy ze dne 22. ledna 2017.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
ČLOVĚK NEŽIJE JEN POZNÁNÍM, ALE TAKÉ LÁSKOU
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

nekonečná požehnání se dostanou každému z mých dětí, jsou-li jejich činy a skutky
naplněny láskou.
Všichni musí uskutečnit radikální změnu ve způsobu svého jednání a reagovat tak,
abyste sami byli tvůrci lásky a aktivními svědky mého Syna.
Láska mizí mezi prsty jako voda, ale prsty přesto nezůstávají suché, je to kůže, která udrží
vlhkost, kterou zanechá voda. Tímto způsobem jste povoláni reaktivovat tento dar a tuto jistotu
v práci a jednání, které jsou násobiteli probouzející ve vašich bližních Boží jiskru, která osvítí
temnotu a překoná, co již bylo považováno za ztracené.
Musíte se osobně připravit, abyste dovolili Duchu Svatému jednat svobodně
v každém z vás, a tímto způsobem růst a být více z mého Syna a méně ze světa. Není
všechno ztraceno pro ty, kteří jsou ochotni a svěřili se Božímu vedení. Musíte jen zcela zůstat k
dispozici, aby se lidstvo obrátilo opačným směrem od svého současného chování, tj., vlády zla
po celé zemi.
Lidstvo bude trpět kvůli své vzpouře, ale každý má před sebou možnost Božího milosrdenství
a příležitost k obrácení, a tedy ke spáse své duše.
Předpokladem pro člověka je, že se ve vší důvěře odevzdá vnitřně do náruče mého
Syna. Protože každý z vás v tomto čase žízní po spáse duší, láska nebude jen přijímána lidským
stvořením, které ji požaduje, ale bude se šířit do nekonečna, a tímto způsobem promění
všechno, co potká na své cestě. Nesmíte být sterilní – každý musí přinést svědectví svou prací a
jednáním.
V tomto čase je realita uvnitř lidu mého Syna chaotická, slepí chtějí vést jiné slepé… Některé z
mých dětí čekají na mé Slovo, aby se zaměřily na kritiku, aby se vyhnuly své odpovědnosti,
nebo aby se dověděly více o "zprávách" z Domu mého Syna.
Jako Matka trpím, vědouc, že některé z mých vyvolených dětí nehlásají Slovo Boží a neuvolňují
svůj emocionální stav ve svých kázáních, a tím v lidu mého Syna, který je dost vzdálen dobrému
chování, vyvolávají další zmatek.
Ruce, které posvěcují mého Syna, musí být oproštěné od pýchy, závisti, urážek, předem
promyšlených lží… Běda těm z mých kněží, kteří se stanou pronásledovateli lidu mého Syna,
neboť nedostatek zdravého rozumu ukazuje na nedostatek Boží lásky v lidské bytosti, a to
ochromuje Pravdu a dovoluje se projevit lidskému egu.
Mé vyvolené děti, zlo se nepohybuje jen v hledání mých laických duší, ale posílá nejmocnější
démony, aby zaplavili srdce těch, kteří se oddali službě mému Synu. Zlo útočí nedostatkem
správného úsudku, duchovní chudobou, leností a hněvem, aby ve vás vyvolalo ztrátu odvahy,
zanedbáváním vašich povinností, pocitem, že jste privilegovaní, mající vyšší status, a tak jste
těmi, kdo způsobují vyprahlost a tvrdost srdce duší, které máte vést.
Vyvolené děti mého srdce, nezapomeňte, že ve službě mému Synu musíte jít příkladem a mít
upřímné srdce.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

Naučte se poznávat mého Syna, hledejte Ho, přibližte se Mu, buďte otevření
k Pravdě…
Musíte důkladně poznat mého Syna a do hloubky zkoumat stvoření, přírodu, vítr, vodu, protože
ve všem najdete Boží otisk, který k vám mluví a dokazuje věčnost toho, který jej stvořil.
Jste v neustálém vnitřním boji…
To je právě ono, co dovoluje zlu vás častěji pokoušet.
Jedním z problémů tohoto času je velké rozptylování, v němž žijete. Děti, rozptylování
utlačuje paměť a zabraňuje v úsilí, které můžete vyvíjet, abyste šly vzhůru a sjednotily se
s mým Synem.
Děti, již jsem vás volala, abyste vstoupily do sebe a poznaly sebe samé bez předstírání. To vás
povede k tomu, že budete pevnější, důkladnější, opatrnější a přemýšlivější, abyste rozpoznaly,
co potřebujete, abyste zesílily vzhledem k vaší slabosti, sobectví, nedostatku lásky a byly tak
schopny růst v životě ve společenství se svými bližními.
Žijete život, který je připoutaný k světu, ale máte chvíle, kdy zjišťujete důležitost skutečného
vztahu s mým Synem, který je vzdálen od vašich falešných představ. Musíte vyjít z této sobecké
falešné myšlenky "být sám sebou", z toho absolutně sobeckého života a obrátit se k nitru,
zkoumat se a být připraveny opustit vše, co vám může zabránit stát se opravdovým synem
Božím, který nedbá na sebe samého, ale na Boha a na svého bratra.
Děti, některé z vás mají znalosti a ohromují jimi své bližní, ale přesto člověk nežije
jen poznáním, ale také láskou, porozuměním, přijetím bratra s jeho nedostatky i ctnostmi,
tím, že nedrtí sobě podobné a nepodléhá vzteku, neboť to ničí vše, vyhýbá se duchovní
žárlivosti, protože ta dokáže ovládnout člověka, aby ho nechala padnout do všech nectností
protikladných lásce.
Hektický život mých dětí je neustálou bouří na moři, nedovolí, abyste se uklidnily, je to důvod,
proč někteří z vás jsou tak slabí, že nejsou schopni odolávat každodenním situacím… Spirituální
nedostatečnost má vliv na fyzické tělo.
Děti, zapomněly jste na poslušnost k mým voláním, děláte si, co chcete a dáváte přednost
světu. Formujete svůj vlastní život svými vlastními zákony a svými vlastními vztahy k Bohu.
Neuznáváte mého Syna, ani nemáte úctu k Přikázáním, a to vás vede k tomu, že náležíte
k zvrácené generaci. Ta chce jen úspěch a sebeuspokojení a prosazuje se, aby byla
poslouchána, aniž by připustila cestu k nápravě…
Člověk se neustále pokouší vzdát se svých omylů a závislostí, protože se mu však
nedaří uskutečnit svou proměnu, zbývají mu jen úmysly…
Člověk vylévá své úmysly do moře zapomnění, aby zůstal ve fantazii, proto by moji kněží neměli
kázat o neexistenci zla, protože to vede k tomu, že duše podlehne. Lidstvo naléhavě hledá
podporu u hierarchie církve mého Syna, aby setrvalo ve svém světě hříchu, a tak pokračuje ve
své zhýralosti.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, tolik soupeření, které nyní existuje v člověku, je
výsledkem nedostatku Boží Lásky v lidském srdci. Lehkost jazyka zrazuje ty, kdo žijí vnějším
zdáním, zcela v protikladu se Zákonem lásky.

Čas vás volá, abyste nebyly bytostmi, které se živí neštěstím vašich bližních. Ten, kdo jedná
tímto způsobem, se živí zlem. Zlo vzrůstá a zvětšuje svou moc vašimi zlými činy. Musíte si toho
být vědomi, chcete-li stoupat do výšek duchovního života.
Musíte se tedy napravit tady a v této tak významné transcendentní chvíli historie
lidstva. Odtud plyne sklon ke vzpouře proti všemu, aniž byste uvážili, zda je to dobré, nebo ne.
Lidé v této chvíli jednají napodobováním, nikoli uvažováním, nebo myšlením. Vy bráníte svému
svědomí, aby vás přivedlo k výčitkám, které nemáte, protože jste svědomí uvěznili, aby vás
nerušilo, nebo nepřivedlo k pokání.
S bolestí pozoruji své děti, jak hledají nejlehčí prostředky, aby se vyvlékly z odpovědnosti a ze
změn zlými činy a reakcemi, špatné návyky zakrývají tím, že obviňují ostatní. Člověk vyrostl v
tomto smutném sklonu k obviňování ostatních, aby nevzal na sebe vlastní vinu, kterou nechce
uznat. To je velká osobní slabost, sebeklam, osobní úpadek, který vede k nezodpovědnosti,
v níž v tomto čase lidé žijí.
Cesta tohoto času je utvářena každým z vás, každý přispěl ke stavu této generace
svou prací a jednáním.
Nápady, věhlas, nicotná sláva, bohatství, požitky, to vše je pro člověka tak důležité, že není
místo pro spiritualitu. Můj Syn byl vyhnán ze srdce mých dětí, žije potlačován lidským
šílenstvím. To usnadní předání člověka antikristu. Ten, kdo nezná mého Syna, bude snadnou
kořistí zla. Fantazie a iluze vás nechají padnout do klamných rukou antikrista.
Ti, kdo jsou mocní, nechají padnout do svých sítí ty, kdo neznají podstatu Pravdy, a Pravda
bude lidem skryta, aby byli přivedeni do utrpení a stálé bolesti. Nejistota ničí, ale každý, kdo
zůstává v bezpečí pod Boží ochranou, má ve svém duchu větší stálost.
V tomto čase hledí lidstvo na skutky a jednání jediného člověka, na kterého rychle zapomene,
až do chvíle, kdy lidskou mocí, kterou mu lidé udělili, otřese jisté národy. Takové je lidské
chování. Je tomu stejně tak s duchovním. Člověk ze strachu volá Boha, pak zapomene
a pokračuje ve svých každodenních záležitostech.
Jistě, člověk trpí a bude trpět, ale ten, kdo netrpěl, neprojeví lásku tomu, kdo trpí. Naopak,
pošle ho pryč, aby neviděl, co sám nezná.
Mocní tohoto světa nejsou k sobě nepozorní. Naopak, tkají jemnou síť a jsou spojeni, aby se
neohrožovali. Lidstvo bude nevědomostí a přijetím této nevědomosti oklamáno.
Modlete se, děti, modlete se, Itálie bude i nadále trpět, země se bude znovu třást a
bude překvapena mocným, spícím vulkánem, který probudí další sopky.
Modlete se, církev mého Syna bude náhle trpět neočekávanými zprávami.
Tehdy bude přemýšlet o mých slovech a bude přesvědčena, že tato Matka vás
varovala, ale vy jste jí nerozuměli.
Modlete se, děti, Guatemala bude otřesena, její trpící lid bude prolévat slzy.
Modlete se, děti, modlete se, nové zákony oslabí bezbranné a bude vzrůstat hlad.
Ten, kdo má, chce mít víc, a kdo nemá, bude zbaven toho, co má. Spojené státy
budou středem zájmu světa.

Modlete se, mé děti, modlete se, neboť ze Spojených států vyjde na lidstvo bolest.
Modlete se, děti, seizmická aktivita se zvyšuje, Slunce bude bičovat Zemi.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, čas už není časem, blízkost meteoritu je brána s lhostejností,
člověk žije, jako kdyby události, o kterých jsem se zmínila, neměly nastat. Je to tvrdohlavost
člověka, který se nemění, aby přinejmenším šířil lásku k přírodě, aby ho tím lépe chránila.
Venezuela žije ve stínu a v tomto stínu je arzenál zbraní, přinášející nebezpečí pro Ameriku.
Komunismus nebyl poražen, ale rozšířil svou moc zbraní po celém světě a má větší vliv, než si
lidstvo myslí.
Děti, nechť každé z vás je skutečným zrcadlem a odráží práci a jednání mého Syna, abyste
mohly jednat tak, že budete vyzařovat lásku, kterou velká část lidstva vyhnala.
Nezoufejte, můj Syn a tato Matka vás neopustí…
Jsme láskou každému lidskému stvoření a můj Syn je nekonečné milosrdenství.
Žehnám vám.
Matka Maria
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 25. ledna 2017.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
MÉ DĚTI NEŽIJÍ ZEVNĚJŠKEM, ALE TÍM CO NESOU V SRDCI
Moji milovaní lidé,
vy dobře znáte svého Pána, proto víte, že má trpělivost s těmi, kdo jsou moji, je
nekonečná.
Varuji vás, abyste se probudili, ne snad proto, abyste ztratili naději v mé milosrdenství,
ale abyste se rozhodli vzdát se hříchu a vnitřně se obnovili se šlechetným duchem.
Potřebuji, abyste byli duchovně bdělí. Mé děti nežijí zevnějškem, ale tím, co nesou v srdci.
Proto lidské stvoření, které není sjednocené se Mnou, nebude schopno sdílet to, co ve
skutečnosti nemá, nežije a nechová ve svém srdci.
Můj milovaný lide, zlo se nezastaví…
Mé děti nesmí polevit v boji proti zlu, které přichází zvenčí.
Mé děti nesmí se polevit v bitvě, kterou nesou v sobě a která se neustále šíří skrze lidské ego a
dává mu pocit převahy.
Nezapomeňte, že existuje a bude existovat malý svatý zbytek a že jste to vy, které
volám, abyste byli částí této malé skupiny mých pravých dětí.

Děti, zůstávejte bdělé, se svými lampami rozsvícenými, uchovávejte mé Slovo, nepodléhejte
všeobecnému odpadlictví, je to jen předehra k mému konečnému vítězství, nikoli
k porážce Toho, kdo je všemocný.
Zůstaňte ostražité, nedovolte, aby vás vnější zdání uvedlo do omylu, neboť ti, kdo žijí vnějším
zdáním, Mě nemilují, a přijdou protiřečit mému Slovu.
Jak často jsem už zmiňoval svého anděla pokoje, abyste se důvěrně seznámili s tím,
kdo přijde dát můj dech mému lidu a bude se zcela odlišovat od zla!
Zaprvé, protože se objeví až po příchodu antikrista, zadruhé, protože je znamením mé Lásky
a zatřetí, protože v jeho očích uvidíte mou Matku, když se na něj podíváte. Tento anděl pokoje
zůstane s vámi.
Modlete se za ty, kdo budou stát vedle mého anděla pokoje. Povolám je, aby byli
zbaveni všech sobeckých sklonů, a mému andělu pokoje odstraním všechny
překážky před jeho příchodem.
Zlo přichází mým dětem vstříc a snaží se je zastavit, přivádí je myslet jen na sebe tím, že bere
jen malou hrst písku do svých do svých drápů, aby se mé děti udusily v zdánlivé hoře písku.
Ach, mé děti, jak snadno vrávoráte před lidským egem! Přiznejte, že nevynakládáte nejvyšší
možné úsilí, přiznejte, že jste slabé a pyšné, přiznejte, že myslíte na sebe víc, než vaši bližní na
vás.
Moji milovaní lidé, někteří se dívají s hrůzou, strachem nebo lhostejností na vše, co se děje
v mé církvi, přesto jdete dál, aniž byste přezkoumali, nebo se podívali na současné události
zblízka. Někteří často říkají, že náboženské pronásledování existovalo vždy, stejně jako události
v přírodě…
Jsou slepí, nejen svýma očima, ale duchovně slepí!… Tato stvoření, připoutaná k peklu,
se rozhodla neotevřít svá srdce, aby neporozuměla, že v každé generaci jsou okamžiky,
předcházející očistu těch, kteří se bouří proti Mně.
Jsou slepí ti, kdo s největší lhostejností nechávají projít skrytou a temnou práci zla, které vždy
pronikalo do mé církve, aby ji umlčelo.
Je to právě tento okamžik před očistou – tento okamžik a žádný jiný, v němž se Satan s velkou
lstivostí a s předstihem soustřeďuje, aby zaútočil na můj lid skrze hierarchii mé církve. Ale v
tomto rozhodujícím okamžiku si pekelné zlo vybralo novou strategii – zamořit mou církev
tím, že tvrdošíjně pronikalo do kněžských seminářů, aby vybudovalo falešnou církev
ve službách temnoty a ve vzpouře proti principům našeho Božího Zákona.
Moji milovaní, jsem přítomen ve svaté oběti na oltáři, kde je se Mnou zacházeno s velkou
lhostejností, s neúctou a s pohrdáním… Někdy Mě uhodí, když Mě při proměňování
pozvednou a bez nejmenší vážnosti a důstojnosti nechají spadnout na oltář.
Děti, není to podstatný díl krize, v níž se nachází má církev?
Nesvědčí to o nedůvěře v mou skutečnou přítomnost v posvěcené hostii?
Není to znamení, že v jistých případech je kněžství považováno za zaměstnání jako každé jiné,
jako prostředek… a ne za dar?

To je důvod, pro který moji lidé žijí uprostřed rozporuplnosti a duchovně nerostou, protože
nedostávají náležitou potravu ze Slova, které je vede k růstu a dává život.
Otevřete oči, nejen oči těla, ale ducha, a podívejte se, jak eucharistická slavnost pozvolna ztrácí
svou hodnotu a můj lid si zvyká, že už Mě nepotřebuje, ani Mě nevidí jako střed mé církve.
Mé děti věří, že nepotřebují svého Boha.
Moji lidé, probuďte se dříve, než ti, kdo chtějí oslavit sami sebe, a s ohavností
duchovní vlažnosti přijmou Zlého jako svého Boha.
Ti, kdo nemilují a nerespektují mou Matku a nezachovávají Přikázání, vstupují do mého Domu a
urážejí Mne.
Ti, kdo nejsou v souladu s Boží vůlí, budou uvedeni do velkého zmatku. Budou neustále přihlížet
událostem, ale budou lhostejní a popírat, že znamení jsou Znamení a tvrdit mému lidu, že je
všechno v pořádku. S málo věrohodným výrokem, velká většina lidských stvoření dovolí, aby
střed bratrské, svátostné jednoty a potravy mého lidu, kterým je mše svatá, vám byla vzata
úpravou této šlechetné svátosti zavedením jiných ideologií.
Nepřikázal jsem, aby mé Slovo bylo překrouceno…
Nepřikázal jsem, aby se ke Mně chovali s pohrdáním, ani aby se rouhali mému
Duchu Svatému…
Zákon člověka je krutost hloupého člověka.
Velké odpadlictví vzrůstá lhostejností mých kněží, služebníků mého lidu.
Zlo proniklo do mé církve rukama mých vlastních služebníků, které jsem varoval, aby nebyli
zmateni a skrze toto zmatení se nestali pronásledovateli mého lidu, v němž jsou moji služebníci,
proroci, jimž jsem svěřil mé Slovo, aby bylo předáno mým vlastním tak, aby mé Slovo nebylo
překrouceno.
Má Matka střeží mé věrné proroky ve svém srdci. Vlci v rouchu beránčím budou
pronásledovateli mých nástrojů a řeknou mým lidem, aby je neposlouchali, aby nevědomost
mohla vládnout mezi mými vlastními, a tak nemohli být varováni.
Zapomínáte, že přijdu jako zloděj v noci. A co najdu? Ďábla, dosazeného na trůn
a zbožňovaného… Mé chrámy znesvěceny a mé děti umlčeny…
Třetí tajemství z Fatimy je obsaženo v mém Slovu, bylo vám dáno s přísností, aby se můj lid
probudil a prožil nový úsvit a nepokračoval v nevědomosti a nebyl veden do potupy úpadku…
Ticho, můj lide, ticho!…
Kdo se odvážil schovat Slovo mé Matky?
Ticho neplatí pro můj lid, proto vysvětluji mé Slovo a Slovo mé Matky mému lidu
dříve, než noc obklopí nevědomostí ty, které miluji. Má Matka nebude mlčet, bude
v tomto čase pokračovat s větším důrazem v obhajobě mého lidu, protože je Žena oděná
Sluncem, která vede mé vlastní ke Mně.

Modlete se, mé děti, modlete se za Německo, bude brzy bičováno. Z této země vyjde
jedno z mnoha spiknutí proti mým věrným.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, vystupňují konflikty ve zdánlivém
klidu. Příroda bičuje tento národ.
Modlete se, mé děti, modlete se za Indonésii, rozechvěje národy kvůli velké sopečné
erupci.
Modlete se za Španělsko, lidé se bouří. Naříká kvůli přírodě.
Tato generace zažije, co minulé generace neprožily. Hřích tohoto nynějšího lidstva přesahuje
hříchy minulých generací. Osudný omyl: popírání hříchu, popírání existence zla předáním
svobody prostopášníkům, kteří zamořují ty, kdo zůstávají nerozhodní, nebo slabí, kteří jsou
zaslepeni tím, co je světské.
Můj milovaný lide, přicházím pro vás!
Mějte strach z mého Slova, z mých oznámení…
Mějte svatý strach z třikrát svatého Pána nebeských zástupů.
Nezapomínejte, že zkažené ovoce nakazí ostatní plody.
Nezapomínejte, že každý, kdo rozpozná, že se musí změnit, aby se vrátil na cestu obrácení,
si zaslouží sedět u Stolu a očekávat věčnou hostinu.
Já jsem milosrdný, mé děti, jsem spravedlivý, a má dokonalost je nekonečná,
jak v milosrdenství, tak ve spravedlnosti.
Přicházím, abych vás povolal k odškodnění za urážky, jichž jste se dopustily proti
naší Trojici.
Pojďte ke Mně, čekám vás s věčnou láskou.
Žehnám vám.
Váš Ježíš
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 29. ledna 2017.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

JSEM ZRANĚN TĚMI, KDO Z KAZATELEN POPÍRAJÍ MÁ POSELSTVÍ
Můj milovaný lide,
jako svítí slunce v poledne, tak vám osvětluji cestu, aby se nikdo neztratil.

Uprostřed nepolevujícího šílenství, v němž člověk žije, se vám nepodaří, abyste Mě uviděli. Vedu
vás k našemu Domu, ale vy, zabraní do neustálého pobíhání sem a tam, nevnímáte, jak blízko
jsem ke každému z mých dětí. Chodíte mimo, díváte se na to, co vám nepřinese žádný duchovní
užitek a nevyužíváte čas tak, jak vám ukázal náš Dům.
Ach, kdybyste jen byli poslušní, život by se změnil v pramen požehnání, a vy,
s novýma očima a obnoveným srdcem, byste vyzařovali mou lásku, mou trpělivost
a lásku k bližnímu…
Vidím tak mnoho vás, jak o Mně mluvíte a zdůrazňujete, jak milujete Mě a mou Matku, ale pak,
když se vaši spolubližní na vás nedívají, vůči vašim bližním panuje neláska a bezbožnost,
zejména ve vašich rodinách…
Trápí Mě, že mé děti jsou tak pokrytecké a zrádné!
Trápí Mě, že se obracíte ke svým bližním s arogancí a velkým sobectvím!
Moji lidé opět rozdmychávají nadřazenost muže nad ženou a ženy jsou ve velkém počtu
trýzněny, je s nimi špatně zacházeno a jsou zabíjeny rukama těch, kdo jsou jejich rodiče,
manželé, bratři, a další…
Tato generace Mi působí smutek… Jsem zahanben velkým počtem lidí, kteří tvrdí, že
Mě následují…
Počítáte s pomocí mého Domu, ale přesto ji odmítáte s velkým pohrdáním. Nevíte, že
jsem poprosil mou Matku, aby byla ochráncem mého lidu a že je připravena vám pomáhat. Má
Matka vás povede k tomu, co není konečné: ke slávě věrnosti ke Mně.
Musím vám říct následující:
Má Matka a velká většina jejích dcer, byly schopny šířit a rozvíjet Lásku našeho Domu po celé
zemi, zúrodňovat půdu, aby ovoce mohlo rychle uzrát. Žena bude obhajovat ženu
v doprovodu mé Matky.
Moji milovaní lidé, tolikrát jsem vás varoval, abyste se smířili s mým Domem, ale vy jste Mi
nedůvěřovali, naopak, ponořili jste se do naprosté zběsilosti.
Drogy bičují rodinu a společnost, člověk ztrácí svou svobodnou vůli…
Moji milovaní lidé, nevíte, co chci pro každého z mých vlastních, podléháte nákaze
duše tím, co je světské, ale Já vás miluji jako otec své děti celým svým srdcem.
Miluji vás tolik, že jsem dal svou krev za všechny, bez rozdílu.
Svět se svými intrikami pohrdá těmi, kdo Mě následují, zejména když usilují naplňovat své
povinnosti každého mého Božího dítěte.
V tomto čase, více než kdy jindy, je svobodné zednářství na svém vrcholu. Už neproniká, ale
přímo ovládá vše, co je moje, může v tomto okamžiku rozhodovat jak ovládnout můj lid
a připravit mu velké otřesy, aby jej přivedl jako ovci na jatka.

Nebojí se Mě, zbavují se mého lidu, zapomínají, že přijdu v mém Druhém příchodu,
abych je vyzval k zúčtovávání za jejich činy, a budu je soudit mou spravedlností.
Přísně…
Zednářství překrucuje mé Slovo, ničí Přikázání, utlačuje mou církev a přebírá moc, aby skrze
nevědomost přivedla mé děti k pohrdání naším Božím Slovem. Zednářství se připravuje
představit velkého podvodníka lidstvu, antikrista, a vy, protože o něm nevíte nic, se k němu
vrhnete, jako bych to byl Já. Nechá mé děti trpět tím nejstrašnějším pronásledováním. Nenávidí
ty, kteří Mě milují, poslouchají Mě a naplňují Boží vůli.
Můj milovaný lide, Varování se blíží a vaše srdce nejsou proměněna, a to pro
nedostatek šíření znalosti o tomto činu, kterým je mé milosrdenství, dar mému lidu.
Jsem zraněn těmi, kdo z kazatelen popírají má poselství.
Jsem zraněn těmi, kdo pokračují v prohlašování, že Já nejsem Bůh katastrof, a proto by mé děti
neměly vědět o všem, před čím je varuji. Proč neoznamují, že Já jsem Láska, a že z lásky k
mým lidem jim říkám předem, co se stane, nebudou-li se včas kát? Mé zájmy by měly být
vašimi. Místo toho, dříve než je duše ztracena, měli byste důrazně vykřiknout: "Jak ztracené je
lidstvo!" Tímto způsobem by někteří mí lidé byli probuzeni.
Budu tvrdý vůči těm, kdo nevarují mé vlastní před událostmi, které se blíží… Nebo je
to tím, že nevěříte mé Matce?
Já nepotřebuji zábavná představení nebo podívanou, "JÁ JSEM, KTERÝ JSEM" [Ex 3, 14].
Moji milovaní, neprožívejte dny vašeho života jako hlupáci, kteří žijí ponořeni do lidských
potěšení, protože ta, pro všechny bez rozdílu, skončí. Vzhledem k oslabení Země, budou
všechny sociální vrstvy ohroženy hladem… Rozdíl bude ve skutečnosti, že můj lid bude
živen mými anděly.
Moji milovaní lidé, těm, kdo se připravili kdykoli uprchnout ze Země, se to nepodaří. Zapomněli,
že Já jsem Pán všeho, co existuje.
Mé Slovo je pravdivé…
Jsem milosrdný a odpouštím těm, kdo se ze srdce kají a napravují své cesty.
Děti, ti, kdo patří ke straně antikrista, v tichosti pracovali na tak zvaném "rychlém občerstvení"
a přidali k těmto potravinám, které nedodávají lidskému tělu, co potřebuje, látky, které zvyšují
úroveň hněvu, podkopávají sebekontrolu člověka, oslabují ho, aby v banálních situacích
reagoval s větším hněvem, ztrácel svou rozvahu, a se zkalenými myšlenky se choval hůř než
zvíře.
Děti, stále dostáváte různé podněty ode všeho, co vás obklopuje a způsobuje, že nevíte, jak se
rozhodnout, co je dobré a co zlé. Zvažujete své činy a jednání? Přemýšlíte, když jednáte
impulzivně? Připustíte si, že pravost těch, kdo Mě uznávají jako Boha, vás převyšuje, protože
jsou zodpovědní za své skutky a jednání?
Lidstvo se nachází v rychle se měnících časech, a proto používá slovo "odpuštění" s velkou
lehkostí, abyste omluvili své zlé činy, a Já vás pozoruji a vím, že dokud se nerozhodnete

s pevným úmyslem se změnit, tak slovo "odpuštění" je jen prostředek k zakrytí
řetězu nepřiznaných omylů.
Existuje u vás nedostatek vnitřního poznání, ten pravdivý pohled do vašeho nitra, abyste
převzali zodpovědnost za činy, které jste spáchali. Pro každého je nutné, aby se zeptal: "Jaký
jsem? Jak se chovám k bližnímu? V co věřím?"
Mé děti, ti, kdo manipulují lidmi, vytvoří každý možný scénář, abyste jasně nepochopily, co vám
teď říkám. Musíte reagovat podle vašich přání, jimiž byste se přiblížily ke Mně, protože víte, že
jen Já vás vedu ke spáse.
Právě tak, jak je člověk zmatený a jde po špatných cestách, aniž by znal sám sebe, také příroda
uviděla, jak je lidstvo bezohledné v zacházení s ní a jak ji ničí. Lidské sobectví dospělo k
neoprávněnému zásahu do Stvoření a zpustošilo je. V tomto čase, člověk – agresivní, krutý,
zraňující, nízký, zbavený lásky a odlidštěný – není Stvořením uznáván. Vzhledem k tomuto
neuznání Stvořením, lidstvo zesiluje své utrpení. Přírodní síly se sjednocují, aby Mě člověk
hledal, uznal Mě a vrátil se ke Mně. Proto z vesmírného prostoru přichází to, co u člověka vyvolá
strach a nechá ho vzývat mé jméno bez přestání.
Modlete se, mé děti, modlete se za Chile, země se pohybuje.
Modlete se, mé děti, modlete se za Indii, její půda se třese.
Modlete se, děti, modlete se za mé kněze, světskost je velkým pokušením.
Moji milovaní lidé:
Nepokračujte v omylu, zkoumejte sami sebe.
Až každý pozná, jaký je, pak začne změna a návrat ke Mně.
Mé srdce spolu se srdcem mé Matky vás čekají.
Přijměte mé požehnání a buďte pozorní k tomu, co nepřichází ode Mne.
Váš Ježíš
Poselství Matky Spásy ze dne 1. února 2017.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
ZKOUMEJTE SEBE, DĚTI, NEBOŤ MUSÍTE PROJÍT TOTÁLNÍ ZMĚNOU
Drahé děti mého Neposkvrněného Srdce,
žehnám vám, žijete v mém srdci a potřebuji, aby vaše srdce tlouklo v rytmu mého
srdce.
Lidstvo lásku zapomnělo a v tomto čase je největším problémem člověka to, že nezná lásku –
lásku k sobě samému a k bližnímu. Člověk nezná lásku a nazývá sám sebe křesťanem, aniž by

znal mého Syna do hloubky, a pracuje a jedná zcela proti Boží vůli, pracuje a jedná podle svých
rozmarů, pronáší slova a činí skutky, které jsou proti učení mého Syna.
Jsou snad v těchto časech křesťané jiní než můj Syn?…
Nebo dal můj Syn této generaci jiný Zákon, jiná Přikázání, jiné předpisy?
Jak klamete sami sebe, mé děti! Všechny jste mé děti, miluji vás stejně.
Jak podvádíte samy sebe tím, že pod nějakou výmluvou podněcujete chování, které je
neslučitelné s učením mého Syna!
Zákon Lásky není neplatný; je stejný, včera, dnes a navždy. Kolik jen vás se nazývá křesťany a
říkáte, že mě milujete a zformovali jste malé sekty, které dávají Písmu svatému jiný výklad,
který vám vyhovuje. Setkáváte se, abyste se živili iluzemi, stavěli se do popředí a nevykonáváte
povinnosti pravého křesťana. Neevangelizujete, ale omezujete se na zdánlivé činy zbožnosti, ale
v podstatě nejste v souladu se zbytkem církve mého Syna.
Měli byste se shromažďovat, abyste se ve shromáždění naučili pokoře, neboť kdo není pokorný,
je pyšný, a pyšný člověk se musí sklonit, dokud se nenaučí být pokorný a poslušně plnit to, co
můj Syn požaduje od každého, kdo Ho chce následovat jako opravdový následovník.
Hvězdy osvětlují nebeskou klenbu a vy jste dostali Ducha Svatého, abyste byli světlem světa,
ale stvoření, která plně nežijí lásku k svému bližnímu a nemají úctu k Božím příkazům, nemohou
být světlem světa, ani šířit Slovo mého Syna.
Vidím, kolik jste vytvořili malých jednotek, které se příliš vzdálily od učení mého Syna, a proto
vás v těchto časech nabádám, abyste provedli nápravu.
Člověk nevidí dovnitř sebe. Je pro něj snesitelnější dívat se na jiné a kritizovat je,
ale vy víte, že v těchto časech musíte zůstat v neustálé duchovní bdělosti.
Já, jako Matka lidstva, vás vyzývám, abyste se v pravdě zavázali stát se dětmi mého
Syna, které plní Boží příkazy.
Tyto časy vyžadují nejvyšší bdělost vůči Satanovi a všem démonům, kteří se vrhají na duše
a hledají nejnepatrnější špatný skutek nebo jednání, aby je pak nechali padnout do největších
hlubin hříchu.
Děti mého Nejsvětějšího Srdce, nemůžete se samy nazývat svatými, nemůžete říct, že jste
dosáhly svatosti, nebo že se vám podařilo dosáhnout spásy. Taková arogance není hodna
opravdového křesťana. Mé děti usilují do posledního okamžiku své existence o svatost, o spásu,
neboť spása není slovo, spása je soubor prací, činů, neustálého úsilí, péče, podřízení lidského
ega, poslušnosti, lásky k bližnímu, naděje, pokory, víry… Víra vzrůstá, když se mé děti
ponoří hlouběji do života mého Syna, když při každé příležitosti, kterou mají,
prokazují svou lásku k jeho lidu a k jeho dětem.
Každý z vás je jiný, ale s nikým nebude zacházeno podle individuálních pravidel, neboť vám byl
dán jediný Zákon pro všechen lid, pro lid mého Syna. Slovo pro lid mého Syna je jedno, a je
jedna jediná Matka, kterou můj Syn dal svému lidu.
Ještě vám chybí vědomí, neboť je-li vědomí ve svém nejvyšším projevu, pak bojujete v každém
okamžiku svého života o to, abyste v celé šíři praktikovali "Lectio Divina", o které se můj Syn

přišel rozdělit s vámi od času, kdy mě požádal, abych učila jeho lid jako jeho věrného učedníka.
Ale je skutečností, že "Lectio Divina není ukončeno, protože odmítáte pohledět do svého nitra
a očekáváte od ostatních to, co chcete pro sebe, nemáte úctu ke svým bližním, soudíte už
předem, aniž byste byli Bohem, dovolujete si hřešit jako člověk povýšený a bezcitný.
Kolik jen falešnosti v sobě nese každý člověk!
Kolik pokrytectví prodlévá v tomto lidstvu zbaveného hodnot!
Vidím zemi krvácet, hluboce krvácet. Ano, země krvácí, krvácí veškerou krví, kterou na ni člověk
nespravedlivě vylil, krví nevinných, krví nevinně umučených. Krvácí kvůli nelítostným lidem,
jejichž jediným cílem je prosadit se terorem. Kolik je v tom omylu a kolik hořkosti přinášíte
mému Synu! Neboť On žije teď v každém z vás, kde obnovuje své bolestné utrpení.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, zdá se vám, že se cítíte v bezpečí, protože pod
nohama cítíte pevnou zemi, ale kolik z vás si představí své nohy na pohyblivých
píscích?… Přestože o tom nechcete vědět, musíte v tomto čase projevit nejvyšší
možné úsilí, měly byste použít vší svou sílu ve vašem těle, ve vaší duši, i v duchu,
aby vaše duše byla zachráněna.
Každý člověk je jiný, ale musí najít soulad v lásce, kterou vám můj Syn odkázal, protože člověk,
jenž nemiluje svého bližního, nemůže milovat mého Syna, s nímž je jedno.
Je tolik bojů, které se objevují po celé zemi, tolik zmatků v této chvíli. Je tolik lidí, kteří kvůli
tomu kárají ďábla!… Neklamte se, chybí vám růst v lásce, ve věrnosti k mému Synu, chybí vám
víra, když čelíte obtížím života, prosíte tak slabě a nejistě, že vaše prosby se cestou ztratí.
Modlitba má největší důležitost, neboť modlí-li se lidé mého Syna s vírou, energicky a s jistotou,
můj Syn ukáže své nekonečné milosrdenství. To neznamená, že tato generace nebude očištěna,
ale můj Syn vskutku odpoví svým nekonečným milosrdenstvím na vřelé, prosebné modlitby
svého lidu.
Modlete se, milované děti, modlete se za Spojené státy, na které v tomto čase
pohlížel celý svět. Modlete se, neboť z této země přijde na lidstvo neštěstí a bolest.
Modlete se, milované děti, modlete se za údajná spojenectví, modlete se za
podepsané smlouvy, podepsaná ujednání, neboť přijde den, kdy všechno, co se
zdálo být jednotou, se zhroutí a vyvstane nejhorší rozpolcenost, jakou kdy lidstvo
zažilo, a následky pro lidstvo budou katastrofální.
Modlete se, milované děti mého Neposkvrněného Srdce, modlete se za vaše bližní,
aby poslechli volání této Matky a už dále nepředstírali, že milují a naplňují Boží
Zákon.
Andělé vykonavatelé jsou již lidstvu blízko. Buďte silní, pevní a rozhodní. Vy, děti, které
v každém okamžiku svého života bojujete, abyste zůstaly věrné a plnily příkazy mého Syna,
usilujte najít sílu v potravě eucharistie. Zesilujte dále své modlitby a buďte těmi, kdo zcela
a naprosto naplňují lásku mého Syna ke všem jeho následovníkům. Zkoumejte sebe, děti,
neboť musíte projít totální změnou, protože žádné lidské stvoření si nemůže říct, že
žije v naprosté svatosti, neboť vlastnosti lidského ega zůstávají skryté v každém z
vás a dokonalosti jste nedosáhly.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, vy víte, že země se bude stále třást, vy víte,
že příroda udeří na celý svět. Zůstaňte připraveny a dívejte se nahoru, neboť člověk chodí tak,
že se dívá na zem, proto se nemůže odpoutat od světa. Musíte se dívat vzhůru a zavázat se jít
vzhůru, abyste dosáhly opravdového duchovního vzestupu. Toto je nejvyšší nutností pro každé
z mých dětí v tomto čase, protože každý, kdo se nedokáže odpoutat od toho, co je světské,
nemůže tvrdit, že je víc duchovní. Abyste zachránily své duše, musíte být duchovní stvoření
a více mystické.
V každém díle, v každé situaci, která se vám naskytne, měly byste dát duchovní
odpověď a ne čistě lidskou odpověď.
Povzneste se, děti, jděte za hranice světského, abyste byly hodny statečnosti, kterou nutně
potřebujete, abyste čelily pronásledování, ponížení, mučednictví, neboť nejen když je lidské
stvoření umučeno předměty, vyrobenými lidskou rukou, se bytost může nazývat mučedníkem.
Kolik z vás je každodenně mučeno svými vlastními bratry, zvráceností a nedostatkem lásky
vašich bližních, ve vašich vlastních domovech. Kolik z vás je mučeno nejmocnější zbraní, kterou
má člověk k týrání a zabíjení, k udušení, k bičování: svůj jazyk!
Jen ti, kdo se dokážou spatřit v nitru svého vlastního zrcadla, jsou těmi, jimž se podaří odpoutat
se od sebe samých a otevřít se opravdové znalosti obsažené v Božím Slovu.
Pojďte ke mně, pojďte, abych vás mohla vést. Já nejsem víc, než můj Syn, jsem Matka mého
Syna, jsem Matka každého z vás, i když mě nepokládáte za Matku. Pojďte ke mně, protože vás
povedu a budu se za vás přimlouvat. Pojďte ke mně, děti, pokračujte v cestě a buďte
odhodlané k opravdovému obrácení.
Milujte jeden druhého jako opravdoví bratři, neudržujte pokrytecké vztahy, buďte
průhlední, jako křišťálově čistá voda, a snažně vás prosím, aby mléko a med mohly
proudit k potřebnému z každého z vás.
Udržujte své lampy rozsvícené a nedovolte, aby byly znečištěny.
Žehnám vám, mé děti, miluji vás, přitáhněte se ke mně, neboť já neodmítnu roztáhnout mé
paže před nikým, kdo mě prosí, abych ho vedla k mému Synu.
Matka Maria

(*) Poznámka překladatele: Lectio Divina je způsob modlitby, kdy modlící čte Písmo svaté tak,
že se obrací k Duchu Svatému v rozjímání, a ne k vlastnímu studiu textu.

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 4. února 2017.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
VYZÝVÁM VÁS K PŘEMÝŠLENÍ O ZPŮSOBU, JAKÝM PRACUJETE A JEDNÁTE
Moji milovaní lidé,
miluji vás věčnou láskou…
Moji lidé, které miluji, jsou ti, které neustále chráním. Moji milovaní lidé jsou nejpokornější,
nejbdělejší, mající nejvíce naděje a ti, kteří přetvářejí každý okamžik v dar lásky pro spásu duší.
Buďte milosrdní, jak jsem vás učil.
Buďte životem mého Slova, nečtěte mé Slovo, abyste si nahlas říkali jen jisté věty, které se vám
líbí. Živte se mým Slovem, abyste je milovali, a skrze lásku k němu vás Pravda přitáhne blíže
ke Mně a sjednotí vás se Mnou.
Mé děti, buďte objektivní a moudré. Budete-li věrné a pravé, osvítím vás. Lidská
bytost, která nelituje svých omylů a svých hříchů, následkem toho nenalézá mé Světlo a jde dál
v temnotě. Celé lidstvo potřebuje osvítit svůj rozum. V tomto čase ale rozum nedokáže
odfiltrovat zlobu, vyvolanou člověkem a vším, co ho obklopuje, která k němu přichází. Proto
je pro duši tak těžké, aby vedla tělo, které má jen slabou vůli.
Moji milovaní lidé, jak snadno tíhnete ke škodlivé práci a jednání a směšujete svobodnou vůli
s nemravností, a když se chopíte prostopášnosti, držíte se jí tak pevně, že se stane posedlostí.
Posedlost vás vede k pohrdání vším, čím jste a co vlastníte, a kvůli pohrdání toho všeho, vás
napadne ďábel, odvleče do otroctví, až otrok nebude moci dále žít bez svého pána. A... je to
démon, který se raduje, když člověk žije tělem a ne duchem.
Mé děti nemohou žít mým Duchem, jestliže Mě neznají, když Mě odmítají, protože dychtí po
nemravnosti, žijí-li život uprostřed neřestí všeho druhu, když dávají volný průchod lidskému
egu, které lidi, aniž by si toho všimli, vyzdvihuje, dokud totéž ego je nepřivede do jejich
vlastního zničení skrze pýchu, protože své bratry považují za nevědomé bytosti.
Milovaní, velké zlo polapilo člověka kvůli pýše a toto zlo je ironií, kterou člověk nese ve svém
charakteru. V tomto čase lidský charakter učinil své myšlení hrubým, svou mysl, své ego, svůj
mozek a své srdce potáhl krustou, aby lidstvo neznalo bolest ani soucit. Lidské ego vytlačilo
člověka – mého syna – aby stvořilo člověka světa, chlípníka, násilníka, vraha, bezcitného
stoupence přisluhovačů Zlého…
Moji milovaní lidé, boj mezi dobrem a zlem nepřestane, dokud se nesjednotíte ve Mně. Žijete
v neustálém utrpení kvůli své neposlušnosti, utrpení, které prostoupilo jádro vědy, srdce jednoty
lidstva, které oslabilo řád, zastřelo morálku a dokázalo, že lidstvo žije falešnými lidskými
poctami, které nejsou nic jiného, než přijetím lží a ztrátou statků našeho Domu.
Děti, vy okamžitě zapomínáte – není pro vás příjemné si pamatovat, co od vás
požaduji –, abyste přestaly jednat podle svých rozmarů. Nemyslíte na spásu duše,
utlačujete ji, aby vás nepřivedla k tomu, že byste si všimli i nejslabšího pocitu z nepřítomnosti
dobrých skutků.

Nestaráte se o svou duši… a je to tím, že jste nebyly učeny o transcendenci duše v lidské
bytosti. Necháváte se ovlivňovat prchavými emocemi a vzpíráte se lásce. Pamatujete si, co je
duši odporné, aby ode Mne nedostala sebemenší zprávu.
Lidstvo se soustřeďuje na inteligenci bytostí, neustále zdůrazňuje intelektuální
pokrok a ponechává stranou zásady úcty, oddanosti a vděčnosti ke Mně.
Dívám se na tak mnoho z vás s pamětí blokovanou cáry, závislostmi, ambicemi, pošetilostí,
chladností, zaujatostí, nevědomostí, neúctou, nedostatkem lásky, nedostatkem všímavosti
a neznalostí, že žijete v nekonečné agonii…
Vzpomeňte si na mé Slovo, abyste je uváděli do praxe. Blázni jsou ti, kdo vědí, a přesto
nevidí, vědí a neposlouchají, vědí a nejdou, vědí a jsou náladoví, ti, kdo znají Mne a mou
spravedlnost, na ni zapomínají, a říkají si: "Boží spravedlnost na mne nedosáhne"… Jak se jen
mýlí!
Moji milovaní lidé:
Přicházím se svým přísným Slovem napomenout ty, kdo vědí, že jsou voláni
a neposlouchají, nebo si myslí, že jsou nepostradatelní.
Myslete, dívejte se kolem sebe: kolik znamení, kolik varování, kolik konfliktů v člověku,
kolik hlouposti ve vás, a vy se nechcete změnit! Nezapomeňte, že pokorní jsou ti, které
miluji nejvíce. Buďte první, kteří přijdete ke svým bratrům s mou Láskou, buďte první, kdo
poprosí o odpuštění své bratry, i když to nemusíte udělat, buďte první, abyste byli svědectvím
dobré práce a činů.
Musíte očistit svou paměť od všeho, co vás nutí jít zpět a vzdaluje vás ode Mne.
Použijte svou inteligenci, abyste udrželi svou paměť osvícenou a ne zakalenou minulostí,
ale stále zůstávejte v přítomnosti a neváhejte opakovat své přemýšlení.
Děti, přemýšlejte. Nejednejte nerozvážně, neboť je příliš mnoho stvoření, která
jednají bez rozmyslu.
Vyzývám vás k přemýšlení o způsobu, jakým pracujete a jednáte. Nežádám vás, abyste se dívali
na vašeho bratra, abyste tím omlouvali své vlastní dílo nebo jednání, ale volám každého člověka
konkrétním a osobním způsobem, protože v mém pohledu náleží práce a jednání plně k osobní
zodpovědnosti. Vnější vlivy jsou tím, co musíte ovládnout. Ne naopak.
Dávám vám pokyny, abyste byli pravými svědky mé vůle. Nežijte tak, že se schováte
za svého bližního, abyste ospravedlnili své špatné skutky.
Když jednáte dobře, neříkáte Mi: "Pane, jednal jsem dobře díky mým bližním", ale
s velkou lehkostí připisujete sobě, co je dobré ve vaši práci, nebo činech. Takovými byste měli
být, nejste-li schopni ovládat sebe, nebo odolávat zlým sklonům.
Musíte se povznést, být silní, abyste Mě poznali a milovali Mě.
Někdy světské polapí ty, kteří si říkají učenci. Polapí je skrze činy, které se odehrají bez
povšimnutí, podmaní si je pýchou, a když pýcha vstoupí do lidské bytosti, pak se tato zveličuje
falešným věděním a vyžaduje respekt, který povyšuje její ego nade vše a nad každého.

Buďte silní, odolávejte našeptávání zla, které se rychle šíří z jednoho konce země na druhý,
a přivádí k pádu ty, kteří jsou vyvedeni z míry a nezralí.
Moji milovaní lidé, potřebujete žít ve vnitřním pokoji, aby se vám vaše dobré úmysly
vydařily, abyste činili pokání.
Potřebujete žít ve vnitřním pokoji, abyste se mohli sjednotit se Mnou. Potřebujete vnitřní pokoj,
abyste Mě poznali a zůstali věrní, až budete čelit zkouškám, které jste sami na sebe uložili kvůli
velké neposlušnosti a vzpouře proti Mně. Nevěra mého lidu je příčinou tolikého utrpení lidstva.
Kolik vás Mě zapře ze strachu z odvety!
Kolik vás zradí své bratry, rodiče, svou vlastní rodinu, aby děti temnoty vás
nepronásledovaly!
Modlete se, mé děti, modlete se za Řím, bude postižen ohněm, Itálie bude silně
otřesena.
Modlete se, mé děti, modlete se, má církev se třese.
Modlete se, mé děti, modlete se za Japonsko, bude znovu bičovat lidstvo.
Modlete se, mé děti, modlete se, vulkány začínají být aktivní s velkou silou.
Vzhlížejte nahoru, vzhlížejte nahoru!
Žehnám vám v každém okamžiku, žehnám vám, abyste se všichni vrátili na cestu. Má Matka
neodmítá žádné ze svých dětí. Má Matka vás hledá, aby vás přitáhla ke Mně.
Děti, Já neodepřu své milosrdenství nikomu, kdo prosí o odpuštění svých hříchů, kdo si opravdu
přeje provést nápravu.
Toto je čas, ve kterém potřebujete přijmout mou Lásku a mé milosrdenství, abyste
byly duchovně posíleny.
Miluji vás, vážím si vás, žehnám vám.
Váš Ježíš
Poselství Ježíš ze dne 8. února 2017.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
V TOMTO ČASE ZLO JIŽ ROZVINULO SVOU SÍLU PROTI KAŽDÉMU Z VÁS
Můj milovaný lide,
mé požehnání není podmíněné, mé děti je dostávají neustále.

Má láska je pro všechny, záleží na každém, zda ji přijme nebo ne. Hříšník, který dokáže činit
pokání, který se dokáže otevřít a cítit mé požehnání a tudíž mou Lásku, dosáhne to největší,
co si člověk může přát: SPÁSU DUŠE.
V tomto čase ti, kdo pracují na mé vinici, se budou těšit z mých plodů nejen v mém Domě, ale
i na zemi, a již dostávají požehnání, protože jsou těmi, kdo napodobují mé jednání a činy
a dostávají tak pomoc mého Domu. Má Matka neustává ve své dobrotě, pokrývá vás jí, dává
vám sílu a vzdaluje vás od pokušení.
Moji milovaní lidé, v tomto čase zlo již rozvinulo svou sílu proti každému z vás. Růst
této síly je stále aktivní, nepřestává, zahrnuje všechny obory společnosti: vědu, zdraví, zbraně,
morálku a potravu. Všechno je spojeno a zlo neustále postupuje, aby vám ubližovalo, abyste
ustoupili ve všech ohledech, zejména vy, mé děti, když jste napadány nejen ve vašem
každodenním životě, ale když útočí na vaši osobnost a spiritualitu. Pohled zla se nyní zaměřil
na lidskou bytost jako na druh, který má nechat zmizet.
Cílem zla je nikdy se nezastavit a zůstávat stále v činnosti, reprodukovat se, zesílit své působení
a ve všem škodit lidstvu. Proto, mé děti, u každé novinky se potřebujete ptát samy sebe: jaký je
záměr, jenž motivoval síť zla, aby ji pro nás vytvořilo?
Vskutku, moji lidé se zastaví u každé mé prosby nebo podnětu, ale nedělají pokroky,
nereagují. Tento okamžik ztrácíte, zlo jej však neztrácí, ale používá k tomu, aby vás odvrátilo
od všeho, co vám sděluji, od všeho, před čím vás varuji a od všeho, co vám vysvětluji,
a takovým způsobem, že cítíte, že každé Slovo, přicházející z našeho Domu je těžké si podržet
ve svém srdci.
Víte, mé děti, že vás ovládla lenost mysli? Nic není těžké, máte-li chuť se vnitřně rozvíjet.
Právě proto zlo jedná rychle a zdá se, že dobro zůstává ve stavu letargie. Vy spíte, odpočíváte,
necháváte se unést leností, a ne aktivitou, nehýbete se, neprojevujete žádnou iniciativu…
Probuďte se! Vyzval jsem vás, abyste se probudily, abyste vyšli ze své otupělosti, ale zlo
pokračuje ve zrychlování, aniž by se zastavilo, ale vy, ano, vy se necháváte vším zastavit.
Děti, zlo je v činnosti, působí od člověka k člověku, uchopí každé z vás a utká se s vámi
v osobním boji. Ono ví, jaká je slabost každého lidského stvoření a neustále na ni útočí,
aby je přivedlo k pádu. Toto by nemělo být překážkou na duchovní cestě – měly byste
rozpoznat zlo a nedávat mu příležitost, aby vás přivedlo na bitevní pole. Mé děti, jste
méně než nemluvňata, reagujete s takovou dětinskostí na sebemenší podnět, že jsem zahanben
reakcí některých z vás, které nedojdou ke zralosti a dovolují zlu, aby je dostalo tam, kam chce.
Pokračujete s takovou tvrdohlavostí a sebestředností, vědouce, že se musíte
pozvednout, neboť se nacházíte v době přípravy na Varování, a vy přitom popíráte
své osobní pochybení a připisujete je ostatním.
Děti, přede Mnou nebudete moci zakrýt svou osobní zodpovědnost za žádný čin a jednání.
Je to lidská tragedie, skutečná tragedie, protože neuvádíte v čin, co slyšíte,
ani nevěříte, že to, co slyšíte nebo čtete v těchto poselstvích, je určeno vám.

Má trpělivost je nekonečná, ale čas, vám vyměřený a určený, ten NE! Kolikrát jsem vám
řekl, že každý je zodpovědný ze svých činů! Vyzval jsem vás také, abyste duchovně rostly
a vaše osobnost zrála ve vašich dílech a činech.
Děti, vy nechápete, že zatvrdíte-li svá srdce, ztratíte schopnost být laskavé, dobrotivé, být
požehnáním, a co je nejdůležitější – ztratíte schopnost milovat a být láskou. Tehdy přicházíte
do okamžiku, kdy už nenajdete lék.
Nazýváte se křesťany a čtete naše Slovo, ale zůstáváte lhostejní… Říkáte si: "To, co čtu,
není určeno pro mne"… Myslíte si to a nejednáte, nepokáráte sami sebe, a proto
to udělám Já…
Pokárám přímo toho, kdo Mě zná a nemění se…
Zmínil jsem se vám, že tvrdost srdce dosáhla bodu, kdy se stane nevyléčitelnou.
A proč je tomu tak? Jak může Kristus něco takového říct?
Protože Mě znáte, a protože od toho, kdo Mě zná víc, vyžaduji víc, ne však od toho,
kdo zatvrdil své srdce a nezná Mě. Ten, kdo Mě nezná a slyší má pokárání, a proto
prosí, aby byl uzdraven, dostává u Mě větší příležitost než ten, který Mi stále jen
naslouchá a odmítá Mě.
Dívám se na lidi, kteří učinili smutné rozhodnutí vzepřít se těmto vysvětlením našeho Domu,
a rozhodli se nebýt dojati, jakkoli silně k nim mluvím. Tato stvoření jsou jako kameny úrazu.
Dovolím jim, aby žili svou svobodnou vůlí, dokud neuvidí jasně to, co dříve viděli jako temnotu.
Kameny úrazu existují, mé děti. Ať nikdo z vás není kamenem úrazu, protože pak budu jednat
se svou spravedlností.
Ten, kdo Mi odmítá naslouchat, a přitom Mě zná, si sám vytváří imunitu a odolnost vůči mému
Slovu a mé Lásce.
Nebuďte překvapeni mou přísností, je v ní skryta má nesmírná a věčná láska
ke každému z mého lidu.
Děti, tento čas je mimořádně choulostivý. Čiňte pokání! Ne vaši bratři a sestry,
ale vy… Ano, vy, kteří čtete mé Slovo: Čiňte pokání! Je to naléhavé.
Musíte na sebe vzít zodpovědnost za každý čin. Je snadné dávat vinu svým bližním za vaše
osobní pády. Padne-li někdo z vás, není to proto, že někdo jiný je slabý, ale proto, že ten
kdo padá, je slabý, a klesá kvůli své vlastní slabosti.
Nevidíte, jak rostou problémy po celé zemi. Ze všech možných důvodů zmatky narůstají,
nezastavují se, ani se nezastaví, hněv pronikl do psychiky člověka a ta reaguje ukvapeně.
Tento čas není pro nevhodné reakce, v tomto čase musí být mé děti zralé, aby
odolaly zlu.
Modlete se, modlitba je mocná, nezanedbávejte svatý růženec, přijímejte Mě náležitě,
nezapomínejte, že Boží Zákon je věčně přítomný, Přikázání nejsou předmětem reforem.
Moji lidé Mě musí poznat, aby mohli žít ve Mně.

Modlete se, mé děti, modlete se za mou církev, chaos vzrůstá spolu s rozdělením.
Má církev se bude stále třást, můj lid musí zůstat sjednocený v mé lásce.
Modlete se, mé děti, modlete se, velký národ severu bude kořistí teroru, železná
ruka bude zastavena až po utrpení mých dětí.
Modlete se, mé děti, modlete se, lidé budou dezorientováni nepředvídaným pádem
boha peněz.
Modlete se, děti, modlete se v reakci na hrozbu. Čin zavdá popud k utrpení lidstva.
Modlete se za Chile a Itálii, budou se třást. Kde se země dosud netřásla, bude
se třást.
Moji milovaní lidé, nechávám se poznat v lidech, když člověk ve Mně nachází radost, když
se ztiší, že nejde sám, a když se nenechá zneklidnit banalitami ve své mysli.
Děti, buďte moudré, splňte, o co vás prosím, respektujte a naplňujte náš Boží Zákon:
Přikázání… Nezapomeňte, že rozum vás vede k inteligenci, abyste mohly splnit naše příkazy,
a spolu s jejich plněním dosáhnete moudrosti, která je k jejich splnění nutná. Neboť jste-li
odděleni od moudrosti, upadnete do omylů, a ty se stanou pro vás nesprávnou volbou.
Můj lid musí být věrný a pravdivý. Můj lid čeká se svatou trpělivostí, ale musí přitom jednat.
Sešlu mého anděla pokoje, nenechám vás samotné uprostřed smečky vlků v rouchu
beránčím, následovníků antikrista. S mým andělem pokoje posílím, co naše vůle ohlásila o
rodině. On bude stále v rámci rodiny.
Mé srdce je neustále drásáno milióny potratů, které jsou povoleny. Tato povolení jsou nejen
degenerací lidí jako lidských bytostí, ale dělá lidi neschopnými vyvíjet se v duchu.
Moje děti by se neměly modlit jen před oltářem v chrámu. Každý člověk je chrámem Ducha
Svatého, a jako takový, si musí uchovat pokoj. Ten, kdo nejedná tímto způsobem, se dopouští
vážného nedostatku v mých očích.
Děti, v mém Domě přivítám všechny za podmínky, že naplňujete naši Boží vůli. Nejste děti,
které jsou opuštěné, jste děti, které byly varovány.
Právě tak, jak vás miluji, musíte chtít a mít potřebu vysvětlení Božího Slova.
Nemějte strach, poslouchejte. Netoulejte se, jděte ve spravedlnosti a Zákonu a chovejte se jako
mé pravé děti.
Volám vás, pojďte ke Mně.
Miluji vás, milujte jako Já.
Ukazuji vám cestu krok za krokem. Rozhodněte se Mě následovat.
Žehnám vám, pojďte ke Mně.
Váš Ježíš

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 14. února 2017.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
BOŽÍ DŮVĚRNOSTI NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA SVÉ MILOVANÉ DCEŘI LUZ DE
MARIA
Milovaná dcero, říká mi náš Pán…
Vidím Ho v jeho bílé tunice se zlatou tkaninou, splývající napříč po jeho ramenou dolů, svázané
po straně kolem pasu bílým provazcem. Jeho volně spuštěné vlnité vlasy se pohybují ve větru.
Jeho oči se na mě upřeně dívají, uchvacují mě svou jasně medovou barvou a podobou tak
dokonale vykreslenou, že mi ihned svým mandlovým tvarem připomínají oči jeho Matky.
Ježíšovy oči jsou větší než oči jeho Matky, také nos je nezaměnitelný: dlouhý, se silně
vyznačenými mužnými rysy. Tvář a kůži má opálené sluncem, v němž se třpytí a leskne,
aby se odlišil jako Člověk-Bůh.
Kristus otevírá svá ústa a krátký vous pokrývá jeho bradu až k dolnímu rtu a říká mi: Dcero,
podívej se na Zemi. V dálce se objevuje globus, mohu rozlišit některé kontinenty. Mé oči se
upírají na Zem a Kristus mi říká: "Nehleď na pozemskou kouli, dívej se, co dělají lidská stvoření.
Dívej se na politické bouře lidstva, dívej se na země, a jak jsou otřeseny." V tomto okamžiku se
Země přiblížila ke mně a v mnoha zemích vidím manifestace, pronásledování a posloucháme
některé bytosti, jak diskutují o velkém množství peněz, jimiž bude zaplacena velmi choulostivá
práce proti nějakému prezidentovi.
Kristus mi říká:
Pokračujme, má dcero. Buď si vědoma neklidu na sociální, politické, náboženské sféře a všech
jiných úrovních, protože za každým protestem je nějaký důvod, a tento důvod není dán těmi,
kdo protestují, ale lidmi ve vysokých pozicích, kteří platí penězi, aby se někteří muži postarali,
aby zvýšenými hlasy vyvolávali vzpoury mezi národy.
Jdeme kolem Země, v oblasti Libanonu jsou slyšet různé oběti útlaku, výsledek názorů a víry
v mužskou převahu nad ženami. Kristus se na mě dívá se svou bolestí zkřivenou tváří a je
nemožné necítit jeho utrpení, vycházející z hloubi jeho srdce, a tato bolest nepřichází
z Vykupitele, ale je "navíc" kvůli tomuto nespravedlivému utrpení.
A viděla jsem něco mimořádného: Stvoření, které zachovává Boží otisk, kterým bylo stvořeno,
reaguje, a je ticho, možná jen na malý okamžik, ale ten se zdá být dlouhým časem. Ticho –
všechno se ztiší a Stvoření, jak se zdá, že upírá svůj pohled k našemu Pánu. Tu učiní nezvyklý
pohyb: vítr se stane silnějším, vlny oceánu se zrychlují, Země se dokonce přemisťuje, vidím ji
zblízka a cítím ji, jak se chvěje. Bratři, je to reakce Stvoření na bolest našeho Pána a Spasitele.
Kristus mi říká:
"Milovaná, viděla jsi a slyšela, jak reaguje Stvoření na bolest, způsobenou mými dětmi.
Přemýšlej o tom, jak celé Stvoření reaguje, když je tolik zla vycházejícího z člověka, které
zahaluje Zemi. To není má spravedlnost vůči člověku, ale zlá díla a činy člověka, které jako
magnet přitahují reakci proti němu samotnému."
Země zestárla a její stárnutí bylo urychleno zlou vůlí člověka, krutost vede Zemi k utrpení víc,
než je třeba. Plány, vypracované těmi, kdo převzali nadvládu nad zemí a věří, že připravují osud
lidstva, vypouštějí své tiché, ale smrtonosné zbraně na celé lidstvo, užívají člověka proti člověku

samotnému, rozvášňují mysli, aby šílené myšlenky dorážely na mé děti, a ty věří, že se brání
v okamžiku, kdy přicházejí tam, kde je zvrácené elity už předem plánovaly vzít.
Ach, jak tito přisluhovači antikrista budou litovat, neboť budou přivedeni k utrpení a budou
truchlit nad zradou téhož antikrista, jenž nebude chtít nikoho, kdo by zůstal naživu a byl mu
rivalem. Ti, kdo v této chvíli spouští pronásledování proti mému lidu, budou pak přivedeni
k utrpení tímtéž antikristem.
Kristus mi říká:
Milovaná, pohleď: Mé děti nevypadají jako lidská stvoření obdařená vůlí a vědomostmi, nevzaly
si poučení ze zla, které zakusily, ani nejsou schopny zabránit budoucím zlům, protože jsou
nevěřící a neposlušné.
Milovaná, již jsem vás učil o nutnosti růst v Lásce a nechovat se jako zvířata. Řekni svým
bratrům a sestrám, že se sami musí překonat v duchovní oblasti, ale aby zahájili tento proces
radikální změny, musí se přiblížit ke Mně a vzdálit se světu.
Lidstvo bude přivedeno do nejvyššího stavu degenerace, nemyslitelné se stane skutečností, a…
stydím se stále víc za člověka.
Má dcero, člověk, žijící ve společenství, si jako vzor bere bezbožnost, v níž žijí někteří jeho
bratři. Aby nebyl odmítán, přijímá bezbožnost a krutě ji uplatňuje, aby vynikal, a tak strach je
už lidem neznámý. Lidským šílenstvím je jednat a pracovat způsobem, který se příčí naší vůli.
V tomto bodu se člověk stal stoupencem zla, a to mu dodává prvky, které potřebuje, aby
pokračoval v boji proti Mně – zhoubné prvky, ohrožující spásu duše.
Vlastnictví toho, co není nutné, dělá z člověka bytost, předurčenou k životu bez účasti svých
bratrů a zvyšuje jeho ego. Toto ego ho překonává a deformuje, aniž by si to člověk uvědomil.
Milovaná, je tolik lidí, jimž jsem poskytl víc, než je nutné, aby na Mne vzpomínali, ale když
se vidí na vrcholu, zapomínají na Mne a jejich ego je nutí, aby se snažili dosáhnout víc a víc,
a to je vede k tomu, že už ve Mne nevěří!
Kristus přestává pohlížet na lidstvo zvenčí a dívá se na nitro jednoho člověka. Říká mi – jsem
zajat, nemohu dýchat, jsem neznámý, odmítnutý. Toto stvoření Mě vyhnalo a jeho potřeby jsou
v protikladu k mé lásce. Slyším Krista, ale nevidím Ho, slyším jen jeho zlomený hlas a prosím
Ho, aby vyšel ven.
Odpovídá mi – to je můj Dům a jeho Král není žádoucí. Toto mé stvoření popírá poznání mé
vůle, naučilo se pár modliteb nazpaměť a s nimi věří, že je spaseno. Bez skutků dobročinnosti,
lásky k bližnímu, odmítající útěchu nemocným… Zasvětili své životy bohu peněz a odepřeli moji
pomoc hladovým… Říkají, že zlo neexistuje a žijí ponořeni do zla. Škodí si otravou chtíčem,
hromadí neposlušnost, domýšlivost, a odmítají Mi lásku.
Milovaná, jsem hoden tohoto? A já Mu odpovídám – ne, můj Pane, nejsi toho hoden!
Kristus Mi říká:
Tato generace zasluhuje, co si přitáhla k sobě. Jsem omezen na několik vět, které nevycházejí
z jejich srdce, ale stále je opakují, aniž by věděli, co říkají, bez oddanosti…
Přijímají Mě s úmyslem získat nebe, bez pokání za svá pochybení…

Nevěří v můj Zákon, používají jej podle svých přání a ke svému pohodlí, čtou Písmo svaté
a vykládají si je, jak se jim to hodí! Jaká bolest! Boží Zákon je snížen člověkem na pouhý výklad,
mé Slovo je ignorováno a sníženo na opakování, které člověku brání, aby se do Mne ponořil
a poznal Mě ze svého nitra, kde přebývám…
Má církev dovoluje, abych byl redukován na modernismus, zvykli si říkat, že zjevení skončila
s Písmem svatým, ale v této chvíli mění Zákon, obsažený v Písmu svatém.
Kristus mluví důrazně, ale vždy v sobě udržuje Boží Lásku. Pak mi říká: Milovaná, předzvěsti
toho, co má přijít, jsou silné jako bouře, ale mé děti se zatvrdí a žijí v bouři, jakoby tento čas
byl normální. Dokud nepřijde jiná, silnější bouře, jako ta, která se bezprostředně blíží k mé
církvi, a pak, když Mě nebudou mít poblíž, jako v tomto okamžiku, protože budu skryt, pak
mé děti budou naříkat a křičet k nebi a pokoušet se Mě najít. A Já jim řeknu: Nekřičte, Já
jsem vždy tady, ve vás!
Modlete se, mé děti, modlete se za Německo, bude trpět rukama teroru.
Modlete se, mé děti, modlete se za Kostariku, bude otřesena.
Modlete se, mé děti, modlete se za Itálii, trpí následky zlého chování lidí. Tato země
se třese.
Modlete se, mé děti, modlete se za Španělsko, bolest se zmocní nevinných.
Pohleďte děti, lidská pýcha přinese lidstvu bolest.
Řekni svým bratrům, že by se měli poučit o mé Lásce, ale především, aby naplňovali Boží
Zákon.
Řekni jim, aby Mě přijímali s důstojností…
Řekni jim, že mými opravdovými nástroji jsou ti, kteří neříkají, že jsou nepostradatelní, protože
uznávají moji svrchovanost nad každým lidským stvořením…
Řekni jim, že vlci, odění v rouchu beránčím, se nazývají vlastníky toho, co je moje. A aby
nezůstali sami, přibíjejí ty, kteří jim naslouchají na osobní kříž nástroje.
Žádný nástroj není pánem historie, ani jediný nezná všechna odhalení, ani jeden se nemůže
nazývat znalcem vší Pravdy, protože jen můj Otec zná datum a hodinu událostí. Proto nemohli
odhalit, bez výslovného příkazu mého Otce, co je vůlí mého Otce. Mé nástroje jsou důležité,
každý je jako prst mé ruky. Ale nezapomínejte, že JÁ JSEM, KTERÝ JSEM [Ex 3,14] a člověk
je člověk.
Řekni jim, aby otevřeli svou mysl, a v ní najdou probuzení k velkým skutečnostem, které je
přivedou k tomu, aby se staly mými pravými dětmi, dětmi milujícími Boží cesty a skrze Lásku
a Moudrost se dopracují blíže k mému Domu a více se vzdálí od světa.
Milovaná, pojď, odpočiň si a bez přestání se přimlouvej za lidstvo. Pokora je centrem ctností
mých dětí, které miluji.
Přijmi můj pokoj.

Váš Ježíš
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 19. února 2017.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
JÁ NEJSEM VZDÁLENÝ BŮH, STOJÍM BLÍŽ, NEŽ VĚŘÍTE
Můj milovaný lide,
mé požehnání je pro každé z mých dětí:
Ochrana, pokoj, moudrost, bezpečí a má Láska.
Můj lid je udržován v neustálém čekání a Já vás volám k uskutečňování mého Slova v každém
ohledu.
Musíte si udržet důvěru, že v poslušnosti k mému Slovu najdete moudrost, kterou v tomto čase
nemáte, jste-li mimo Mne.
Nabízím vám svou ochranu, nikoli úlevu od zkoušek, v nichž každý roste a je
posilován, aby zachránil svou duši.
Vy jste můj lid, a můj lid žije, pracuje a jedná v rámci Božího Zákona, který zůstává v platnosti
pro každou generaci.
Už dávno jsem vám oznámil krizi v mé církvi, modernizaci mé liturgie, nedostatek spojení se
Mnou v posvěcování. Někteří z mých kněží věří v transsubstanciaci mého Těla a Krve, jiní ne,
navzdory všem fyzickým důkazům, jako tomu bylo v eucharistických zázracích. Pro některé je
kněžství posvátné, a pro jiné jen jiné povolání.
Varoval jsem vás, moji lidé, před svobodným zednářstvím, které ovládá velký počet mých
církevních stoupenců. O tom jsem se už zmínil, abych vás připravil na velké změny, které
nastanou a jimiž moji lidé budou zmateni. Zmatek přichází, protože Mě neznáte, a protože Mě
neznáte, nemáte schopnost poznat, co je má vůle, a co se děje z vůle lidí, aby přivedli můj lid
k váhání, což je velmi choulostivá situace.
Můj milovaný lide, žádná událost, oznámená uvnitř mé církevní hierarchie není
náhodná. Je naplněním toho, co vám řekla má Matka již ve svých prvních zjeveních,
kde mluvila o skutečnostech, které znáte, a ve znalosti, kolik toho má Matka odhalila pro tuto
generaci, stále nevěříte a ignorujete každé slovo mé Matky. A děláte to, abyste ospravedlnili
neospraveditelné: práci a jednání mimo mou vůli.
Tak mnoho antikristů prošlo dějinami! A v tomto čase, kdy jste varováni před posledním
a velkým antikristem, který ovládá veškerou hrůzu a zlo vycházejícího ze samotného pekla,
nenasloucháte mým varováním. Ještě jednou bude můj lid čelit teroru, jen to bude poslední
příležitost pro Zlého zaútočit na mé děti. Budete prožívat, co žádná předchozí generace nezažila.
Od velkých vymožeností člověka, až do očisty jeho samotného: Velký čin milosrdenství vůči
člověku ve Varování a Zázraku mého Domu, které jste dříve nikdy neměli. Oba zázraky způsobí,

že moc mého Domu se vylije z břehů, aby můj svatý Zbytek byl stále více očišťován,
až do mého Druhého příchodu.
Mé milované děti, moji milovaní lidé, právě tak, jak lidstvo čelí tolika kritickým událostem,
tak má Láska je položena před každého, a tak kdokoli si přeje, může si vzít a pít mléko a med,
které proudí z mé Lásky, a ne žít pouze pohromami.
Chci, abyste pochopili, že z dobroty čiší dobrota a přitahuje dobro, ze zla čiší zlo
a přitahuje zlo. Každý z vás se živí tím, co přijímá svou svobodnou vůlí a skrze lidské
bytosti.
Posílám svůj nástroj, aby vám oznámil mou vůli a sdělil vám správnou a nejméně bolestivou
cestu, kterou musíte jít.
Čas mého milosrdenství byl velmi prodloužen prostřednictvím mé Matky, která se přimlouvala
za vás, za lidstvo. Má Matka, velká obhájkyně mých dětí, je tou, která umožnila, že čas očisty
byl odložen. Děti, tento čas již minul a přišla chvíle, kdy, jestliže naše Trojice nedovolí očistu,
mé věrné děti budou ztraceny.
Moji lidé, nemoc postupuje k bodu, kdy se stává pandemií. Zůstaňte ve střehu,
vyhubení lidstva nebylo posláno Mnou, ale zrodilo se rukou člověka.
Moji milovaní lidé, Evropa si užije dosyta trápení, síla Evropy se oslabí, její okázalost zmizí.
Nápory vetřelců, jeden za druhým, budou pohromou pro mé děti tohoto velkého kontinentu.
Velký národ velkolepých zábavných představení bude trpět. Spojené státy, oslabené ve své
ekonomice budou bičovány a rozervány svými nepřáteli, kteří je dosáhnou. Šílenství, panující
v tomto velkém národu, tolerance a kompromisy jeho vládců se zlem, vedou tento národ
k utrpení.
Moji milovaní lidé, komunismus znovu povstane s velkou silou jako velká mocnost,
která ovládne lidstvo a vnutí se světu. Neposlušnost k žádostem mé Matky v roce
1917 je příčinou této nadvlády. Zmiňuji se o tom v tomto roce 2017, sto let po Slovu mé
Matky.
Lidé rychle pokračují ve vytváření zbraní, které jsou schopny překonat jejich zdokonalování
těmi, které pokládají za své nepřátele. Jak se lidstvo oddalo být poslem hrůzy pro své bratry!
Ale lidé, zabředlí do svého vlastního bláznovství a zhýralosti, si neuvědomují, co se děje, až do
chvíle, kdy prožijí výsledek mých varování na svém vlastním těle.
Miluji všechny mé děti a volám vás, abyste se staly lidskými bytostmi, odpovědné za svou
spásu. Proto se musíte stát svědky mých činů a práce, znát mé Slovo, přijímat Mě ve svaté
eucharistii a zůstávat ve stavu milosti, aby vás ďábel neuvrhl do zmatku.
Mládež je ve spárech Satana kvůli nedostatku poznání mé Lásky, mého volání, mého
sebeobětování, které bylo špatně vyloženo. Lidé žijí bez cíle, cítí úzkost, ale nevědí, že ta
pochází z jejich duše, kvůli osudové odpovědi, kterou dávají sami sobě a naší Trojici.
Lidé hledají své štěstí, aniž by věděli, že štěstí je víc než něco pomíjivého. Svévolně ignorují
skutečnost, že jistota štěstí se nalézá v naší vůli, kterou člověk podceňuje, a přesto by chtěl žít
nekonečně dlouho.

Moji milovaní lidé, horlivě hledáte štěstí, které pomíjí, hospodářskou jistotu, věhlas,
prosperitu… Nic z toho se nepodaří, děti, všechno z toho selže.
Člověk netuší o nutnosti žít v naší vůli, aby sám sobě nestál v cestě, a tím si ze své svobodné
vůle odpírá věčný život.
Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, trpí skrze přírodu, která se probouzí
a trpí cizí vůlí.
Modlete se, děti, za Francii, je neustále očišťována. Tato země ukazuje Evropě,
co se rozšíří po celém kontinentu.
Modlete se, děti, modlete se za Venezuelu, bude dvojnásobně utlačována.
MODLETE SE, DĚTI, ZAHAJTE ŘETĚZ RŮŽENCE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ, VŠECHNY
V JEDNOTĚ, POKRÝVAJÍCÍ 24 HODIN DNE.
Modlete se, děti, za Ekvádor, tato země trpí.
Děti, neustále žijete v hříchu a pokračujete, protože nechcete prosit o mou pomoc.
Chci po každém, aby Mě prosil, abych ho pozvedl a přivítal ho v mé Lásce.
Má Láska je trvalá. Netrapte se vírou, že Já jsem vzdálený Bůh, stojím blíž, než věříte.
Žehnám vám svou láskou.
Váš Ježíš
Poselství Matky Spásy ze dne 21. února 2017.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
NEPOSLOUCHEJTE TY, KDO ŘÍKAJÍ, ŽE BOŽÍ SPRAVEDLNOST NEEXISTUJE
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
mé požehnání zůstává s vámi…
Otcův dům chce, aby každé lidské stvoření si bylo vědomo, čím opravdu je…
Vy nevíte, čím opravdu jste a dáváte přednost jakémukoli počtu popisů toho, co je člověk…
Realitou lidí je, že jsou Božími dětmi, a tím, že jsou dětmi Božími, všichni lidé
potřebují jít za hranice toho, čím jsou, a tak se stát více duchovními bytostmi.
Děti, žádný člověk se nemůže cítit zachráněn, dokud nebude v posledním okamžiku svého
života, kdy vědomí překročí své hranice a přestane být "já" a stává se dítětem, připraveným

k přezkoušení ve všech ohledech, v těch, které mu přisoudil Bůh a v těch, které si on vyhradil
sám sobě.
Náležíte lidu mého Syna. Je mnoho takových, kteří se sami nazývají dětmi, které vyrostly ve
víře, a přesto při mnoha příležitostech je jejich duchovní nezralost zřejmá, když se rozhodnou
naplnit svůj život vším, co je světské a vším, co je ponižující. Dívám se, jak jednáte příliš rychle,
bez zastavení, bez orientace nebo rozlišování, jednáte, jako kdyby bylo přirozené tak jednat,
ať vědomě či nevědomě. Dovolujete si ale přitom ignorovat úkol, který máte jako Boží děti.
Nechcete se zastavit a uvědomit si povinnost každého – totiž své vlastní spásy, a vydávat
svědectví, abyste pomohli svým bratrům ke spáse.
Milované děti, lidstvo se nechá vést většinou, tím, co je populární, novinkami, ať už jakýmikoli,
dokonce i když vás vedou k jednání z nejnižších pudů. To se stává, protože lidská stvoření
se řídí rytmem, který jim vnutila společnost, která vůbec v Boha nevěří a která je chycena
a ponořena do spiknutí, připraveného tak, aby nikdy nepřipustila duchovní vztah s mým Synem.
Vidím hodně těch, kdo se chlubí tím, že jsou moudří a zapomínají, že vědění nezaručuje, že jsou
nositeli jediné Pravdy! Každý člověk hřešil, a tím se stal starým mužem, který se musí proměnit
v nového člověka, musí se znovu narodit a stát se pravým Božím dítětem.
Máte paměť a měli byste ji vyčistit. To je obtížné, není-li pozornost člověka zaměřena na
Boží záležitosti, ale je rozptylována tím, co je zrovna po ruce, tím, co k němu přichází z jeho
vlastní osobní paměti a způsobuje, že je oddělen od toho, co je správné. Boží záměr je také
uchován v paměti, ale nepřekoná jiné vzpomínky tam přítomné, jestli se člověk nenaučí
ponechat si jen to, co je pro jeho dobro a odložit, co mu nepomáhá v jeho růstu.
Položili jste si někdy otázku, co je to věčnost? Odlišuje se zcela od času, a vy se proti ní
tak snadno prohřešujete, a tím, že se duchovně nerozvíjíte, omezujete to, co nazýváte časem
a prostorem. Dáváte si okamžité cíle, neusilujete o věčnost, nejste opravdoví a nedostatek
Pravdy vás omezuje.
Děti, nebojujte vzájemně o svůj duchovní růst. Soustřeďte se na obyčejné činy a díla,
soustřeďte se na to, abyste nechávaly stranou podněty, vedoucí vás k tomu, že na sebe
pohlížíte jako na děti, a na to, abyste nepronášely nevhodná slova proti svým bližním. Vaší
osobní stinnou stránkou jsou slova, kterými své bližní popisujete. Kdybyste neměly tento
"osobní stín", nevšímaly byste si tak rychle toho, o čem věříte, že jsou nedostatky vašich
bližních.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, prostřednictvím tohoto Slova, kterým vás vedu, vás
vyzývám, abyste nezapomněly, že můj Syn čeká na volání svých dětí. On nezasahuje do lidské
svobody, ale zůstává v neustálém očekávání.
Neposlouchejte ty, kdo říkají, že Boží spravedlnost neexistuje, že se nevztahuje na člověka kvůli
milosrdenství mého Syna. Ti, kteří vám to říkají, nejsou znovuzrození, nejsou to noví lidé
a nechápou milosrdnou spravedlnost mého Syna, jenž je spravedlivým soudcem.
Země nebude očištěna novou potopou, ale ohněm.
Lidé se natolik vzdálili od Slova mého Syna, že tím došli k ignorování svých bližních. Uchváceni
duchem zla a bez hodnot je zabíjejí, a tak svět klesá stále hlouběji.

Děti, kolik z vás se bojí Boha? Řada mých dětí v tomto čase prosperuje, ale pak budou
souženy. Budou ztraceny kvůli své velké pýše, kterou neodloží, a kvůli chtivosti, která je vede
k tomu, že chtějí všechno mít.
Pohlížíte s pohrdáním a nedůvěrou na znamení času, až do chvíle, kdy sklizně budou ztraceny
a kdy hlad donutí lidi překročit oceány v hledání potravy. Voda přijde v bouři, pozvedne se
a vstoupí do zemí. Potom lidé řeknou: "Jak jsme mohli neposlouchat…!" Ale jejich potlačené
svědomí jim nebude moci odpovědět!
Čeká vás, mé děti, velké soužení. Jako Matka vám oznamuji touhu svého srdce, abyste uslyšeli
všichni jasné Slovo Otcova Domu a dosáhli věčné spásy.
Modlete se srdcem, přijímejte mého Syna, a náležitě připraveni, živte se Tělem
a Krví mého Syna.
Lid mého Syna musí zůstat ve střehu a přijímat nutnou eucharistickou potravu, aby
mohl jít zpříma.
Běda těm, kdo přijímají mého Syna nepatřičně, aniž by činili pokání! Vybírají si své vlastní věčné
zatracení.
Běda těm, kteří páchají svatokrádež!
Běda těm, kdo se vysmívají Bohu. Poznají utrpení pekla.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, nemůžete se samy poznat bez lítosti nad vším bezprávím,
které jste spáchaly a jímž jste urazily Boha. V mém volání spočívají slova, kterým se vysmíváte.
Vykládáte si je opačným způsobem, abyste mé Slovo zfalšovaly, ulehčily svému svědomí
a i nadále neslyšely pravdu o bídě, kterou v sobě nesete.
Dům mého Otce nebude mlčet, ale bude si brát bez ustání a neúnavně Slovo skrze
svého anděla pokoje, svého posla, skrze velký čin milosrdenství určeného svým
dětem. Na tváři země nechá poznat nejen nekonečnou lásku, kterou vy, děti, jste
nepřijaly, ale také opravdovou Boží spravedlnost, pravou a jednoznačnou. Toto
stvoření je poslem pravého Božího Slova, vydobude si srdce, ale jiná se současně
zatvrdí tak, že budou tvrdší než skála. Přijde během soužení a mnoho mých dětí
bude zmateno!
Svými předešlými odhaleními jsem připravila lidstvo, aby milovalo Božího posla, který vás bude
doprovázet, vás, kteří zůstanete věrni. Bude vás doprovázet ve chvílích zuřivých útoků zla proti
celému lidstvu.
Tento posel pokoje nepřijde, aby nahradil mého Syna, ale aby každý z vás uznal
královskou hodnost mého Syna a uvedl Ho osobním způsobem na trůn do svého
srdce, aby se vás zlo nedotklo.
Modlete se, mé děti, modlete se za Francii, bude trpět. Hojnost a lesk se stanou
minulostí. Teror ji zdrtí. Bude otřesena terorem z jednoho konce na druhý, země
se bude třást.

Modlete se, mé děti, modlete se za Anglii, královský dům trpí a útoky nenechají
na sebe čekat. Příroda se pozvedne proti této zemi a nepřátelé ji překvapí.
Modlete se, mé děti, modlete se za Rusko. Tato země bude tvrdě reagovat na
nečekanou provokaci. Ve zdánlivém klidu se probudí teror.
Modlete se, mé děti, modlete se za Kanadu, bude otřesena přírodou, která ji bude
bičovat.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Nebuďte neposlušné mého Slova, nezavrhujte mé volání.
Tato generace pozná spravedlivou Boží ruku.
Ten, kdo chce zachránit svou duši, by měl následovat mého Syna…
Ten, kdo chce zachránit svou duši, nechť se očistí od svých hříchů…
Ten, kdo chce zachránit svou duši, by měl vejít do znalosti praktikování Božích Příkazů…
Můj plášť není látkou, jak ji vidí ti, kdo nevěří v mé Mateřství…
Můj plášť je prodloužením Lásky Boha, která se dává jeho dětem nejen, aby je ochránila,
ale je jednotou všech složek ve velkém živlu duchovní Lásky…
Můj plášť je více než ochrana, je to moudrost a poslušnost, proto každý, kdo je pod mou
ochranou, ví a rozpozná, co přichází od mého Syna.
Žehnám vám, v pokoji vám dávám svou Lásku.
Matka Maria

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 26. února 2017.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
DRŽTE SE DALEKO OD NÁSILÍ, KTERÉ NEÚMĚRNĚ NARŮSTÁ
Můj milovaný lide,
s mým milosrdenstvím vám posílám mou lásku… Každé lidské stvoření bylo důvodem pro
mé sebeobětování.
Nechci, aby nikdo nebyl ztracen kvůli velké nevědomosti, v níž žije můj lid, nevědomosti o sobě
samých a o tom, co nosí uvnitř svého těla. Tento čas po vás vyžaduje znát a mít znalosti,
abyste si nemysleli, že jste tělo a nic víc, protože víc než tělo jste duch, skrze něhož
vás stále volám, abych zachránil vaše duše.
To málo duchovního vzdělání mého lidu zaměřuje mé děti na jejich fyzické tělo, kterému
odevzdávají hodiny trénování, aby měli lepší postavu, a důsledkem toho je lidské tělo

zbožňováno a uctíváno – a jak mnoho uctívání mu dávají! Zapomněli jste, že máte duši a ducha,
a že bez nich je tělo jen kusem masa.
Vy, děti, věříte, že duše je jen nepodstatná část člověka, přesto duše je víc, než to.
Bez duše není života, třebaže přirozenost tělesné žádostivosti přebývá v duši. Proto jsem vás
vyzval, abyste zachránili duši, aby dostala cenu věčného života a netrpěla bolestí věčného ohně.
Můj lide:
Duch zůstává sjednocen se Mnou, informuje mého Ducha Svatého o cestě lidí v mé
vůli.
Duše je vázána na člověka a k jeho cestě ve světě, proto vás tak často žádám,
abyste byli stále duchovně bdělí.
Můj milovaný lide, kolik jen krve bylo prolito! Rmoutím se nad tím. Každý si Mě vykládá jinak,
podle své lidské touhy, ale to Já nemohu pochopit. Jak se uchylujete k násilí, ke zbraním
a brutalitě mezi bratry. I když tvrdíte, že jste udělali velké pokroky, nezvládli jste zkrotit sami
sebe.
Prožíváte předehru toho, co má přijít…
Musíte to přijmout, protože tato skutečnost je jasně před vás postavena a znamení
nenechají na sebe dlouho čekat. Přicházejí bolestné časy: přijměte to, přijměte to…
Vy, kdo říkáte, že věříte, přijměte to, abyste se probudili.
Každý člověk musí učinit rozhodnutí o změně svého způsobu života a v rámci toho záměru je
i změna vašeho charakteru… Vítězí nad vámi tak snadno! Jste neschopní odložit lidské ego
a myslet na svého bratra. Kroužíte kolem sebe v tak velkém egocentrismu, že se zabýváte jen
svými osobními zájmy.
Potřebuji duše sjednocené se Mnou, nechci lidské zájmy v rámci mé práce, protože
to vede k destrukci toho, co je moje.
Zlo rozděluje a špatně radí mým dětem. Nikdo není větší než Já. V tomto čase, kdy začíná
zmatek, někteří chtějí vejít ke Mně skrze velké dveře, aniž by prošli úzkým prostorem
dobrovolného čištění ze své vlastní vůle. Každý člověk, který tvrdí, že Mě zná, nemůže být
pravdivý, když se Mi nepodřizuje, nestojí blízko Mne a nežije podle mých Přikázání.
Moji milovaní lidé, držte se daleko od násilí, které neustále roste, zakoušíte válku v různých
podobách po celé zemi, až do okamžiku, kdy ji nebudete schopni zastavit, a tomu musíte
všichni věřit, dokonce i ti nejodhodlanější z vás, kteří věří v mír. Všichni budou trpět kvůli válce
– někteří víc, jiní méně.
Moji lidé, tak mnoho věcí je drženo v tajnosti před vámi! Již provaz, který je svazuje
a drží skryté, už dlouho nevydrží a s velkým třeskem pak obdržíte pravdy, které jste
popírali, a to je právě okamžik, kdy je skutečně uvidíte.
Má církev je pohroužena do zmatku, mé Slovo nemůže být změněno, nebo být podmíněno.
Mé Slovo je jedno, stejně jako Písmo svaté.

Moji lidé, nevěnujete pozornost mým oznámením, týkajících se anděla pokoje,
kterého sešlu na zem pro dobro mých věrných. Je proniknut mou Láskou, ale vy, mé děti
se nedokážete stát láskou. Jak se mu můžete podívat do očí, když je v něm má Láska?
Děti, buďte jednotou, hledejte jednotu, vytrvejte ve všem, do čeho se pustíte: ve společnosti,
ve svých domovech, v zaměstnání, tam, kde se zrovna nacházíte, musíte být v jednotě.
Bez jednoty není Pravdy, jen zdání falešné pravdy.
Kolik jen mých kněží a jiných, kdo jsou vzděláni v mém Slovu, popírají, že je to mé Slovo, aby
mé děti byly ztraceny! Uzurpace mého Slova neustává a dohody namířené proti vysvětlování
mého Slova existují ve velkém množství.
Moudrý muž je zbožný, není to ten, kdo pronáší skvělé projevy a jehož srdce je prázdné…
Není moudrý ten, kdo se stává sektářským, nebo kdo tvrdí, že je jako Já…
Není moudrý ten, kdo je uvnitř prázdný nebo si protiřečí…
Není moudrý ten, kdo jde proti Zákonu Lásky, ani ten, kdo přestupuje náš Boží Zákon…
Lidé nebudou věčně urážet naši Boží Lásku…
Velmi rychle zapomínáte, že vás neustále přivádí k pádu to, co musíte opustit. Ani jediné
slovo vámi vyslovené není Mnou neslyšeno, ani jediné. Urážíte Mě a věříte, že vás
neslyším, pohrdáte Mnou a věříte, že vás neposlouchám nebo nevidím. Zapomněli jste,
že v nebi je kniha, kterou jen můj Otec může číst – Velká Kniha Pravdy, v níž se
nalézají pravdy NYNÍ oznámené lidstvu, které člověk pokřivil, nebo ignoroval.
Moji lidé, jste tak daleko od Domu mého Otce, a je toho tolik, co nevíte! Pozvedáte své hlasy
proti mému Otci, Pána celého Stvoření. Kacíři, rouhači! – kteří pozvedají svůj hlas proti mému
Otci nebo překrucují jeho láskyplnou práci a jednání vůči jeho lidu.
Až budou odstraněny pečetě z Knihy Pravdy, mnozí padnou tváří na zem a více nevstanou.
Mnoho lidí popírá mé Slovo v těchto časech a všechno, co se stane, je zastihne znenadání,
ale oni nebudou překvapeni, protože najdou vysvětlení ke všemu. Ale přichází okamžik, kdy
nebudou schopni vysvětlit události, a pak tato stvoření poznají, že nadešel čas časů a budou
chtít skrýt své tváře, aniž to budou schopni učinit.
Modlete se, mé děti, modlete za Itálii, je stále očišťována.
Modlete se, mé děti, modlete se za Španělsko, bude trpět bez prodlení.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, budou nečekaně trpět.
Moji milovaní lidé, buďte neúnavnými vykonavateli dobra, buďte mým svědectvím, těmi,
kdo naplňují mou vůli, rozpoznávají ty, kdo popírají mé Slovo.
Neustále žijete v nejbližší budoucnosti a zapomínáte, že musíte být lepšími dětmi
Boha a lepšími lidmi, abyste byli hodni věčného života. Jakmile člověk pochopí, že musí
být lepší, lidstvo se stane více duchovní.
Lidé zrcadlí, co nesou v sobě… Tento čas je přesně časem pro vás, abyste přijali mé
milosrdenství a znovu se setkali se svým Pánem a Bohem.
Bděte, nespěte, nežijte v temnotě, buďte světlem pro své bratry, buďte pravdiví.

Moji lidé, žehnám vám, abyste neusnuli, právě naopak – otevřete svá kamenná
srdce, abyste překonali překážky, které vám zabraňují ve vzestupu a stát se více
duchovní.
Mé srdce vás volá, pojďte ke Mně.
Váš Ježíš
Poselství Matky Spásy ze dne 1. března 2017.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
TATO GENERACE, VÍCE NEŽ KAŽDÁ JINÁ, POTŘEBUJE VNITŘNÍ ZMĚNU

Milované děti mého Neskvrněného Srdce, žehnám vám.
V tomto nejmimořádnějším okamžiku, v němž lid mého Syna si připomíná umučení, smrt
a vzkříšení Spasitele lidstva, kdy tímto dnem začíná půst, vás volám zejména
k abstinenci, půstu a modlitbě.
Tato generace, více než každá jiná, naléhavě potřebuje VNITŘNÍ ZMĚNU, zahrnující
upřímnost, dobré úmysly, ochotu, pravdu, oběť, lásku k bližnímu, odpuštění, lásku a pokoj,
abyste se znovu setkali s mým Synem a poznali Ho, a tím, že Ho poznáte, abyste Ho milovali.
V tomto čase je tolik lidí, kteří neznají mého Syna a je stejný počet těch, kteří se Mu vzdalují,
protože nedokážou milovat Toho, Kterého neznají.
Nacházím tolik pokrytectví v modlitbách plných prázdných slov, bez pohnutí, nebo upřímnosti,
u těch, kdo tvrdí, že jsou blízko mému Synu, stejně jako u některých mých kněží, kteří
neprohlubují duchovní tajemství, které je od tohoto dne vzpomínáno, a nekážou návrat
k evangeliu.
Tento čas pokání není prožíván se svým opravdovým významem, ani s opravdovou lítostí, nebo
obrácením nutným pro návrat k mému Synu. Naléhavě prosím mé kněze, aby se hluboce dotkli
lidu mého Syna, aby tento čas nebral lehkovážně, protože je věčnou Přítomností Boha, Alfou
a Omegou lidské existence.
Milované děti, potřebujete opravdovou změnu, abyste se znovu setkaly s mým
Synem a byly si vědomy, co se děje na této zemi.
Ulice poskvrněné krví nevinných by vám neměly být lhostejné, neměly byste pohrdat těmi, kdo
jsou pronásledováni pro pravdu. Skrytí a neznámí mučedníci tvoří část cesty, na níž každé z vás
má příležitost v každém okamžiku získat zpět Pravdu skrze Boží milosrdenství.
Boží Láska je podporou těch, kteří ji hledají a nenalézají ji kvůli lenosti těch mých kněží, kteří
ponechávají lid mého Syna svému osudu, vědouce, že Satanovi sluhové čekají na svou kořist,
aby ji polapili a spoutali falešným učením, která se šíří, aby překroutila Boží Přikázání… Jsou to
vlci v rouchu beránčím.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, dívám se, jak velká budova církve mého Syna
je napadena, aby do ní byla zasazena temnota, a tato temnota vzrůstá každým okamžikem víc
a víc nad mými dětmi. Kolik falešných a lhostejných služebníků mého Syna nekáže Pravdu, ale
udržují si klamný názor, pokud jde o spásu duší.
Zákon je jeden, Desatero přikázání není předmětem výkladu, neboť bylo Mojžíšovi
předáno Bohem Otcem, aby bylo platné navěky věků.
Varovala jsem vás: Církev mého Syna padne do zmatku, který bude bez přestání narůstat,
dokonce kněží povstanou proti kněžím. Ti, kdo si váží Slova mého Syna, budou kázat Pravdu,
ti kdo přijali jiné cesty, budou kázat prostopášnost a způsobí, že lid mého Syna sejde z cesty
vedoucí ke spasení.
Tento čas je nebezpečný pro spásu duší, proto byste měli poznat mého Syna…
Vyzývám vás, abyste žili neustále podle Přikázání, a tím k naplňování Božího Zákona. Obávejte
se neposlušnosti vůči Bohu: Vaše odmítání poslušnosti je příčinou utrpení, které můj Syn
neustále prožívá, utrpení, které se stále uskutečňuje.
Kněžský lid musí zůstat připoután k Božím zákonům, aby se lid mého Syna mohl řídit tímto
Zákonem. Můj Syn je znovu křižován svými vlastními lidmi, těmi, kteří pochybují o pravdivosti
jeho Slova těmi, kteří nevěří Přikázáním a odmítají je.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, čekáte, že uvidíte znamení, čekáte, že vám bude
sesláno mnoho znamení, ale přitom zapomínáte, že rozkol v církvi mého Syna může být vyvolán
v několika dnech, a to podnítí národy proti národům.
Běda těm, kteří nechávají obrácení na zítřek!…
Běda těm, kdo čekají a neobracejí se!… Mé ubohé děti!
Nosila jsem mého Syna v mém lůně, byl počat a zrozen prací a milostí Ducha
Svatého. Já jsem jeho Matka, nosila jsem Ho v náruči, doprovázela jsem Ho až
k jeho smrti na kříži, a v tomto okamžiku Ho křižujete znovu každou myšlenkou, s níž
pochybujete o jeho přirozenosti, jeho životě, jeho Pravdě a jeho Slovu.
Já jsem jeho Matka, nosila jsem Ho ve svém lůně a můj nejsvětější Syn je Život,
nezměnitelná Pravda, Pán Pánů…
Běda těm, kdo matou lid mého Syna!
Běda těm, kdo živí satanské směry popíráním mého Syna!
Třikrát běda těm, kdo odmítají Slovo mého Syna!
Bitva o duše je hrozná. Lidstvo se vydalo cestou k setkání se svým vlastním zlem.
Zákon je jen jeden. Zákon je věčný. Boží Zákon je nezměnitelný. Ten, kdo jej změní
podle svých zájmů, je proklet.
Kde je strach z Boha uprostřed netečného lidstva?

Milované děti, jak jsem se již zmínila od mého prvního zjevení lidstvu – jen Boží Láska je
opravdovou ochranou, platnou pro člověka. Ztratili jste Lásku, držíte si Lásku daleko od sebe,
a kvůli tomu se stáváte snadnou kořistí zla. Nebudete moci dát to, co nemáte ve svém nitru.
Děti, zlo žije ve všem, co člověk podniká bez lásky, nebo s úmyslem způsobit zlo. Zlo v tomto
čase ovládá lidstvo a pokora je považována za pýchu, kdokoli mluví Pravdu je obviněn a kdokoli
popírá Pravdu, je chválen. Člověk jde pozpátku.
Kvůli vzrůstající diskreditaci Slova mého Syna, ruka Otce sestupuje, aby se setkala
s jeho dětmi, s těmi, z nichž čiší nejistota a s těmi, které nevěří, nebo nechtějí porozumět,
a to kvůli svému vlastnímu zdůvodnění.
A Stvoření? Není to dílo Boží ruky? Nepoznává člověka? NE! Nepoznává člověka, který zrazuje
svého Boha a uráží Ho. Je jich tak málo, kteří usilují o opravdové duchovní spojení s mým
Synem, kteří touží poznat do hloubky opravdové spojení s Boží vůlí. Prostoduchost a lhostejnost
řídí životy mých dětí, které klesají do stavu duchovní smrti.
Kolik času ještě zbývá, a jak málo jste, nebo vůbec nejste, připraveni!
Kolik nářku bude všude slyšet?
A kolik neštěstí se blíží!
Země bude sténat a vody moří ji budou bičovat, pronikat pobřežím různých národů. Nukleární
energie je Herodesem této generace. Země se bude otřásat z jednoho konce na druhý.
Modlete se, mé děti, modlete se, neboť strach sestoupí z nebe na mé děti.
Modlete se za Čínu, její hrozby se stanou skutečností.
Modlete se, mé děti, modlete se za Chile, otřásá se.
Modlete se, mé děti, modlete se, mor tiše postupuje.
Modlete se, mé děti, modlete se za Ekvádor, země se chvěje.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, nejsou to slova, která zachraňují duši, je to práce
a činy v rámci Boží vůle. Každý obdrží podle míry svých činů, každý je jedinečný v Božích očích.
Ten okamžik se blíží, ale člověk žije daleko od mého Syna…
Proste mého Syna o pomoc. Už není čas.
Církev má svou Matku, církev není bezmocná, požehnání jsou přitahována stejnými lidmi, kteří
pracují a jednají v jednotě s mým Synem.
Svatý Michael archanděl a já jsme pro vás připraveni, bedlivě čekáme na slovo, kterým nás
požádáte o pomoc. Nejste sami – zůstávám pozorná k vašim prosbám a má láska se vylévá
z břehů na ty, které miluji.
Smiluj se, můj Pane, smiluj se!
S mateřskou láskou,
Matka Maria

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 8. března 2017.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
JSTE PEVNĚ PŘIPOUTÁNI K SVĚTU, K POMÍJIVOSTI, NEUZNÁVÁTE HODNOTU MÉ
OBĚTI
Moji milovaní lidé,
jak jen vás všechny miluji!
V současné době hledáte tolik přívlastků, abyste vyjádřili, kdo jsem… K tomu stačí jen jediné
slovo: Láska!
Kdybyste porozuměli a žili v mé lásce, pak dobročinnost, naděje, víra, sebeodevzdání,
porozumění a všímavost by z vás proudily jako pramen a nenechaly vám ztratit jediný okamžik
kvůli vašim povrchnostem, které nejsou dobré pro duši.
Miluji všechny lidi a sjednocuji se s každým z vás…
Jsou to lidé, kteří vyvolali rozdělení, ti, kteří se navzájem nemilují: "Tělo je také jen jedno,
i když má mnoho údů; ale všechny údy – přesto, že jich je mnoho – tvoří dohromady jediné
tělo. Tak je tomu u Krista" [1Kol 12, 12].
Přicházím, abych vás probudil, přicházím pro obnoveného člověka, pro člověka vědomého,
pro člověka, který miluje s Boží láskou.
Já vás miluji, a vy, co milujete? Jak Mě milujete? Kdy Mě milujete?
Tam, kde je vaše srdce, tam jsou i vaše zájmy a lidé jsou daleko od zájmů mého Domu.
Máte srdce nasycené tím, co je hmotné, máte svá srdce a své cíle zaměřeny na auto,
dům, na poslední technologie, na uznání, úctu, kterou vám prokazují, na pocty,
hromadění majetku a moci, kladení otázek sobě podobným a na souzení svých
bližních.
A... to nejsem Já! To není ani můj lid!
Moji milovaní lidé, jste zvyklí získávat pozemské statky. Musíte za ně platit, a je správné,
že platíte hodnotu toho, co kupujete. Přemýšleli jste o tom, že za svou spásu nemusíte
platit? Zaplatil jsem za vás, a vy se jen musíte změnit, jít po správné cestě a být jiní,
abyste do sebe přijímali dobro a používali je ve všem a pro všechny.
Ptám se vás: Jak to, že Mě odmítáte milovat? A Já vám také sám odpovím: Odmítáte Mě
milovat, protože máte strach pohledět sami na sebe a poznat ubohost, v níž žijete. Bojíte se na
sebe pohlédnout a uvidět, že nemáte nic, co byste mohli nabídnout ostatním, a proto jste se
rozhodli milovat sami sebe.
Odmítáte svou spásu, protože jste neovladatelně přitahováni bohatstvím vytvořeným člověkem,
dáváte přednost uspokojování vašich nízkých zálib a odmítáte náklonnost k tomu, co je vyšší
a rovněž k nekonečnu.

Podřadné hodnoty vás ovládají natolik, že vaše vůle se stává zlem, když ve zlo proměňujete
dobro, které jste obdrželi ode Mne tím, že je nepřiměřeně a špatně užíváte. Nenaplňujete svůj
smysl pro nutné dobro, ale vše, co vám svět nabízí, přijímáte bez předchozího posouzení.
Moji milovaní lidé, bolí Mě pozorovat vás a vidět ty, kdo zasvětili svůj život, aby Mi sloužili, jak
jsou náchylní ke všednosti, jak se nesoustřeďují na Mne a nezaměřují se na Boží Pravdu.
Nejste moudří, protože moudrost nenechává růst stvoření, naopak, živí duši a vnitřní schopnosti
k moudré volbě.
Zaměňujete štěstí s materiálními hodnotami, ale to není opravdové štěstí, ale
nejfalešnější cesta, kterou si člověk obyčejně snadno zvolí. Je šťastný ten, kdo Mne přijme bez
obav, a ne ten, kdo přichází a vnucuje Mi svou autoritu, neboť nebude nikdy uspokojen.
Moji milovaní lidé, především poznejte sami sebe, aby vás vnitřní poznání přivedlo
ke Mně. Poznání sebe sama je důležitou cestou, která nevede k boji proti lidskému já, ale
ke komunikaci, která lidskému já usnadňuje najít jeho část, která ho ke Mně přibližuje a tu,
která ho ode Mne vzdaluje. Ve skutečném a pravdivém poznání sebe sama se nachází velká
možnost napřímit svou cestu, důkladně poznat mou lásku a oslabit vše, čím vás vaše ego vede
k tomu, abyste si vybírali zlo.
Lidstvo degradovalo můj obraz až k zničení, proto je v tomto čase tolik zhýralosti a tolik hříchu,
dokud nedojdete do okamžiku, kdy Mě popřete a odmítnete Mě uznat za svého Boha.
Proto k vám přicházím, abych oživil můj obraz, který duše uchovává, a volám vás
do stavu milosti a k naplnění Božího zákona.
Moji lidé, člověk dospěl k poznání, že nepokryl všechny znalosti o tom, co existuje ve vesmíru,
a proto musí pokračovat v neustálém výzkumu.
Některé z mých dětí nedbají na má volání, dokud věda neodhalí, co jsem vám řekl už předem.
Pokrytci!
Jste pevně připoutáni k světu, k pomíjivosti, neuznáváte hodnotu mé oběti, žijete jen
v přítomném okamžiku a v kritizování svých bratrů, stále klesáte, aniž byste postupovali ke Mně,
ale spíše ke Zlému, tomu utiskovateli duše.
Moji lidé,
v tomto čase duchovní přípravy…
Vyzývám vás, abyste nežili v tomto stavu uvěznění, v této přízemní pozici, která vám
nedovoluje pohlédnout výš, ale dokáže jen vidět to, co je na dosah tělesného zraku.
Ne všichni, kdo Mě následují, jsou těmi, kdo skutečně vykonávají mou vůli, ale těch několik se
nebude rozptylovat, uchovají-li si lásku, dobročinnost, naději, navyklou modlitbu a trpělivost
s těmi, kteří Mě nemilují.
Opakovaně volám k mému lidu, znovu a znovu, že musí zůstat trpělivý s těmi, kteří Mě chtějí
opustit.
V tomto čase zlo proniká do všeho, zejména do domovů, aby roztržky vyvolaly nenapravitelné
zpřetrhání vztahů. Rodina je silně napadána a je využívána Satanem, aby přivedl mé děti ke

ztrátě odvahy a k opuštění mé vůle. Nedovolte zlu, aby rozdělilo rodinu, jděte vytrvale dál
v důvěře v ochranu mé Matky a držte se mých Přikázání.
Na mládež se útočí bez ustání, proto ti, kdo Mě následují a zůstávají v mé vlastní církvi, ti,
kdo vstoupili do mé služby, se musí vzdálit všeho světského, drog, zvráceností, aby, daleko
od chapadel Satana, mohli přinášet svědectví o mé Přítomnosti v nich.
V této chvíli požaduji oddanost…
Milující oddanost ze strany mého lidu…
Oddanost k následování pokynů mého Domu, abyste nezabloudili.
Můj lid, stejně jako lidstvo, je neustále pronásledován, a tak země trpí lidmi bez řádu. Zneužití
lidstva urychlilo opotřebení zemské kůry, a to, co dříve potřebovalo ke změně milióny let, člověk
ničí během několika okamžiků. Největší ničitel země je člověk a nemilosrdně pokračuje v ničení
toho mála, co mu stojí v cestě.
Lidstvo bude trpět zlomy zemské kůry, způsobené zneužitím člověka, který oslabil svůj dům.
Půda se bude stále propadat k úžasu mých dětí. Tam, kde bylo moře, se vynoří hory.
Člověk se zmocnil Země a pozměnil ji podle své vůle. V tomto čase trpí ve svém vlastním těle
zneužitím země, kterou znečistil. Lidstvo je sužováno nemocemi všeho druhu způsobenými
zneužitím půdy, kterou zamořil.
Modlete se, děti, modlete se za Polsko, trpí kvůli přírodě a kvůli zmatku člověku.
Modlete se, děti, vězte, jak už jsem se zmínil, že třetí světová válka zvolna
postupuje, utrpení člověka bude dlouhé. Nejistota a moc se střetnou jako první
projev této války.
Modlete se, mé děti, modlete se, Španělsko trpí a slunce ukazuje krev.
Modlete se, mé děti, Chile se třese a moře proniká na pevninu.
Modlete se, mé děti, má církev je otřesena zmatkem.
Můj milovaný lide, v tomto půstu Mi nabídněte, co pro každého bude opravdovou
obětí. Buďte kopií mé lásky ke svým bližním, buďte dobročinností a odpuštěním vůči těm, kteří
Mě neznají, nebo těm, kteří Mě znají, ale pohrdají Mnou.
Nezapomeňte, že boj o duše stále trvá a že zlo se nezastavuje.
Neustále pohlížejte na své bratry očima mé Matky. Buďte bezúhonní a nevrávorejte před zlem.
Mé Slovo je věčnou Pravdou.
Moji lidé, miluji vás, jste zřítelnice mých očí a ochraňuji každého z vás.
Zůstaňte pevní, cesty světa nejsou mými cestami.
Dívejte se nahoru, ať se srdce spravedlivého nechvěje před znameními, která se blíží.
Buďte oporou pro své bližní, pomozte jim se připravit, aby pohlédli na svou minulost a činili
pokání spolu s vámi. Buďte svědectvím mé Lásky.

Budu vás provázet, když Mě o to požádáte. Každé lidské stvoření je pro Mne nedocenitelné,
a jakmile se kajete ze života v hříchu, v tom okamžiku na vás pohlédnu jako poprvé. Pokryji vás
svou Láskou a vezmu vás za ruku, aby vás ode Mne nic neoddělilo.
Mé požehnání spočívá na každém z vás, v tomto čase bolesti.
Miluji vás.
Váš Ježíš
Poselství Matky Spásy ze dne 12. března 2017.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
ZPOHANŠTĚLÉ LIDSTVO BRZY POVSTANE PROTI VŠEMU, CO MU PŘIPOMÍNÁ BOHA
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
z mých rukou vyzařuji požehnání na všechny mé děti, moji milovaní.
Neměli byste žít ve smutku, ale s radostným duchem, přesvědčeni, že obdržíte dobré věci, které
potřebujete, abyste byli více z mého Syna než ze zla.
Musíte dosáhnout náležitého používání svobodné vůle, měli byste naplnit své fyzické a duševní
tělo požehnáním, vírou, nadějí a dobročinností, nutnými ctnostmi, aby vaše okolí mohlo od vás
přijímat Boží Lásku, která žije v každém z vás.
Proto je nezbytné, abyste věděli, jak důležité je fyzické tělo a jak byste se měli o ně starat
přijímáním vhodné potravy, vzděláním, vírou, vědomostmi a poznáním. Duše vás přitom
podporuje tím, že může být jako magnet, který k sobě přitahuje dobré a odpuzuje, co je
špatné.
Buďte prozíraví a uvědomte si, že fyzické tělo, staráte-li se o ně náležitě, je
nejdokonalejším prostředkem pro duševní tělo, aby postupovalo k uskutečňování
Boží vůle. Tělo, jemuž dáváte vše, co vám přijde na mysl, bez rozlišování, zda je to dobré nebo
zlé, je hutné tělo, které v sobě udržuje takovou tíhu duše, že ta se již nedokáže pozvednout
k hledání Boha. Následkem toho je takové stvoření jako větrná korouhvička, která jde z jednoho
místa na druhé v hledání, kde by zakotvilo, ale rychle mění směr podle toho, jak vane vítr
a nebude hledat pozvednutí duše až do chvíle, než se usadí na jednom místě.
Milovaní, vždy jsem vám oznámila nebezpečí, které na vás čeká, důmyslná nebezpečí vybavená
veškerou technologií, aby prošla nepovšimnuta – potrava, kontaminovaná do té míry, že škodí
tělu. To, co k vám přichází, je stále jemnější, pro vás nepostřehnutelné, že to nerozeznáte,
proto vám hrozí nebezpečí, že tím zahynete.
Pro tuto Matku není překvapující vidět, jak se člověk ztratil na špatných cestách, protože ve
svém hledání je tak hloupý, že hyne v modloslužbě k druhým lidským bytostem nebo k sobě
samému tím, že se promění v tvrdohlavou bytost, která nechce slyšet, ani vidět velkou pýchu,
jíž se stává kořistí.

Jako Matka volám každého člověka, aby vyšel ze své pošetilosti.
Volám vás, abyste si uvědomili, jak mimořádný je čas, ve kterém žijete. Prosím vás,
abyste nepohrdli voláním Otcova Domu.
Mé děti by měly rozpoznat zlo a vyhnout se mu, aby je neinfikovalo. Trápím se nad hloupostí,
do níž klesl člověk v každém ohledu svého života až do té míry, že ten, kdo požívá největší úctu,
je tím, kdo je uvnitř nejprohnilejší.
Jakou pravdu chcete najít? Hledáte-li pravdu skutečně s dobrými úmysly, staňte se víc
přemýšlivými, víc hloubavými, ale vy se neznáte k těmto slovům a jednáte napodobováním.
Člověk dychtivě hledá záchytný bod, který by mu dovolil poznat, co nehledá pro sebe, aby
položil základy a uchoval si poznání, ale když nemá základy, chopí se toho, co je na dosah jeho
ruky, ať už je to dobré, nebo špatné. Tehdy Zlý ovládne stvoření, která se bezcílně potulují,
nebo závisí na ostatních.
Milované děti, zdůrazňovali jsme nutnost očišťování paměti, protože obsahuje pocity,
vnímání, chutě, pachy, minulost, která je ztracena, a co vám uvízlo v paměti, se v daných
okamžicích vynořuje, ať už je to k dobrému nebo zlému.
Mé děti, můžete očistit paměť od všeho, co vás přivádí k postupu zpět, ale vy nechcete. Někteří
žijí ve fantaziích minulosti, jiní v tom, čím se nemohou stát, někteří v iluzích, jiní ve smutku, jiní
v odmítání, a jiní pokračují v skrytu v tajném lpění na minulosti, a tehdy si způsobují největší
škodu, protože vstupují do smutku, jímž zamořují vše kolem nich.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, to jsou chvíle pro duchovní bdělost, pro duchovní pokrok,
duchovní růst, jednotu. Ale vy zůstáváte rozděleny. Samy žijete v rozpolcenosti, chcete změnu,
ale přejete si pokračovat v hmotném světě, o němž víte, že vám působí velkou fyzickou a
duševní škodu.
Vše, co bylo stvořeno rukou Otce, obsahuje Lásku vycházející z Otce a vy byste měly
hledat tuto lásku jako velkou lidskou potřebu, abyste mohly odpovědět Tomu, který
vás miloval jako první.
Lidstvo žije ve stavu rozrušení, kvůli přílivu informací, které dostává. Slunce ve svých bouřích
vyzařuje částice nabité energií, které člověk není způsobilý přijímat. Děti, člověk je už narušen
slunečním vyzařováním.
Slunce ovlivňuje Zemi, rozechvívá ji, aniž byste o tom věděly, stejně jako ovlivňuje atmosféru
Země. Prosili jsme vás, abyste se chránily před slunečními paprsky, ale vy mě neposloucháte.
Člověk je ovlivněn ve své psychice, která v každém okamžiku narušuje jeho chování. Reaguje
a jedná nepřiměřeně v trvalém stavu pomatenosti mysli, řízené démony. Vystavuje se
slunečnímu světlu, které ve spojení s chemickými prvky, které jisté národy vypouštějí
do vzduchu letadly, vyvolávají těžké nemoci kůže, očí a sliznic lidského těla. Cílem velkých
národů je vyhladit lidské bytosti.
Já, jako Matka vás prosím, ať v rámci svého stravovacího režimu dodržujete
každodenní potřebu požívat vitamin C, syrový česnek nebo zázvor.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, země se bude třást silněji, uvidíte a prožijete
zemětřesení.

Láska k Nejsvětější Trojici bude zakázána, uctívání Mne bude zakázáno, svátosti budou
zapomenuty. Zpohanštělé lidstvo brzy povstane proti všemu, co mu připomíná Boha. Lid
mého Syna bude zotročen a ostatní zapřou svou víru. Tváří v tvář k rostoucímu odpadlictví
a nedostatku obrany, v němž bude žít lid mého Syna, přijde můj milovaný anděl pokoje
z Otcova Domu, naplněn Duchem Svatým, aby zmírnil utrpení těla a duše.
Jak jen můj Syn trpí kvůli tolika urážkám.
Je toho tolik, čemu jste se mohli vyhnout!… A ještě stále nebylo vámi Rusko
zasvěceno mému Neposkvrněnému Srdci.
Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, budou zaskočeny.
Modlete se, děti, modlete se za Japonsko, jeho půda se bude silně třást.
Modlete se, děti, modlete se za Izrael, jeho obyvatelé budou naříkat.
Modlete se, vulkány zvýší intenzitu svých erupcí.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, sjednoťte se, neustále vzývejte drahou Krev mého
Syna a současně plňte jeho vůli. Nečiňte zlo.
Prožívejte tento čas v duchovním růstu a přibližujte se k mému Synu.
Budu vás doprovázet a přimlouvat se za vás. Nezapomeňte na ochranu svatého Michaela
archanděla, velkého obránce Božích dětí, neodvracejte se od něj, volejte ho, je připraven vám
pomoci.
Neúčastněte se na hříších člověka, chyceného do pasti zlem.
Můj Syn přichází pro svůj smířený lid.
Žehnám vám,
Matka Maria
Poselství Matky Spásy ze dne 18. března 2017.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
PRONÁSLEDOVÁNÍ LIDU MÉHO SYNA BUDE POZVOLNA NARŮSTAT

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
žehnám vám navěky.
Můj Syn vás shromáždil, aby sjednotil ve své lásce všechny, které Ho neúnavně hledáte.
Žehnám vám svou láskou, žehnám vám jako Matka nekonečného milosrdenství mého Syna.

Víte dobře, že můj Syn překypuje láskou ke každému z vás, ale není to jen jeho milosrdenství,
které musíte hledat, spíše každé z jeho dětí musí hledat svou láskou Jeho, abyste pochopily celé
Boží Slovo.
V tomto čase se lidé mého Syna hádají, nemilují se, jak by měli a vzájemně se pronásledují.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, člověk se proměnil v tvrdohlavou bytost, která žije
připoutána k tomu, co je světské, která nechce vystoupat do duchovních výšek, aby se v duchu
a pravdě sjednotila s jedinou pravou láskou, která ji povede k návratu na duchovní cestu
k Nebeskému Otci.
Mé oči se s velkým smutkem dívají, jak se velké národy připravují na válku, která bude trvat
několik let a na utrpení mých dětí, které se bude postupně zvyšovat. Pronásledování lidu mého
Syna bude pozvolna narůstat, protože nepřítel duše chce vyčerpat fyzickou i duchovní sílu
každého z vás. Proto naše volání nepřestává, a ani nepřestane, neboť až mé děti budou
sklíčené, tato Matka se na Boží příkaz učiní viditelnou, aby poskytovala útěchu, zavazovala vás
k věrnosti, volala vás k poznání a zastavovala ty, kdo se přibližují k lidem mého Syna s úmyslem
je zničit, protože lid, který poznává toho, jehož miluje a důvěrně Ho zná, není snadnou kořistí
nepřítele duší.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, musíte rozšířit horizont své mysli, abyste
v běhu času mohly rozlišit dobré od zlého. Některé z vás bezmyšlenkovitě vítáte nové
vědecké objevy, a když můj Syn a já vás voláme k porozumění, lásce a k poznání, odmítáte
je a odvracíte se od našich výzev.
S bolestí se dívám, jak se počet lidí mého Syna zmenšuje a jak sami dovolují být utiskováni
těmi, kteří neznají hloubku Božích tajemství, uzavřených ve Slovu mého Syna, jak zůstávají
bázlivě tiší jako němí psi.
Vy, abyste byli opravdoví, musíte milovat v duchu a pravdě.
Musíte probudit své duchovní smysly, abyste dosáhli větší schopnosti rozlišování a nebyli
snadno oklamáni.
V tomto čase, kdy velké mocnosti pomocí vědy vyvinuly důmyslné a komplexní prostředky
technologie, lid mého Syna musí rozpoznat a být připraven rozlišit mezi realitou, spiritualitou,
tím, co je Boží a co je lidské, neboť člověk použil schopnosti mu propůjčené Otcem, aby
způsobil velká zemětřesení, vyvolal chaos, kontaminoval potravu pro lidstvo, a to vedlo
k úpadku zdraví i ducha.
Musíte dospět k poznání, neboť uvidíte na obloze znamení, která se neobjeví z vůle Boha, ale
z vůle jednoho státu, aby způsobil zmatení a chaos. Proto musíte zůstat bdělí a modlit se,
musíte zůstat jednotní s Nejsvětější Trojicí a přebývat v mém Neposkvrněném Srdci. Musíte
poznat signály a znamení, které posílá Nejsvětější Trojice, aby probudila ty, kteří ještě spí,
dříve, než se objeví velký podvodník lidstva.
Velcí podvodníci prošli lidem mého Syna a celé zástupy je následovaly a následují, zatímco
proroky, poslanými Domem Otce, je pohrdáno. A ti, kdo se ochotně zasvětili do služby mému
Synu, využívají moc, která jim byla dána k doprovázení a poučování věrného lidu,
k pronásledování věrných dětí církve mého Syna.

Jak se mé srdce rmoutí kvůli těm, kdo se zaštítili horlivostí pro Otcův Dům, a chtějí umlčet hlas
nástrojů, které Dům Otce posílá svému lidu, aby se slovy plnými Pravdy a putující z místa na
místo, naplnily misi každého pravého dítěte církve mého Syna, obracet jiné a svědčit o Bohu.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, jděte bez zastavení, postupujte bez zastavení, jsouce těmi,
kdo naplňují Boží Zákon, buďte věrni svátostem, přijímejte mého Syna a žijte opravdový
křesťanský život.
Jak se jen tato generace změnila, že se odevzdala do rukou ďábla. Byla tažena
mocnými, kteří se spojili, aby padla na tvář u nohou antikrista. Proto vás vyzývám, děti, ještě
jednou, abyste vzhlížely nahoru, abyste nezapomněly, že patříte Domu Otce, a ne falešným
ideologiím, které v tomto čase rostou po celé zemi. Proto potom, co se antikrist objeví veřejně
a dá se poznat, nikoli sám, ale svými nohsledy, přijde anděl pokoje z Otcova Domu. Není
prorokem, ale je tím, koho jsem v minulosti oznamovala stále znovu v mých
předchozích zjeveních.
Jak by mohl Dům Otce opustit své děti a nevztáhnout k nim ruku? Ne, děti, nekonečná Láska
Otce ke každému z jeho lidských stvoření se vynořuje a vylévá se v lásce a milosrdenství,
a posílá svou pomoc z jeho Domu, aby připravila věrný lid na Druhý příchod mého Syna na
Zem.
Modlete se, mé děti, modlete se za Rusko, stále ještě nebylo zasvěceno mému
Neposkvrněnému Srdci.
Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, budou trpět. Tento lid bude trpět,
protože hřích se rozmáhá a jejich lidé stále křižují mého Syna.
Modlete se, mé děti, modlete se za Francii. Nářek tohoto národa otřese lidstvem.
Modlete se, mé děti, modlete se. Chile, Peru a Ekvádor budou sdílet mohutné
zemětřesení. Vy, mé děti, modlete se za své bratry.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, jak jen vás miluji a jak málo milujete jeden
druhého!
Jak často a neustále vás vítám, navzdory skutečnosti, že opouštíte mého Syna
a mne!… A nejste připraveny odpustit svým bratrům.
Kolik jen trpělivosti mám pro vás s ohledem na vaše neustálé potřeby a dětinskost! Vidím,
jak používáte dar zraku, abyste kritizovaly své bratry "ipso facto" kvůli nejmenší drobnosti.
Mé opravdové děti takové nejsou, takovými nejsou ty, které milují mého Syna v duchu
a pravdě, takovými nejsou ty, které se Mu odevzdávají. Proto k vám opakovaně přicházím
a podávám vám svou ruku, abyste mi dovolily vás vést a nebýt jen Matkou, ale Učitelkou
každého z vás.
Neustále jsem vás vítala s láskou, vítám vás s láskou a budu vás vítat s láskou, ale každý člověk
musí ke mně přijít dobrovolně a já, se svým srdcem naplněným láskou a radostí, vás povedu
k Boží Přítomnosti mého Syna.
Nezapomínejte, děti, že jste v předvelikonočním půstu. Obětujte, co vám způsobuje
největší duchovní škodu ve vztahu k životu se svými bratry, abyste na konci tohoto

období půstu mohly být novými lidmi, rozsvícenými lampami, a staly se tím, co můj
Syn od vás očekává.
Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Matka Maria
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 23. března 2017.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
MÁM TAK MÁLO SLUŽEBNÍKŮ, ZE KTERÝCH SE MOHU RADOVAT!
Moji milovaní lidé,
kolik jen lásky mám pro můj věrný lid!
S jakou touhou očekávám, až mé nové stvoření opustí cáry svého starého života
a rozhodne se stát částí mého lidu na cestě vzhůru!
Vždy jsem přicházel, abych vás ukázňoval, a vy jste odmítli Mě poslouchat a noříte se stále
hlouběji do chaosu všeho druhu.
V těchto ničivých časech popíráte zlo kolem vás, prokazujete neúctu k příkazům mého Otce,
k naší Boží vůli a vůči těm, kdo se rychleji vydávají na cestu.
Moji lidé, buďte ostražití vůči postupujícím vpádům sil svobodného zednářství
do mé církve, na mé území, které odporují mé svatosti.
Svobodné zednářství má za cíl vzdálit můj lid od našeho Božího Zákona, ponořit lidstvo
do smetiště novinek antikrista a dávat tyto jeho novinky před mou Pravdu.
Moji lidé, volám vás důrazně, abyste stále obnovovali své závazky, v každém
okamžiku podávali svědectví o mé lásce a s tepem života byli aktivní mezi lidmi,
kteří už mé Slovo neznají. V této nevědomosti se vydávají na nehostinnou cestu falešných
ideologií, přitažlivých, ale vedoucích do omylů, v nichž Boží Syn zmizí a objeví se syn zla se vší
svou prostopášností s cílem – jak to činí v této chvíli – proměnit Zemi požehnání v Zemi
zatracení pro duši.
Moji milovaní lidé, kolik z těch, kdo tvrdí, že Mě milují a přinášejí mé Slovo svým bratrům
a současně usilují o uznání, si přisvojují moc soudit podle své libosti ty, kteří chtějí opustit okruh
jejich působnosti! [Gal 1, 14].
Kolik z těch, kdo o Mně píší a vyslovují své názory o přicházejících událostech, ve skutečnosti
mají skrytý zájem, aby dále vykonávali vliv nad mými dětmi a můj lid takto rozdělovali
a trhali. Tímto chováním pak získávali výhody k udržení svého postavení u mého lidu žijícího
v nevědomosti!
Stoupenci těch, kdo v tomto čase získávají převahu nad mými dětmi svou výřečností, se kterou
píší nebo vydávají úžasné, skvělé knihy o mé Matce a o mé vůli, předkládají špatný výklad

mé Pravdy a stavu probuzení, ve kterém náš Dům chce udržet věrný lid, aby se
dokázal zachránit ze spárů Satana.
Je bohatě knih, ale jen málo z nich ukazuje Pravdu Božího Slova, naší vůle a jasnost,
se kterou má Matka v každé době mluvila ke svým a mým dětem.
Kolik jen jich je korunováno velkolepými intelektuálními tituly a s hněvem se obracejí
proti našemu Slovu a popírají je!
Moji lidé, nacházíte se v čase, kdy slyšíte své bratry říkat: "Píši vám to a mluvím z horlivosti pro
Dům Otce, ale přitom skrývají své opravdové záměry kvůli osobním výhodám, které se dají
stručně popsat pýchou." [Fil 3, 6].
Tentokrát to není jinak: "... KDO CHCE JÍT ZA MNOU, ZŘEKNI SE SÁM SEBE, VEZMI
SVŮJ KŘÍŽ A NÁSLEDUJ MĚ. NEBOŤ KDO BY SI CHTĚL ŽIVOT ZACHRÁNIT, TEN
O NĚJ PŘIJDE, KDO VŠAK ZTRATÍ SVŮJ ŽIVOT PRO MNE, NALEZNE JEJ" [Mt, 16,
24-25].
Kdo z vás Mě následuje, nebude zvýhodňován, ať jen vezme svůj kříž a jde za Mnou.
Žádné lidské stvoření na Zemi nemůže tvrdit, že má ve všem absolutní pravdu…
Žádný lidský tvor na Zemi Mě nemůže následovat, aniž by popřel sám sebe, aniž by svůj život
proměnil na trvalé naplňování našeho Božího Slova…
Žádné lidské stvoření na Zemi, které říká mou Pravdu a je vybráno jako můj nástroj, nemůže
prohlásit, že zná mou Pravdu, můj Soud a můj Čas, neboť kdyby tomu tak bylo, nežilo by na
Zemi…
Je proklet ten, kdo se prohlašuje všemocným. Člověk je člověk a Bůh je Bůh.
V tomto čase lidstvo nese v srdci tolik násilí, protože podlehlo svým slabostem a vychytralý
démon vám je v každém okamžiku předvádí, abyste padli. Trpím kvůli vám, děti, trpím kvůli
cestě, kterou jste si vybraly, a kterou nechcete opustit.
Hřích je pro vás snadný, ale spása je těžká, protože od vás požaduje, abyste zanechaly to,
co se vám líbí, abyste se vzdaly toho, co chcete, daly to, co je vám nepříjemné dát, protože vás
obtěžuje nabídnout, co nemáte: mou Lásku, neboť stále dáváte přednost omylu.
Lituji, že se musím dívat, jak se vzájemně kazíte. Dáváte přednost těm, kteří jsou daleko ode
Mne, těm, kteří se rozhodli vzít mé děti do zatracení.
Děti, stejně jako v minulosti, jste svobodné, a v této svobodě jste si zvolily zhýralost a pily jste
z číše zkaženosti z rukou nepřítele duše. Nemůžete popřít, že antikrist je uprostřed lidstva
a že svému doprovodu dává příkazy. Každé popírání je souhlasem, který nabízíte antikristu
a jeho elitám, a jsou to ti samí, kteří vás budou utlačovat a přinesou vám tolik bolesti, že si
budete přát smrt.
Moji lidé: Volám vás, hledám vás a dostávám tak málo odpovědí na mé volání…
Je vás tak málo, kteří Mě znají! Má bolest je velká, můj lid Mě uchovává v šuplíku, nikoli
v šuplíku nábytku, ale v zásuvce zapomnění, nepoctivosti, degenerace, nevěrnosti, zkaženosti,
popírání, nespravedlnosti, smrti ctnosti a čistoty…

Mám tak málo služebníků, ze kterých se mohu radovat!… [Mt 25, 23].
Šílenství zla se vydatně vylévá na lidstvo. Někteří jdou jeden vedle druhého, jiní neposlouchají,
ale bloudí jako náměsíční… Je jich tolik, kteří nepotřebují rozum a mají srdce uzavřená mému
Slovu a falšují je! Kolik je těch, kteří se vzdali sebe samých, aby následovali muže, kteří je
vedou na scestí!
Moji lidé, prohlubujte znalosti mého Slova, milujte se jako bratři, nepohrdejte naším
Božím Zákonem.
Temnota zahalila muže, kteří se sami označují jako duchovní a přivedla je stát se přívrženci
principů zla, k tomu, aby milovali sami sebe, svůj blahobyt a chamtivost, a vedli lidi k sobě
a ke své zdánlivé moci, aby je tím vzdálili ode Mne a přivedli jejich duše spolu s nimi do spárů
zla.
Myšlenky lidí nepřebývají v božském, ale v pozemském. Zapomněli jste, že milovat pozemské
činí z člověka otroka jeho vášní, formuje člověka nízkého a vede ho, aby dával přednost tomu,
co Já nejsem.
Moji lidé, kdybych vás požádal v tomto okamžiku, abyste vše opustili a následovali
Mě, kolik z vás, kteří říkají, že Mě následují, by to učinilo? Nikoli následovat lidi,
ale Mne, neboť Já jsem Boží vůle, která se nachází v Písmu, v Božím Zákonu,
v blahoslavenství, ve svátosti Boží Lásky.
Obrácení není otázkou slov, ale přítomného okamžiku! Člověk, jenž čeká, aby se obrátil,
neví, jestli vůbec bude žít v okamžiku obrácení. Já jsem Milosrdenství, ale člověk Mě vyhostil do
svého času, do své vůle a odložil na později.
Nečekejte, nevyhánějte Mne. Je toho tolik, co vám objasním, mé děti, z lásky k vám!
Modlete se, mé děti, útroby Země se otvírají a z nich vyjde, co člověk této generace
dosud nezakusil: očista.
Modlete se, mé děti, modlete se, krutost postupuje, po celé zemi způsobuje spoušť
a vyděsí ty, kdo zůstávají ve Mně.
Modlete se, děti, modlete se, budete pít pohár bolesti. Můj lid přijde ke Mně, přísně
očištěn hordami Zlého, které člověk sám probudil, čehož někteří budou litovat.
Modlete se, mé děti, zem se třese, aby člověk reagoval, voda se pozvedne a oheň
bude i nadále nelítostně pustošit.
Modlete se, mé děti, modlete se za můj Druhý návrat spolu s mými legiemi
a svatými. Stvoření, které Mě zná, pozvedne svůj hlas, který člověk ještě nikdy
neslyšel.
Modlete se, mé děti, modlete se za Argentinu.
Má Matka vás žádala, abyste byli pozorní k plíživému komunismu, a vy to ignorujete, myslíte,
že všechno víte, a nevíte nic. Komunismus sbírá síly, spojence a překvapí vás. Ti, kdo vás
ke Mně volají a jsou spojeni s komunismem, jsou neznalí, které byste neměli následovat.

Komunismus je jednou z velkých pohrom lidstva. Nebuďte hloupí a tvrdohlaví!: "JÁ JSEM,
KTERÝ JSEM." [Ex 3, 14].
Děti, nebuďte připoutané k pozemskému, stoupejte do výšek těch, kdo žijí ve Mně, dopřejte si
být Božími bytostmi, a ne bytostmi těla, ale bytostmi z Boha, a ne ze světského.
Přijďte ke Mně, ponořte se do mé lásky, naplňte mou vůli a milujte ticho, abyste
v tichu slyšely můj hlas, hlas ticha mé lásky.
Ten, kdo přijímá jednoho z mých, Mne přijímá.
Vy, moji lidé, jste chloubou mého Domu.
Žehnám vám a mé požehnání se rozprostírá na vaše milované, za které se přimlouváte, a na ty,
kteří stále ještě nevědí, že jsou mými dětmi.
Váš Ježíš
Poselství Matky Spásy ze dne 28. března 2017.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
KAŽDÉ SLOVO VYDECHNUTÉ BOHEM JE VĚČNÉ

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
jako slunce osvětluje zemi, tak ve svém srdci přivítám všechny lidi.
Ve své lásce se setkávám se všemi, za něž se přimlouvám u mého milovaného Syna.
Všichni musí soustředit své myšlenky na to, co nebe po nich požaduje, aby nesešli z cesty, nebo
nebyli zmatení.
Budoucnost lidstva závisí na jednání samotného člověka.
Abych vás učila správnému jednání, přicházím jako Matka milosrdenství. Vezměte
mě za ruku, a přivedu vás do bezpečného přístavu.
Když mě potřebujete, volejte mě, když se cítíte opuštění, vyhledejte mě…
Jsem Královna a Matka lidstva, ochraňuji bezbranného jako Obhájkyně lidstva.
Musíte vstoupit do mého mateřského srdce, aby láska, oddanost a poslušnost vůli Otce se
mohla do vás vštípit a mohli jste doprovázet mého Syna v přípravě na Svatý týden.
Musíte překonat, co vám působí největší překážku na duchovní cestě, co vás svazuje
a přerušuje váš pokus o probuzení ducha. Děti, pro člověka, který nepřemýšlí o svých činech,

je nutné duchovní porozumění, odevzdání do Boží vůle.
Někdy můj Syn vás vede po cestách, které neočekáváte, které pak, když se to stane, jsou pro
vás zkouškami, skrze něž zrajete. Železo se zpevňuje v ohni a Boží děti v očistě ponížení.
Lid mého Syna kráčí vždy pospolu, a ví, že nepřítel duše je nablízku, aby ve vás objevil
nejnepatrnější myšlenku, která je v rozporu s Boží vůlí, aby ji využil a svedl vás na scestí.
Nechci, abyste trpěli, nechci, abyste trpěli kvůli neustálým pádům. Proto se neustále posilujte
tím, že budete upřímní s ohledem na to, co vám chybí, abyste byli lepšími dětmi Boha.
Milované děti, buďte bytostmi míru uprostřed tolika svárů v lidstvu. A když se modlíte za nějaký
úmysl, zůstaňte v pokoji. Tímto způsobem bude vaše modlitba přijata rychleji.
Mé děti, v tomto čase musíte otevřít své srdce k vysvětlování Slova mého Syna, abyste šly
v bezpečí, duchovně rostly v lásce a jednotě a nechaly objevit mého Syna svým bratrům.
Trpím kvůli tolika lidským stvořením, která jsou prázdná, žijí setrvačností, beze smyslu, pohrdají
Božím Slovem a přijímají falešné filosofie. Je to právě Boží Slovo, které je velkým
tajemstvím, jež by měl člověk odhalit v lásce.
Děti, pro člověka by bylo mnohem snazší jít dál a znát příčinu všeho, co se mu duchovně
přihodí, ale lidé potřebují nabídnout svou poslušnost Bohu a rozlišovat, proč se zlo před každým
z vás jasně neodhalí, abyste samy poznaly, že je zlem.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, ve světě je tak mnoho kacířství, že mé děti jsou
neustále utlačovány plevelem, aby je zbavil odvahy, udolal je a přivedl do zmatku. Ty z mých
dětí, které žijí v zahálčivosti, budou více vystaveny pokušení. Lidská bytost musí být oddána
mému Synu a zůstat s Ním neustále sjednocena, aby dobrá díla nebyla zmařena a jejich
myšlenky neodcizily srdci pokoj a bratrství.
Drahé děti, Láska Boha k vám je tak velká, že nikdy nekončí, stejně jako jeho trvající výzvy,
abyste nebyly ztraceny ve zkaženosti toho, co je světské. Zlý žízní po mých dětech, a tím, že
vlastní falešnou vědu, hoří v nich pýcha, žijí opuchlé domýšlivostí. Proto lidé, kteří pohrdají mým
Synem, vyžadují pocty, které jim nepřísluší, jsou namyšlení, nabubřelí pýchou a neznají žádný
soucit, aby jej mohli dát svým bratrům.
Buďte jiní, nenechejte se zmást. Buďte bytostmi, které se mění, které se obracejí,
které žijí v Duchu a Pravdě.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, každé Slovo vydechnuté Bohem je věčné.
Protože čin Božího Slova je věčný a člověk konečný, potřebuje lidská bytost vedení,
aby šla dál, aby se vždy znovu vynořila z toho, co ji svazuje, aby našla svobodu mimo sebe,
svobodu mimo své ego a sjednotila se se svým Pánem a Bohem. Nekonečná moc sestupuje
do konečné síly člověka a přivádí ho k porozumění, že každý čin člověka má následek
v nekonečnosti stvoření. Musíte být bytostmi, které vyzařují dobro a mít pro všechny lidi
multiplikační efekt, aby dobrá vůle lidí mohla plodit dobro.
Milované děti, v tomto čase zlo uvrhlo lidstvo do mnohonásobné rozmanitosti zdánlivých
životních potřeb. Tyto podoby závislosti člověka jsou strategií Zlého, který zotročuje lidstvo,
aby pracovalo a jednalo mimo Boží vůli. A když člověk nebude moci uplatňovat tyto zdánlivé

potřeby, lidstvo se stane krutým a národy se bez váhání pozvednou proti národům a člověk
proti člověku.
Drahé děti, ďábel pronásleduje mé děti, využívá vše, co je v jeho moci, aby
překroutil Boží záměr v každém z vás. Před posledním Dnem je jeho boj silnější a mé děti
jsou napadány stále víc.
Vzhledem k tomuto postupu Zlého, musíte posílit rozlišování ve svém jednání a být především
nositeli Lásky mého Syna.
Každý z vás je učedník, svědek, stoupenec žebráka lásky, a k jeho obrazu byste měli
zůstat pevní v časech, kdy vaše víra bude zkoušena.
Milované děti, atmosféra bude vystavena náhlým změnám ve své struktuře, vyvolaných
Sluncem, které budou viditelné lidským okem. Slunce v tomto čase ovlivňuje nejen člověka
s větší silou, ale také Měsíc má větší vliv na Zemi a na člověka. Připravte se, mé děti, buďte
bytostmi lásky, přezkoumejte znovu svůj způsob jednání a práce, nezapomeňte, že budete
přivedeni k tomu, že se uvidíte, jací jste.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, přemrštěná moc tohoto národa
je příčinou jeho vlastního neštěstí.
Modlete se, mé děti, modlete se za lidstvo, které trpí a bude trpět velkou bolestí,
kterou způsobí nový virus.
Modlete se, mé děti, za Francii, teror se objeví na dohled všech.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, nepřehlížejte, co se děje v přírodě, nenechávejte
změny klimatu bez povšimnutí. Člověk musí být pozorný k znamením času, kdy vše, co ho
obklopuje, k němu mluví, aby zachránil svou duši.
Přijměte láskyplnou péči našich Nejsvětějších Srdcí.
Žehnám vám svou mateřskou láskou.
Matka Maria
Poselství Matky Spásy ze dne 31. března 2017.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
ČLOVĚK BUDE UDIVEN V POHLEDU NA NEBE, KDY UVIDÍ OHEŇ BLÍŽÍCÍ SE K ZEMI
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
má Láska se nezastavuje, je v neustálém pohybu, aby se s vámi setkala.
Má láska proudí v Boží svobodě, aby byla Ochránkyní, Jitřenkou, Zdravím nemocných
a Utěšitelkou zarmoucených. Neopustím žádné z vás, které ke mně volají, abych je ochránila
v jejich trápeních i radostech.

Láska není jen cit nebo myšlenka, je to realita, kterou stvoření nesou zakořeněnou ve svém
duchu, je to největší síla, která nedovoluje lidskému stvoření být statické – Láska je čin, je to
praxe v každém okamžiku života. Každý, kdo miluje s přestávkami, nezná Boží Lásku, ale žije
falešnou lásku. Nezapomeňte, že kdokoli nemiluje svého bratra, nebo je v konfliktu se svým
bratrem nebo nenávidí svého bratra, je lhář, když říká, že ho miluje Láskou mého Syna.
Boží Láska, k níž jste byli povoláni, není láska slov nebo okamžiků, je trvalou a neustále
se rozpíná. Láska není sobecká, nezná žárlivost ani aroganci. Láska je shovívavá, soucitná
a trpělivá [1Kor 13].
Dnešní člověk nemiluje, když se dívá kolem a předstírá lásku činy charity. Můj Syn vám zanechal
velké lekce opravdové Lásky. Byla jsem vždy při vás, těch, kdo přišli ke mně, vždy jsem milovala
všechny lidi.
V tomto čase se lidstvo stalo zvráceným a tato láska byla znetvořena. Lidstvo se zvrhlo
do kolektivu zkažených stvoření, která se zabývají jen samy sebou a chtějí přinést smrt
svému bližnímu, když bližní nepracuje nebo nejedná podle vůle ostatních.
NEJVĚTŠÍ PŘIKÁZÁNÍ JE PŘIKÁZÁNÍ LÁSKY.
Velká většina bytostí žije ve vzpomínkách na minulá zranění, a to jim brání ve smíření
a v opravdovém odpuštění.
Boží Láska přikazuje nebýt lhostejný k svému bratru, ale milovat ho, jako miluje můj Syn.
Za všech okolností byste měli zachovat laskavého, obětavého a trpělivého ducha. Neměli byste
být zbabělí, neměli byste žít v realitě takového duchovního úpadku.
Měli byste opustit současný proud světa, který dává lásku stranou. Žijete jen vnějším zdáním,
jako farizeové.
"Milujte v Duchu a Pravdě!", žádá můj Syn, ale vy nejste ryzí, nevíte, co je to láska v Duchu
a Pravdě. Proto v čase soužení, o němž nemůžete tvrdit, že nepřijde rychle, opravdové dítě
mého Syna bude snadno rozpoznatelné, a ti, kdo žijí v lidské lásce, budou také snadno poznáni.
Děti, dřív než budete číst tato volání, buďte Láskou, žijte Lásku.
Láska skomírá u těch, kdo nejdou k obrácení. Obrácení potřebuje stálou sílu, aby se trvale
obnovovalo v realitě, kterou žijete uprostřed tohoto světa násilí, které potlačuje Ducha.
Vybízím vás, abyste pracovali a jednali se vší svou silou, abyste mohli žít a dávat vše do služby
Božímu království.
Láska je nepostradatelná pro opravdové děti mého Syna, aby nesešly z pravé cesty, nezkazily
lásku, ani ji neuvedly v nebezpečí.
Láska, velká neznámá pro lidstvo, je urážena těmi, kdo žijí v násilí, v neúctě, v popírání Božích
Přikázání.
Lidstvo padá každým okamžikem do propasti, která posiluje ego a nutí stvoření neustále dávat
na odiv svou pýchu.

Zlo nečeká, ale plíží se kolem, a tak netvrďte všem svým bratrům, že jste plní lásky, neboť
v nečekané situaci vás zlo může usvědčit jako pravý opak.
Neočekávané je velký odhalovatel Pravdy, která žije uvnitř každého z vás.
Nežijete ve světě lásky, jste neustále vystaveni teroru, smrti, násilí, neúctě, kritice, a přesto jste
tím udiveni. Jak často zabíjíte svého bližního slovem?
Modlitba nemůže být odsunuta stranou. Posiluje vás, volá vás, abyste šli bezpečně. Modlitba,
doprovázená chlebem života eucharistie je nutnou potravou, abyste se bránili pokušení s větší
silou.
Blíží se okamžik, v němž budete zkoumáni stejnou láskou, kterou jste dali a kterou
v sobě nosíte. Uvidíte, prožijete a zakusíte své zlé činy, budete jimi trpět a váš nářek bude
veliký. Přesto, jakkoli velké a nemyslitelné mohou být hříchy, které jste spáchali, nesete Boží
otisk, proto vás volám k pokání, abyste zachránili svou duši.
Milovaní, přepadne vás samota a pronikne vás až na kost, zakusíte opravdové osamocení, jaké
jste dříve nikdy nepoznali. Sami se vyzkoušíte. Bude žít a prožívat bolest každé urážky, které
jste se dopustili proti Boží vůli, jako byste ji učinili v tomto okamžiku a s nikým, kdo by vás
obhájil, ani vy sami. Mé srdce cítí zármutek z mých dětí.
Potom, co Varování skončí, někteří budou zuřit proti Bohu a krutost vůči mým dětem bude ještě
větší.
Člověk bude udiven v pohledu na nebe, kdy uvidí oheň blížící se k zemi. Avšak člověk neví, že
ten oheň zasáhne duši a svědomí každého lidského stvoření a nelítostně spálí hřích. Nebudete
moci mu odolat.
Srdce člověka bude ve stavu neustálé duchovní únavy, nebudete chtít je naplnit Slovem mého
Syna nebo mým Slovem.
Milované děti, oheň bude padat z nebe, oheň, který chce zničit pokrytectví, neúctu člověka
k Bohu.
Modlete se, mé děti, modlete se za Seoul, bude nesmírně trpět.
Modlete se, mé děti, modlete se za Chile, utrpení nepřestane, tento národ se musí
zasvětit našim Nejsvětějším Srdcím.
Modlete se za církev mého Syna, modlete se za jednotu církve mého Syna.
Modlete se za Argentinu a Německo, oba národy budou velice trpět.
Děti, seizmická aktivita zesílí po celé zemi, atmosférické jevy člověka překvapí natolik, že budete
chtít opustit místa, kde se nacházíte.
Dívejte se nahoru, nežijte s očima upřenými na zem.
Lid mého Syna bude překvapen.

Synové mého Neposkvrněného Srdce, "…žádný prorok není prorokem ve své zemi" [Lk 4, 24].
Přijměte tyto vyvolené a neustále je ochraňujte.
Mé mateřské požehnání je brzdou zlu. Ale aby tato brzda, kterou vám posílám, vám
pomáhala, musíte zůstat ve stavu milosti.
Miluji vás.
Matka Maria
Boží důvěrnosti našeho Pána Ježíše Krista své milované dceři Luz de Maria ze dne
2. dubna 2017. www.revelationesmarianas.com
KAŽDÉ Z MÝCH DĚTÍ BY MĚLO BÝT NOSITELEM POKOJE

Setkala jsem se s mým milovaným Ježíšem Kristem, díval se mi přímo do očí a řekl:
Moje milovaná: podívej se dovnitř člověka…
Následovně jsme viděli člověka a Kristus mi říká: "Pohleď, jak se člověk náhle znepokojuje,
pohleď, jak v jediném okamžiku se jeho pocity mění od lásky k nenávisti, od úcty k neúctě,
od laskavosti k nárokům, v důsledku velké slabosti duše. Nejčastěji se člověk oslabuje nejen
fyzicky, ale i vnitřně. Při čemkoli, i jen lehce neočekávaném, člověk nechává tuto slabost,
aby se projevila.
S velkou pozorností jsem sledovala toto stvoření a jeho pohyby. Viděla jsem jeho pocity,
a jak se vše v člověku neočekávaně mění v závislosti na pocitech.
Náhle jde člověk ke svému synu, a když se s ním setká, slovně ho napadne. Syn se chystá otci
odpovědět… Kristus zasáhne a říká synovi: "Žehnej svému otci, obejmi ho a jdi v pokoji,
měj na paměti, že nesmíš zabít žádné lidské stvoření, ani v mysli, ani jazykem, ani
citem, ani myšlenkou." Syn promluvil, jak ho Kristus inspiroval, a otec v ohromení a studem
byl neschopen slova. V úžasu se díval na svého syna, který odcházel, a slzy mu vytryskly z očí.
Kristus mi říká: "Víš, milovaná, kolikrát se tato scéna opakuje během dne? Mnohokrát, v každém
okamžiku. A kolik lidských stvoření reaguje jako ten mladý muž? Řeknu ti – skoro nikdo,
dokonce ani ti, kdo se cítí nejblíže Mne.
Tolikrát jsem kázal o zákonu Lásky! A svět jej nezná, protože lidé reagují na základě svých
pocitů a náhlých podnětů.
Náhle se objevil jiný muž. Zdá se být někým, kdo žije ve velkém pokoji, neboť jeho klidná tvář,
jeho způsob chůze, vyzařují pokoj. Kristus mi říká: "Co myslíš, milovaná?" A já Mu odpovídám:
"Má v sobě velký pokoj".
Náhle je tu jiná scéna: Člověk kráčí klidně, ale vedle něho se objeví jiný muž, který s ním mluví.
Pokračují v cestě a hovoří, dokud se jeho společník nezmíní o něčem, co mu nevyhovuje, a pak

jde ve zdánlivém klidu. Jeho tvář se sevře, jeho hlas se změní, dokonce i jeho slovní výrazy jsou
jiné. Kristus mi říká:
"Milovaná, teď uvidíš, co vím jen Já, a co dělá ze stvoření, které ke Mně přichází, naprostou
trosku…"
Vidím člověka, ztraceného v naprostém emocionálním ochromení, noří se do jámy, z níž se
nemůže dostat.
Temný mrak obklopuje jeho srdce, mozek, myšlení, prochází celé jeho duševní a fyzické tělo.
Orgány zažívacího systému jsou potřísněné temně modrou barvou a žluč se zvedá, jako kdyby
chtěla jít cestou, která není normální. Kristus mi říká: "Pohleď na velké vměšování citů člověka."
Moje pošetilost není pošetilostí, je to mé přání lidstvu, aby ihned překonalo své zakořenění
v tom, co je bezprostřední.
Já jsem Láska, má Láska přesahuje hmotu, má Láska je Duch, a jako taková je
činem života a nekonečného řádu. A tak vy, děti, musíte žít s žízní po přesahu
do duchovního, aby váš život získal hodnotu, krásu a kontrolu. Má Láska organizuje,
harmonizuje, aby vaše díla a jednání byla svědectvím toho, čím každé lidské stvoření opravdu
je.
Pokud jde o zmíněné lidi, city je zrazují kvůli převaze jejich ega a stálosti, s jakou snižují
duchovno. Odhalují tím svět, v němž se každý skutečně pohybuje.
Má Láska je vzestup, a kdokoli stoupá, nejde sám, ale v jednotě, ve společenství, aby se učil
a chápal, ne pro sebe, ale v jednotě se svým bližním.
Povolal jsem vás žít ve Mně, abyste jednali, jako jednám Já, ne abyste opakovali mé činy,
ale abyste žili mé činy. Berte, živte se, prožívejte, buďte výrazem vnitřní změny, která vás vrací
do výšek mé Lásky, bez níž nebudete schopni být lepším lidským stvořením, ryzejším, a ne kopií
řady činů, které snižují, co jste: VELKÉ DÍLO LÁSKY.
Kristus staví přede mne několik lidí s velkými rozdíly: jeden je tlustý, jiný vysoký, další velmi
hubený, jiný velmi malý a další bledý, nemocný nebo umírající. Všichni tito lidé jsou různí,
ale podobní v jednom ohledu: žádný nechce pohlédnout na Krista. Mluví k nim, ale odvracejí
pohled. Dívám se na člověka, který fyzicky umírá, a žádám ho, aby se obrátil ke Kristu, ale
odmítá to učinit, nechce, a místo toho pociťuje vztek. A Kristus se mě ptá: "Milovaná, jakou
v nich vidíš podobnost?" Okamžitě odpovím: "Co je zřejmé, není to, co bije do očí, ale co
skrývají v hlubinách svého srdce".
Kristus mi říká, že malá osoba by chtěla být velkou, aby se odlišila ode všech, není spokojená
s tím, co má. Toto lidské stvoření se přehrabuje vším, aby zjistilo, co se děje, zvyšuje svůj hlas,
aby bylo slyšet, ale uvnitř je prázdné, jeho srdce hoří pýchou a závistí, říká, že žije duchovně,
ale Mě nezná.
Osoba velkého vzrůstu by chtěla udržet kontrolu nade vším, co se děje kolem ní. Její zjev
ji vede k tomu, aby vynikala, ale to jí nestačí, chce stále víc a víc. Žije v závislosti na svých
bližních, ne proto, že je miluje, ale aby se živila kritikou, její srdce plane pýchou a závistí,
zdá se, že se stále modlí, ale to není pravda, pozvedá se a padá, nezná Mě.

Stvoření, které vyvolává dojem, že je nemocné, není nemocné v těle, ale ve svém duchu. Nezná
bratrství, dobročinnost, jeho srdce nežije soucitem, ale sebelítostí, a to mu nedovoluje zakusit
bolest svých bližních. Žije v pýše, závisti, jeho srdce je citově prázdné, osamělost ohlodává jeho
duši. Když se pokouší vstoupit ke Mně, jeho myšlenky se toulají, není klidné, nedokáže Mě
v sobě udržet.
Nepořádek v člověku, neuspořádaná láska, sebelítost, nedostatek lásky k bližnímu, ztvrdlé
srdce, vnášejí nepořádek do všeho kolem. Tato stvoření, která jsem zmínil, vydechují něco
zvláštního: individualismus, nedostatek lásky, lhostejnost, samotu, to, co je společné
světskému, a jsou v nebezpečí, že se ode Mne zcela odvrátí kvůli individualismu, který v nich
převládá.
Mé děti jsou propojeny, udržují si vědomí, že jsou částí velkého Univerza, a tato odpovědnost je
přivádí k prožívání ve Mně, co chtějí pro své bližní.
Emoce nejsou špatné, ale ty, které vytvářejí nepořádek, mohou lidi zmást a vedou je k tomu,
že nechtějí být součástí mé Lásky, ani toho, co obsahuje. Má láska nevytváří nepořádek, má
Láska je Světlo, není stín, má Láska je láskou k bližnímu, není nenávistí, má Láska je naděje,
ne beznaděje. Má Láska je vše.
Milovaní, v tomto čase je jedna věc, k níž se všichni lidé hlásí a jen málo ví, jak jí čelit, něco,
co se každou chvíli vynoří v zavedeném řádu a vyvolává chaos: JE TO HNĚV.
Touha, příslušnost, místa, nepochopení, lhostejnost, nevědomost, jsou částmi důvodů, proč
násilí vyvstane a tvoří část každodenního života lidí.
Mé děti, jste tak omezené ve vašem chápání zla, že zlo se dostane až tam, kam mu
dovolíte přijít.
Násilí není něčím, co má člověk od narození, získá je během svého růstu a někdy je násilí
nakažlivé u těch, kdo jsou nevyrovnaní, mají slabou vůli, nebo jsou jako korouhvička.
Každé z mých dětí by mělo být nositelem pokoje, rozsévačem mé Lásky, sdílet lásku k bližnímu
se svými bratry a sestrami, aby mé vlastnosti byly přijaty všemi mými dětmi.
Mé děti mají být láskou a zbytek vám bude dán navíc. Srov.[Mt 6, 33].
Když se o tom zmínil, Kristus mi říká:
Když stvoření udržuje vše uspořádané v mé vůli, jeho jednání je podobné mému, a Já se z toho
raduji. Ale tato generace, která se odevzdala šílenství zla, zcela uzurpovala duchovní vztah
s naším Domem, padla do největší nízkosti a degradovala se. Přijala hněv jako pomstu, jako
podobu trestu jedněch druhým. Zavedla jako normální pocity zášti, zrady a zuřivosti, a to už víc
neodrazuje ty, kdo mají sklony k brutálnímu jednání, a tím zesiluje situaci absence lásky a škod
v lidstvu.
Zlo je připraveno pronásledovat člověka, aby mu způsobilo pád tak hluboký, jak jen může.
Měli byste mít na paměti, že zlo nemá soucit a odvleče ty, jichž se zmocní, daleko ode Mne.
Láska je med, který mé děti milují ve chvílích, kdy Mě potřebují.

Žehnám vám.
Váš Ježíš
Poselství Matky Spásy ze dne 8. dubna 2017.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
ZÁKLAD NÁBOŽENSTVÍ JE LÁSKA A ÚCTA K ŽIVOTU
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
žehnám vám svou láskou, která pronikne i nejzatvrzelejší srdce.
Láska mého Syna k vám mi vás svěřila u paty kříže jako Matce lidstva.
Nechci v mých dětech vidět stvoření naplněná hněvem, zatrpklostí, ctižádostí,
nespokojeností, nesystematičností, zkažeností, zuřivostí, arogancí, nedostatkem
víry a pýchou.
Tento okamžik, více než jiný, je zavěšen na vláknu, které i jediný pohyb může přetrhnout.
Nechci, aby jedno z mých dětí bylo mezi těmi, které toto vlákno přetrhne a povede lidstvo
k nezměrnému a neustálému utrpení pro všechny.
Nemluvím jen o všeobecném utrpení, ale současně mám na mysli řevnivost, která
existuje v komunitách, které se formují v církvi mého Syna, protože tyto skupiny
rozežírá zlo, odebírá lásku vzájemnou, útočí na ně vnitřními boji způsobem, který
rozbíjí dílo mého Syna. Proto zůstávejte neustále bdělé.
Milované děti, přehnaná náklonnost k pomíjivým věcem, jako připoutání k materialismu,
k lidskému egu, odkládá vše, co je dobré, na druhé místo – lásku k bližnímu, naději, víru –
a zanechává vše, co je duchovní jako druhořadé.
Děti, vyzvali jsme vás, abyste rozjímaly o každém z těchto poselství. Měly byste si
především udržet ducha služby ke svému bližnímu.
Bratrství musí překonávat všechny překážky a vést vás k tomu, abyste vše
nepředvídané přijímaly s láskou. Přesto velmi málo mých dětí je připraveno přijmout oběť
jako prostředek pokání, nebo jako znamení pro vás, abyste uzrávaly v nějakém aspektu svého
života. Proto nepřítel duše si rychle podmaňuje mé děti, aby jim vzal naději, a aby se roztrhly
jako nafouklé balóny a způsobily spoušť.
Milované děti, pýcha způsobí, že duše se zatratí během okamžiku…
Pýcha činí z velkého dítěte mého Syna nejmenší a nežádoucí stvoření a mění je v tvora plazícího
se po zemi.

Někteří chtějí předjímat úrodu, a vytahují váhy, aniž by pohlédli na sebe. To, co dělají, je
opouštět pole bez úrody.
Pýcha vyzývá k žárlivosti, aroganci, kladení nároků, k potlačení citů a všech ohledů…
Pýcha poštve stvoření proti jeho bližním…
Pýcha zanechá člověka osamělým a zahořklým jako žluč…
Děti mého Neposkvrněného Srdce, člověk vlastní schopnost myslet, ale v jediném okamžiku vás
může ďábel posednout a udělat z vás kata vašeho bratra.
Přichází okamžik okamžiků, kdy každý bude vyzkoušen, dokonce i nejspravedlivější,
a ti, kdo odmítnou naslouchat, se sami uvidí v tomto odmítnutí, které je přivedlo
cítit se povýšenými.
Žádné lidské stvoření není osvobozeno z tohoto sebevyzkoušení a okamžitě uvidí svůj život
a pozná, kde selhalo a co potřebuje odčinit.
Milovaní, chci vás udržet připravené, protože potřebujete tuto přípravu, abyste pokračovali na
cestě Pravdy uprostřed toho, co se bude dít: nemoci a falšování. Jste povoláni k tomu, abyste
pokračovali v podávání svědectví o Boží Lásce, a mohli jít vpřed bez zastavení.
Myšlenka, stejně jako slovo, má velkou moc…
Vaše myšlenka musí být doprovázena Boží Láskou, aby dílu, nebo činu nechyběla
nepostradatelná příměs, duchovní koření: láska.
V každém musí být spontánní láska, jinak jednotlivé stvoření naruší komunikaci mezi bratry,
a plány mého Syna se nebudou naplňovat tak, jak by měly.
Mé děti, kdokoli žije tím, co je světské, nemůže milovat a přijmout věci ducha. Slabost, kterou
získají, je vede k životu se svým svědomím, které neustále hledá ospravedlnění jejich
nepřiměřených děl a činů, prožívaných v jejich nedokonalosti.
Milované děti, zvykne-li si lidské stvoření žít bez Boha, zmocní se jej nízkost, stane se
utrápeným a ubohým, aniž by na svých bratrech vidělo cokoli dobrého, ale spíše je bude podle
své libosti soudit. Můj Syn vidí nitro svých dětí, vidí do hloubky, co vy, lidé, odmítáte vidět.
Tak tomu je s člověkem tohoto času, žijícího svým charakterem ve vzdoru proti Bohu. Jeho díla,
činy a reakce jsou impulsivní, plné egoismu a hněvu a přístupného neustálým útokům
ďábla.
Děti, zdegenerovaly jste… Už si nejste vědomy privilegovaného místa, které
zaujímáte ve vesmíru.
Musíte být v souladu s dobrem, které přijímáte od Stvoření. Nejste stvořeny, abyste se
podrobovaly jedno druhému, ale naopak, jste stvořeny, abyste se vzájemně milovaly, jako můj
Syn a jeho Otec milují jeden druhého… Základ náboženství je láska a úcta k životu.
Neúspěch v používání duchovní inteligence vás vede k velmi úzkému pohledu na to, co jste jako
děti Boží. Omezujete se, ze strachu k oddanosti záležitostem mého Syna.

Jak jen mého Syna urážíte a jak se mé srdce rmoutí kvůli krvi nevinných, která je prolévána
těmi, kdo jsou jejich kati! Noví Herodesové této generace, děti zla, které poslouchají příkazy
samotného ďábla, jenž chce vyhladit každou stopu nevinnosti na zemi, aby se rychleji zmocnil
poskvrněných: duší vzpurných stvoření, která se nekají ze své vlastní svobodné vůle.
Milované děti, staly jste se nasycené zlem! Konáte zlo s velkou dovedností, s radostí,
zapomínáte, že zůstáváte na váze, na níž se váha činů a práce naklání k dobru nebo zlu. Trháte
mé srdce, když se k sobě chováte hůř než zvířata. Máte znalosti a předali jste je do rukou
Satana, aby vás vedl po nejtemnějších cestách, a přivádí vás k tomu, že jednáte nejkrutějším
a nelidským způsobem, jakým stvoření může jednat.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
Kolik vás se posmívá Slovu mého Syna!
Kolik vás se posmívá tomu, co vám sděluji?
VŠECHNO SE NAPLNÍ, DOKONCE I TA NEJMENŠÍ VĚC, NE PROTO, ŽE VÁS MŮJ SYN
CHCE POTRESTAT, ALE PROTO, ŽE LIDSTVO JDE VSTŘÍC NÁSLEDKŮM SVÉHO
VLASTNÍHO ZLA.
Vyzvala jsem vás, abyste se duchovně připravili a usmířili s Domem Otce, ale znovu a znovu
odmítáte uskutečnit tento čin spásy. Varovala jsem vás před tím, co se blíží k této generaci,
a vy jste ignorovali má slova. Lidstvo přichází blíž, čemu bude čelit, a co nechce brát
na vědomí…
Přízrak války nad lidstvem bude setrvávat, dokud se velké národy ve velkém
konfliktu nerozdělí, a ve vzájemném boji nezaplaví zemi velkým utrpením.
Vy, děti, spojte se, chraňte se, pokryjte se vzácnou Krví mého Syna, a současně
buďte opravdové.
Kdo nenásleduje mého Syna, by neměl žít v naději na jeho milosrdenství, pokud
se nebude kát.
Bolest, kvůli pokroku ve vývoji zbraní, je a bude mučivá. Ty, o nichž lidstvo věří, že už byly
některými mocnostmi zničeny, se objeví nedotčené.
Člověk bojuje o nadvládu a Satan pomáhá, aby tento boj byl katastrofální a mimořádně
bolestivý. Válka je vhodným scénářem, aby se antikrist pozvedl k moci.
Válka se nevztahuje pouze ke zbraním, ale zahrnuje všechny aspekty lidského života. Epidemie
se rozšíří po celé zemi a léků nebude dostatek. Proto jsem vám sdělila, a sdělím, co můžete
použít z přírody, abyste uzdravili tělo. Proto Dům Otce dovoluje, aby toto Slovo, vás dosáhlo,
abyste mohli uzdravit tělo a zachránit duši.
Potraviny jsou kontaminovány, ale lid mého Syna dostane pomoc a potrava přijde tam, kde
se budete nacházet. Víra je nutná, aby člověk mohl dovolit mému Synu u každého
vykonávat zázraky.
Uvidíte ty, kdo žijí připoutáni k ekonomice, jak ztratí své životy, duševní zdraví a rozhněvají
se na své bližní. Rodiny se rozdělí kvůli ekonomickému boji v rámci padlé světové ekonomiky.

Přesto bude nevěřících velké množství, budou oběťmi zla, které je vybízí ke vzpouře proti
samotné realitě. Nebuďte vzpurné, děti: reagujte, obracejte se, čiňte pokání!
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, trpí pod tíhou svých činů. Ty se
vrátí a padnou na tento národ.
Modlete se, děti, modlete se za Střední východ, mocní lidé povstanou z hroutících se
spojenectví.
Modlete se, mé děti, křik nevinných volá Stvoření, aby reagovalo proti člověku,
lidstvo trpí stále krutěji kvůli změně klimatu.
Modlete se, děti, modlete se, toto je čas, jenž vás varuje před blízkostí vašeho
sebepřezkoušení své činnosti a jednání.
Modlete se, děti, modlete se, lidé povstávají proti svým vládám a vyvolávají více
represálií a bolesti pro sebe samé.
Volám vás, abyste se sjednotily a modlily se, prosily o Boží ochranu a mou
mateřskou ochranu.
Země je neklidná, největší vulkány se probouzejí a způsobují, že oheň, chovaný v mísách země,
stoupá. Člověk závodí s časem, aniž by si uvědomoval, že ve svém šílenství ztrácí největší
poklad – život a věčnou spásu.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, není to skvělými a velkolepými činy, jimiž
dosáhnete věčného života, ale pokorou opravdového odevzdání se mému Synu. Takto
si připravíte svou cestu.
Mé děti, v tom, co je materiální, se odhalí skutečná povaha každého z vás.
Neusilujte o pozemské, neboť vám nebude k ničemu zapotřebí.
Usilujte o záchranu duše, abyste se mohli těšit z věčného života.
Děti, zapomněly jste, že tělo je chrám Ducha Svatého, a když hřešíte, urážíte Ho.
Děti, spojte se, buďte láskou, jako je můj Syn Láskou. Buďte bdělé! Hněv se šíří jako vítr,
proniká málo přemýšlivého člověka a způsobuje, že jedná jako dítě zla.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, buďte láskou a zbytek vám bude dán navíc.
Má láska je hradbou odporu ve vás, která zabraňuje Zlému, aby vás použil jako nástroj
rozdělení. Snaha být pokojem pro všechny vaše bližní je poklad, který ne všichni jsou připraveni
dát…
Můj Syn je blízko svému Druhému příchodu, a všichni, kdo jsou v tomto čase plní
úzkosti, se stanou pokojem, požehnáním a Láskou.
Žehnám vám.
Matka Maria

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 13. dubna 2017.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
VŠICHNI MOJI LIDÉ BUDOU SOUZENI NA VAHÁCH MÉ SPRAVEDLNOSTI

Moji milovaní lidé,
v tyto dny se má oběť pro každého z vás obnovuje, stejně jako se obnovuje pro
každého mateřství mé Matky…
Vyzývám můj lid, aby se sjednotil v našich Nejsvětějších Srdcích.
Vybízím vás, abyste vstoupili na cestu mého bolestného utrpení – nikdo z vás by neměl být
lhostejný k tomuto Činu, mé děti jsou spoluúčastníky na dobrodiní Vykoupení a na závazku,
který s sebou nese.
V tomto čase někteří oplakávají minulost, v současnosti nedokážou osušit své slzy, protože jsou
připoutáni k šílenství "krále světa", a zapomínají, že všichni moji lidé budou souzeni na vahách
mé spravedlnosti.
Lidstvo žízní po hříchu, a moji lidé vědí, že se potřebují shromáždit v mé lásce a v mém
milosrdenství. Máte požehnání svátostí zpovědi a pokání z provinění, hříchů, urážek a pomluv
proti svým spolubližním. Kajte se teď!
Kajte se, mé děti, v tomto čase ošklivosti, v němž jsou páchány všechny podoby hříchu, které si
ani nedokážete představit. Děti, hřích překypuje ve všech oblastech, ďábel vám nabízí vše, před
čím mé děti by měly udržovat odstup a klade to před vaše oči, aby se ve vás probudila touha, a
z touhy jste byly otráveny zlými činy.
Proto si přeji vás umýt od nečistoty, kterou jste se samy znečistily: Od nesprávných
kroků, zvrácených praktik, krve nevinných, od času, kdy jste popíraly naléhavé výzvy mé Matky
pro celý svět, od odmítnutí mých kněží, aby učili a pomáhali mým dětem.
Chci zbavit mé děti nadvlády zednářství, které zapustilo kořeny v mé církvi
a způsobilo, že jste zbloudily k nevhodným praktikám. Naplňujte Přikázání, buďte víc
než zbožní, buďte bytostmi, které Mě potřebují a milují, buďte lidmi, kteří mají rádi dobro
a milují ty, kdo vám předávají mé Slovo, mají úctu k těm, které si vybral můj Dům.
Moji lidé, chci smýt všechny skandály mé církve – fanatismus, omyly, kacířství těch, kdo
se považují za učené.
Přeji si umýt odpadlíky a zkažené, ty, kdo věří, že Mě mohou podvést, kdo se považují za
vlastníky mých chrámů a ty, kdo bez náležitých znalostí, rozptylují mé děti.
Chci umýt uši každého z vás, váš jazyk, ruce, myšlenky, mysl, rozum a svědomí svou
vzácnou Krví, aby všechno bylo očištěno, aby hřích už vás nemohl proniknout.
Chci umýt srdce některých mých kněží, aby Mě více milovali, a aby tuto lásku
ke Mně měli v nadbytku.

Moji lidé, ustanovil jsem svátost eucharistie, abyste ji slavili, jak jsem vás učil, skrze mé
učedníky, až do skonání věků.
Přeji si, aby Mě moji lidé přijímali na jazyk a chovali se ke Mně s láskou, přijímali Mě
s láskou a byli důstojně připraveni.
Moji lidé:
Kolik z vás se Mnou špatně zachází v eucharistii!
Kolik z vás znesvěcuje mou Krev a mé Tělo!
Kolik z vás Mě přijímá a nevěří v mou Přítomnost v eucharistii!
Trpím dále, až do dnešního dne, v ustavičných mukách, v jejich současném
stavu, neustálou neposlušností těch, kdo prohlašují, že Mě milují a pokrytecky přede Mnou
poklekávají.
Děti, vy nevidíte následky vašich zlých činů, zachováváte své špatné zvyky, zapomínáte na Mne
v těchto svatých dnech, neustále Mě urážíte nahotou svých těl, drogami, nemorálností,
zapomnětlivostí, bezmyšlenkovostí a zhýralostí v každém ohledu.
Má Matka pohlíží s bolestí na odmítání mých lidí být věrni jejím prosbám a na nestálost jejich
poslušnosti…
Prožíváte tyto dny jako dny oslav, a co vlastně slavíte?
Neposlušnost, neúctu, pýchu?
Nenabízíte žádnou oběť, nepřibližujete se ke Mně, opouštíte Mě kvůli několika hodinám
potěšení. Tohle je můj lid, jenž hlasitou muzikou oslavuje vzpomínku na mé obětování…
Obětoval jsem se z lásky, kterou vy pohrdáte…
Obětoval jsem se z lásky pro každé z mých dětí, abych jim odkázal věčný život.
Moji lidé, nepohrdejte mou Matkou, která je Matkou lidstva. Prošla cestu, po které jsem šel i Já.
Kdekoliv má Matka padla tváří na zem a líbala a stírala mou Krev, brala si s sebou každého z
vás, činila nápravu za každého z vás. Její bolavá duše, skoro už bez dechu, nabízela své utrpení
ve jménu každého z vás.
Kolik jen neposlušnosti mého lidu k prosbám mé Matky, které jsou Boží vůlí, a kolik
bolesti, které byste se vyhnuli, kdyby poslušnost byla přijata a má Matka byla
vyslyšena!
Člověk se blíží k setkání se svou bolestí, stejnou, kterou rozséval po Zemi, stejnou bolestí,
kterou připravuje moc, aby snížila počet mých dětí na Zemi. Globální moc rozhoduje, která
z oblastí, v nichž se člověk pohybuje, bude příští obětí její lstivosti.
Přicházím z lásky a nalézám Zemi ovládanou mocí, která připravuje předat můj lid
nejkrutější z bolestí.
Hvězda Slunce neustále osvětluje Zemi, v tomto okamžiku víc než v jiných dobách, a to není
dobré pro člověka, jenž se vystavuje jejím paprskům celé hodiny. Přesto varování této generaci
před tím, co jí škodí, je jako jí říct: "Čiňte to, abyste si ublížili".

Moji lidé, na zemi existuje válka, jde z jednoho místa na druhé, a většina lidstva žije svůj vlastní
život v neustálé osobní válce o nerozumná potěšení. Válka není stínem, ale realitou. Nebuďte
stále lehkomyslní, buďte opatrní a připravení. Nezapomeňte, že nemoc se stane epidemií, je-li
šířena vzduchem.
Zlo útočí na člověka pokušením a člověk padá, aniž by činil nápravu… Kvůli tomu
trpím: Duše jsou ztraceny a Zlý se raduje.
Modlete se, mé děti, modlete se za Střední východ, nepřátelství mezi národy vzrůstá
a silně si navzájem ubližují, stejně jako důrazně pozvedávají svůj hlas.
Modlete se, mé děti, modlete se za Itálii, bude plakat kvůli otřesům země.
Modlete se, děti, za Spojené státy, stálá vlna událostí bude tento národ udržovat ve
stavu poplachu.
Modlete se, mé děti, modlete se za Rusko, vybere si, a jeho volba bude velký nesvár,
který podnítí lidi proti jiným lidem a způsobí nenapravitelnou škodu.
Modlete se za Argentinu, napětí vzrůstá a mé děti jsou na kolenou: tento národ trpí.
Moji lidé, přicházím z lásky pro každého z vás. Kolik vás přichází ke Mně s láskou?
Žehnám mým kněžím, těm, které stále volám k pokoře.
Volal jsem svůj lid, aby Mě uctíval a miloval v nejsvětější svátosti oltářní.
Vyzývám svůj lid, aby miloval mou Matku, ale mé chrámy budou vypleněny a někteří
z mých věrných kněží budou vydáni na smrt, protože Mě milovali.
Můj lid Venezuely je znovu křižován.
Moji lidé, nebeské těleso se blíží k Zemi a způsobí bolest mým dětem. Vulkány začnou soptit.
Zůstaňte silní, buďte k sobě upřímní a Já vás budu střežit jako velký poklad mého srdce.
Můj lid nebude nikdy opuštěn, ani Mnou, ani mou Matkou, ani mými věrnými knězi,
které nosím ve svém srdci jako planoucí oheň Lásky k záchraně duší.
Budu stále se svými lidmi, pozorný k jejich potřebám, pokud naplňují moji vůli.
Buďte silní, pevní a rozhodní ve všech svých činech, v každé své práci, ale především buďte
mou vlastní Láskou ke všem svým bratrům.
Tato generace potřebuje poznat mou Lásku a naplnit se mou Láskou, aby mohla uzrát. Obraťte
se dřív, než přijde noc.
Miluji vás. Žehnám vám. Sjednoťte se se Mnou.
Má Láska se vylévá po celé Zemi k požehnání těch, kteří se chtějí se Mnou sjednotit.
Váš Ježíš

Poselství Matky Spásy ze dne 16. dubna 2017.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelationesmarianas.com
ŽIVOT MÝCH DĚTÍ JE CHŮZE VE STOPÁCH PRAVÉ LÁSKY
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
žehnám vám svou láskou, na které má podíl každý z vás, milovaní mého srdce.
Nacházím potěšení v každém Otčenáši, v každém Zdrávas Maria, které se modlíte srdcem
a s vědomím, že bez Nejsvětější Trojice je člověk nic.
Raduji se z každého pokání mých dětí ze zlých skutků nebo jednání, protože se obracíte
k mému mateřství s větší vnímavostí a dovolujete mi vám pomáhat a přivést vás blíže k cestě
spásy.
Slavíte připomínku vzkříšení mého Syna. Je to oslava Boží Lásky ke každému z jeho dětí.
Boží Láska vás nechává narodit se znovu jako novorozené miminko, které je bezmocné a bez
těch, kteří je chrání, nechává vás znovu se obrodit ve vašem srdci, smyslech, ve vaší práci
a činech, ve vašem myšlení, v cítění, ve vašem svědomí a mysli.
Lidé mého Syna jsou privilegovaní, jsou vedeni Božím Slovem a neustálým vysvětlováním
Božího Slova, aby nebyli ztraceni.
Podíleli jste se na strašné bolesti, kterou trpěl můj Syn, a stále jí trpí,
a vychutnáváte si radost z vítězství vzkříšení jako znamení, že nic nemůže zvítězit
nad Nejsvětější Trojicí. Avšak není vítězství bez kříže.
Každý, kdo si chce zkrátit cestu, zjistí, že narazí na útes, protože život mých dětí je chůze ve
stopách pravé Lásky. A skrze tuto Lásku, kterou můj Syn učí své vlastní, mohou k Němu jeho
vlastní přijít – ve skutcích této Lásky.
Můj Syn vám dává trvalý základ, abyste se rozvíjeli a přinášeli plody lásky, poslušnosti, plody
trpělivosti, lásky k bližnímu, aniž by se měnil. Přestože se čas může měnit, nebo být v rozporu
s očekáváním, a i když okolí může být jiné a podnebí nepředstavitelné, dobré semeno vzejde,
vyroste a naplní radostí každého, kdo se na ně dívá, protože sdílí osobité vlastnosti, které získal
během své cesty.
Každý z vás je pole dobré půdy a nechává na tomto poli růst pšenici i koukol, podle svobodné
vůle, kterou vlastní každé lidské stvoření. Ten, kdo poznal jak pěstovat dobrou pšenici, se
raduje ve svém Pánu a Bohu, protože všechno je k Boží slávě. Ten, kdo chtěl pěstovat plevel a
neposlechl, když jsme ho volali, aby změnil způsob osévání svého pole, se mění v pošetilce,
ignoruje neustálá znamení, které jsme před něj položili, aby se změnil. Nechce být utěšen, ale
upíná se ke své samotě.
Milované děti, buďte vytrvalé, uchovávejte lásku mezi sebou, buďte statečné, silné,
udržujte naději, protože sklizeň, v níž budete zkoušeny samy sebou, je nablízku.

Stvoření velebí Boží slávu, a přesto člověk zpívá ke cti svému vlastnímu nepříteli z nejednoty,
tvrdohlavosti, závisti, bezmyšlenkovitosti, krutosti, jako hluché a němé stvoření, které následuje
chapadla Zlého.
Ve stvoření jde všechno skrze cyklus, a tento cyklus je zasvěcen naplňování Boží vůle, pro
kterou byl stvořen. Člověk si bere sílu, kterou dostal z Boží ruky, aby velebil Boha, nebo sloužil
Zlému.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
probuďte svou víru! Toto není čas, abyste zůstali nedůvěřiví a ignorovali vážnost
tohoto okamžiku, v němž se člověk snaží ukázat svou sílu a moc a zapomíná, že je
stvořením Boha a ne stvořením Zlého.
Zlý, nepřítel duše, ďábel či Satan, uchvátil nejpodlejším způsobem, co není jeho, zmocnil se, co
nepatří jeho přirozenosti, uchvátil lidskou duši a zhanobil ji tím, že ztvárňuje lidi vzdálené od
Boha a hladové po větší zlovůli. Právě v tomto boji, v hledání nadřazenosti, ďábel útočí na
člověka, aby ho strhl chtít, co mu nepatří a zneuctil své bratry.
Člověk vytvořil cestu bolesti, vytvořil zbraně, které použije jako znamení moci. Člověk nevytváří,
co nechce použít, ale to, o čem věří, že mu přinese větší slávu a větší moc.
V tomto okamžiku ďábel vyměřuje cestu lidstvu, cestu bolesti, která povede k boji mezi lidmi.
Vy, milované děti, jste požehnanou generací, byly jste varovány o blížícím se konci lidstva,
abyste mohly nabrat jiný směr, ale to se nestalo. Odmítnutím vysvětlení Slova mého Syna
a mého mateřství, které z Boží vůle nemlčí, bylo Zlému dovoleno důrazně působit na mé děti,
aby se veselily, když poukazují na nesrozumitelné náboženství, protože vyzývá hříšníka k pokání
a k úctě a dodržování Božího Zákona.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, tento čas se chýlí ke konci. Vyzývám
vás, abyste uvážily, co jsem vám řekla, vyzývám vás, abyste se modlily o poznání, že
věci světa pominou, že jsou prchavé, ale že věci nebe nepominou, že vám nabízejí
věčný život.
Nezapomeňte, že ve dnech proroka Noe lidé kupovali, prodávali, pili, vysmívali se Noemu, ale
pak přišla potopa a nechala je zahynout v neposlušnosti.
V tomto okamžiku, kolik vás žije v temnotě!…
Kolik vás nechce naslouchat!…
Kolik vás z pohodlí dává přednost nevědomosti před Pravdou o vaší spáse!
Kolik vás se skutečně oddalo modlitbám, k sjednocení s mým Synem, abyste Ho skutečně
poznali a prohloubili znalost jeho práce a jednání!…
Děti, varuji vás, ne před Božím hněvem, ale hněvem, jenž rozkvetl v člověku a přinesl plody.
Náš prorok vás nevaruje sám od sebe, ale v poslušnosti Boží vůli, a vy neposloucháte… Co se
stane?
V tomto okamžiku vás volám k pokání, ještě než člověk nechá lidstvo plakat, bědovat, pálit kůži
svého bratra a radovat se z toho – jak to již dělá, avšak s větší intenzitou.

Mé andělské legie hledí na lidstvo s hlubokým žalem. Jak jen by chtěly zasáhnout, aby zastavily
tolik bolesti! Ale nemohou zasáhnout. Jejich modlitby za lidstvo jsou nepřetržité, neustále se
dotýkají srdcí, neustále hovoří k srdci člověka, bez přestání zůstávají na straně lidí.
Mé děti, vyžeňte hněv, nedovolte vzteku, aby vás uchvátil. V tomto okamžiku hněv zaujal
převládající místo v lidských bytostech. Zloba je meč Satana, hněv přemáhá člověka, ničí
jednotu, ničí domovy, hněv je jed Satana, který používá proti lidstvu.
Vyžeňte hněv, mé děti, vyžeňte hněv ze svých životů…
Nedovolte hněvu, aby vás zaplavil. Můj Syn zkouší trpělivost ve svých dětech.
Modlete se, mé děti, modlete se za Střední východ, kroky se zrychlují a rozvrat
roste.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy a Rusko, přivádějí své spojence
blíže k válce, která již začala, a v tomto okamžiku stále postupuje.
Modlete se, nevědomý člověk podlehne svým vlastním ambicím.
Modlete se, mé děti, modlete se, zem se třese s větší silou na několika kontinentech.
Modlete se, děti, modlete se za Argentinu, její lid bude plakat.
Modlete se, mé děti, modlete se za každého, aby se kál ze svých chyb dříve, než
přijde noc.
Modlete se za Francii, bude prolévat slzy.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, mějte na paměti, že přijde chvíle, kdy vše, co
vlastníte, bude kontaminováno zlým činem člověka, jenž použil vědu ke zlu. Nezoufejte, můj
Syn vám opatří nezbytnou potravu.
Nechejte dobro vás oživit a přimkněte se všichni k mému Synu.
Mé lůno, archa spásy, vás drží pod mou ochranou.
Miluji vás.
Matka Maria
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 19. dubna 2017.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelationesmarianas.com
BUĎTE TĚMI, KDO HLEDAJÍ MOU LÁSKU

Moji milovaní lidé,
v jednotě našich vůlí vás volám, abyste se připravili na den, který můj lid zasvětil
oslavě mého milosrdenství.

Co má oslavovat můj lid?
Vítězství
Vítězství
Vítězství
Vítězství

života nad smrtí…
poslušnosti nad neposlušností…
Lásky nad nenávistí…
zbožnosti nad bezbožností…

Lidstvo nežije vítězstvím, neprožívá vítězství Světla nad temnotami, ale stále žije v údolí smrti.
Přišel jsem, abych vás zachránil a neopustil jsem svůj lid, zůstávám, abych vás
zachránil, a neustále vám posílám nutnou pomoc k vítězství nad zlem. Ale to se už v této
generaci nestává kvůli chybějící znalosti mé Lásky a bezmeznému odevzdání zlu.
Dívám se dolů na Zem a je tam tolik stvoření, která žijí v neustálém smutku do té
míry, že jim to brání dokonce na to i jen myslet nebo chtít se dostat pryč z tohoto
stavu, a stávají se depresivní. V některých případech člověk snadno podléhá smutku a je
těžké jej vymýtit. Víte proč? Protože smutek někdy skrývá určitý aspekt hněvu. Smutek se
objeví kvůli nějakému důvodu a často odvede vaši pozornost jinam kvůli něčemu, čemu
nerozumíte, co vás přesahuje, co jste nedokázali udělat, co se vám nelíbí, nebo co nesdílíte, k
tomu ještě pocit smutku z nespravedlnosti, násilí, vraždění nevinných a další…
V postoji smutku se dá najít pasivní, tichý stav hněvu, když nežijete v mé vůli – pasivní, jste-li
konfrontováni se smrtí drahé bytosti, když přijde nemoc a vy nenacházíte příčinu, protože žádná
není. V hloubce bytosti existuje stav pasivního hněvu, když smutek není ponořen do mé vůle,
která neobsahuje ani trochu hněvu.
A tak člověk přechází z pasivního hněvu do jeho aktivního stavu. V této chvíli vše, co se děje
kolem člověka, ho přivádí do stavů hněvu, a ty jsou tak časté, že člověk nemá ani nejmenší
ponětí o trvalém stavu své zlosti, neboť se stává navyklým postojem rostoucího hněvu vůči
svým bližním.
Moji milovaní lidé, musíte vymýtit z vašeho života stav neustálého smutku, neboť skrze něj
nepřítel duší do vás vnáší nejen hněv, ale i úzkost, zoufalství a vše, co vás přivádí k pádu,
abyste si neuvědomili překážky, které vám brání přiblížit se ke Mně a kvůli nimž se nemůžete se
Mnou setkat.
Od svých bratrů dostáváte reakci na vaše jednání. Každý z vás vytváří světlo, nebo stín,
každý promítá do svých bližních to, co by chtěl, aby viděli, a tak člověk žije v neskutečném
světě, neukazuje-li svým bližním svůj pravdivý život, ale promítá do nich masku toho, jaký je ve
skutečnosti.
Tímto nedostatkem pravdy nepřítel duší do vás snadno a lstivě vnáší soutěživost dnešní
společnosti, neúctu, intriky, nedůvěřivost, a proto mé děti nemají důvěru ke svým bližním. Mé
děti, tento nedostatek důvěry byl zaset démonem s velkou pečlivostí, aby člověk nedůvěřoval
všemu – svým bližním, své rodině, své práci, své spokojenosti, mému Slovu, mé Lásce, a
následkem toho nakonec odmítá i svou spásu.
Mým lidem není cizí realita, která je obklopuje. Někteří nechtějí chápat blízkost událostí
ze strachu, že budou muset čelit pravdě. Děti, to není dobré, neměly byste odmítat
vidět realitu. Smysly vám říkají, že s vnějším okolím není všechno v pořádku, ale lidské ego
vám říká: "Nechci nic vědět o tom, co se děje lidem". Toto odmítnutí omezuje mé děti, protože
ten, kdo žije v popírání skutečnosti, se sám omezuje v čase a prostoru.

Mé děti, které jsou pozorné k mým výzvám, zůstávají bdělé ke všemu, co je obklopuje, a jsou
dobře připraveny, zejména ve svém duchu.
Mé děti, každé z vás je částí dějin spásy.
V míře, v níž jste dobré, vytváříte dobro. V míře, v níž jste zlé, působíte zlo.
Mé děti, mé volání k obrácení je naléhavou výzvou. Nezapomínejte, že máte smysly těla,
ale nejste jen tělo, ale také duše a duch, a protože máte také duševní smysly, musíte je
používat, abyste smysly těla změnily a sjednotily se se Mnou a chtěly činit dobro.
Moji lidé, nežijte jen podle svého já, jak byste chtěli, aby tak bylo se vším, protože by to byla
lež, a žít ve lži by znamenalo, že byste se sami připravili o příležitost, kterou vám nabízím
k dosažení skutečného života, a života v hojnosti.
Vyzval jsem vás, abyste žili podle mého příkladu, a kolik vás to odmítá z nedůvěřivosti?
Přešlapujete stále na místě, protože nechcete žít podle mé vůle. Člověk je
korumpovatelný a velký jed této zkaženosti se projevuje tím, že se pokouší najít duchovní
odpovědi v člověku, který není duchovní, v člověku, jenž Mi nabízí modlitby, které nejsou
naplněny láskou, oddaností, poslušností, pokorou, vírou a nadějí.
Mé děti, žehnám vám za každou modlitbu, kterou jste Mi nabídly, žádná nezůstane
nepovšimnuta. Tato generace musí zdvojnásobit úsilí, aby překonala to, co jí hrozí, a vaše
modlitby musí mít všechny důležité součásti, aby nejen dosáhly Domu Otce, ale aby pozvedly
také vás.
Můj lid musí být lidem, který je naplněn mou spiritualitou, pracuje a jedná v mé vůli,
aby mohl být neochvějným a rozhodným uskutečňovatelem toho, co po vás žádám.
Co se stane z dětí, které nedůvěřují svým rodičům?
Co se stane z lidu, který Mi nedůvěřuje?
Prosím vás, abyste šli cestou, kterou jsem pro vás vytýčil a kterou jsem pro vás šel před vámi…
Přesto neposloucháte, bráníte se, odmítáte a činíte svá vlastní rozhodnutí.
Přeji si, abyste Mě následovali ve vší svobodě a stále nacházeli uspokojení z darů,
které dávám těm, kdo Mě následují.
Moji lidé, kdybyste mohli poznat cestu, po které jdete, pak byste se báli jít v lidské vůli, neboť
vás přivede k pádu do zla.
Moji milovaní lidé, pohleďte do svého nitra v duchu a pravdě dřív, než budete sami sebou
vyzkoušeni. Mé děti, Varování vám dá milost, abyste se samy vyzkoušely, uvidíte a pocítíte tíhu
špatného, kterého jste ve svém životě dopustily a pocítíte tíhu dobra, které jste neučinily.
Je to velký skutek milosrdenství mého Otce, který říká této generaci: "Jděte a plňte
mou vůli". Žádné lidské stvoření se nemůže vyhnout tomuto okamžiku, nevinné vezmou moji
andělé do své náruče, aby netrpěli.
Můj milovaný lide, kvůli hněvu člověka, který sám sobě nerozumí, protože se neovládá, budou
lidé trpět velkou pohromou, výsledkem hněvu a nadvlády zla v člověku. Někteří nevěří, že zlo

existuje. Ti budou velmi naříkat, až se zlo ukáže před těmito dětmi, které nevěří, že člověk je
schopen zlu sloužit a vykonávat jeho příkazy.
Do lidských stvoření, která žijí daleko ode Mne, proniká zlo a roste jako strom pokaždé, když jej
pohnojíte. Člověk si neuvědomuje hloubku vrostlého zla, které vyvolává všechna možná
rozdělení, všechny možné intriky, všechna možná podezření, všechna možná odloučení…
V této chvíli procházejí lidé okamžiky, kdy pozorují sami sebe, svou námahu, své
studie, svou práci, své vlastnictví, svá přání, své projekty. To je vždy dobré, pokud
to nejsou překážky na cestě ke Mně, které vás nechávají stát na místě, aby vaše
zájmy byly tak důležité, že už neuslyšíte můj hlas.
Nezapomeňte na dobu, kdy žil Noe. Všichni pili, jedli, pracovali a jiní se Noemovi posmívali,
nazývali ho bláznem, nebyli přesvědčeni o zdravém rozumu tohoto muže, který se připravoval
zachránit svou rodinu a trpěl pro ty, kteří se nezachrání. Když pak přišel déšť a nepřestal, běželi
k arše, ale už do ní nemohli vejít. Tato generace zahynula.
Moji milovaní lidé, tato neposlušná a modlářská generace čelí stupňování násilí, z něhož nemůže
uniknout. Zlo ovlivnilo velké národy, které nakonec lidi zotročí a podmaní si je pod svou
kontrolu.
Chapadlo zla zotročilo starší lidi, a ti předali mladým jeho výtvory. Dospělí dali dětem to, co na
pokyn Zlého vytvořila technologie. Tato generace se pohybuje v kruhu zlozvyků, ve prospěch
zla.
Někteří čekají, až se objeví chapadla zla, ale ty už nejsou chapadly, ale staly se zbraněmi zla,
jimiž ovládlo lidstvo.
Antikrist chodí mezi vámi a vy ho nepoznáváte… Protože jste se spřátelili se zlem.
Moji milovaní lidé,
nezůstanete mimo mou ochranu, pošlu vám mého anděla pokoje, mého posla,
aby vám pomáhal, abyste odolali strašné agonii, kterou antikrist vnutí mému lidu.
Budete ho poslouchat a každé jeho slovo bude balzám na duši mých dětí.
Moji milovaní lidé, jako v minulosti, nevšímáte si mých věrných kněží, kteří k vám mluví
o Pravdě, nevěnujete pozornost mým prorokům a popíráte je, popíráte mé pravé nástroje
a přijímáte ty, kteří popírají to, co leží před vašima očima. Mé ubohé děti, jak slepé jste se staly!
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, přinesou bolest mému lidu. Budou
trpět přírodou a těmi, kdo nejsou jejich spojenci.
Modlete se, mé děti, modlete se za Rusko, bude trpět kvůli terorismu. Modlete se,
neučiní správné rozhodnutí.
Modlete se, mé děti, modlete se za Severní Koreu. Tento lid bude nadmíru trpět.
Mé děti, modlete se za mé děti Venezuely, budou trpět, aby se osvobodily.
Modlete se, mé děti, modlete se za Jamaiku. Příroda ji očistí.

Země se bude stále třást. Erupce vulkánů budou příčinou bolesti mých dětí. Rozlícené národy se
vzbouří. V lidech panuje velké napětí, a to vzrůstá.
Buďte těmi, kdo hledají mou Lásku, buďte věrní, nenásledujte ty, kteří si sami
nerozumí. Děti, dal jsem vám oči, abyste viděly. Nebuďte slepé, žijte vnitřním
životem.
Moji milovaní lidé, až k vám přijde jakákoli bolest, obětujte ji Bohu, pomáhejte si navzájem, až
zlo bude bičovat mé vlastní. Sjednoťte se, udržujte si víru v mou ochranu a v ochranu mé
Matky.
Modlete se k mé Matce, přijďte Mě přijmout řádně připraveni, zasvěťte se našim
Nejsvětějším Srdcím, znovu se modlete modlitbu svatého Trisagionu, je to balzám pro naši
Trojici.
Milované děti, člověk musí být obezřetný a musí se chránit.
Snažně vás prosím, modlete se neustále, žehnejte se navzájem, žehnejte vše, co
k vám přijde.
Miluji vás a žehnám vám.
Váš Ježíš
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 22. dubna 2017.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelationesmarianas.com
MÁ LÁSKA JE PRO KAŽDÉHO Z VÁS
Moji milovaní lidé,
žehnám vám svou milosrdnou láskou. Jděte v mém milosrdenství. Hledám vás, jste
mým nejdražším pokladem a nechci, aby ani jeden z vás byl ztracen, ani jeden.
Upozorňuji vás, varuji vás, povzbuzuji vás k boji proti pokušení, abyste nad ním zvítězili a byli
vytrvalí.
Mé milosrdenství nezná hranice, ani rasy, ani jazyky…
Miluji všechny lidi a volám vás všechny k obrácení…
Odpouštím těm, kdo se kají a s pevným úmyslem nápravy konají naši vůli. Přivítám kajícníka,
toho, kdo se pokoří, aby Mi sloužil, kdo se stane malým, aniž by měl zájem o pocty společnosti.
Čekám se svou láskou na ty, kdo se odvracejí od temnoty, do které se ponořili, pak je osvítím,
aby mohli pochopit, že tyto podoby temnoty jsou současně i fyzické. Zakalují vaši inteligenci,
oslepují vás a vy jste ochromeni, aniž byste věděli jak se dostat ven, abyste našli mé Světlo.
Lidé jdou v neproniknutelné temnotě, která činí nesrozumitelným, co je duchovní a otevírá se
tomu, co je materiální, abyste přivítali, co není ode Mne.

Mé milosrdenství je nekonečné, a proto žijete ve svobodné vůli, která byla dána každému.
Nic není vaše, jste jen moji správci, a Já se vás zeptám:
Co jste udělali s tím, co jsem vám dal?
Mé milosrdenství je spravedlnost. Kvůli lásce těch, kdo jsou moji, nedám spravedlivému stejně
jako tomu, kdo se nekaje z nerozumu, nebo kdo si v něm vybral útočiště a vytvořil část
řadových vojáků zla.
Každý si vybírá ze své svobodné vůle, kterou cestou půjde.
Mé milosrdenství dává každému, co potřebuje, aby se ke Mně více přiblížil a těšil se
z bohatství mého Domu. Mé děti vědí, že přijdu jako blesk a všichni zůstanou
neschopní slova, dokud Mě moji vlastní nepoznají, a ti, kdo nebyli poslušní, nebudou
mít ani ponětí, co se děje.
Milovaní, v tomto čase mé děti potřebují požehnání mého Domu. Vzhledem k událostem, které
jsou tak blízko, vyliji mimořádnou milost na mé děti, na konci novény milosrdenství, ve dni
slavnosti mého milosrdenství, na ty, které jsou v náležitém duchovním stavu milosti, byly věrné,
a které se zkroušeným srdcem Mě o ni prosili. Bude-li to dobré pro jejich duši, obdrží ji.
Mým lidem dám milost pevnosti ve víře, když devět dní před Letnicemi se budou ke Mně
modlit každý den během této novény s tělem, duší a duchem, vědomě sjednocených v lásce,
oddanosti, v odevzdání a v odvrácení od toho, co je světské. Tento požadavek zůstat ve stavu
pokoje, milosti a vnitřní lásky není jen pro těchto devět dní, ale pro zbytek vašeho života.
Moji milovaní lidé, trest se každým okamžikem přibližuje, aby se setkal s člověkem. Válka
postupuje pomalu, mohl bych říct, dokonce se strachem. Utrpení člověka je nařízeno lidmi a Já
kvůli tomu trpím. Má láska je nekonečná a nechci, aby mé děti trpěly. Lidská vzpoura dokázala
obklopit lidstvo, aniž byste byli schopni uniknout. Naopak, připojíte se k této vzpouře proti Mně,
a ten, kdo v ní získá největší výhodu nad dušemi, je ďábel sám.
Voda je očisťující prvek, bude se hojně vyskytovat na Zemi. Vy víte, že voda je znamení očisty
a že Země prosí o vodu, aby ji očistilo od tolika zla, které člověk na ni nechal padnout, zejména
od krve nevinných, které každým okamžikem přibývá.
Milované děti, vy nepřijímáte má volání. Vědci se vysmívají vysvětlování mého Slova a berou
každé znamení mé Přítomnosti uprostřed vás jako něco mimo mou všemohoucnost. Ach!
Podívám se do očí těmto stvořením, které se nazývají vlastníky mého Slova… Nezříkám se
mého lidu a používám všechny zdroje mé lásky, abych povzbudil hříšníky přijít ke
Mně, aby se mohli obrátit.
Nevidíte, jak lidstvo ovládly nejnepředstavitelnější a ďábelské vášně?…
Nevidíte, jak rychle se lidé ode Mne vzdalují, nemají ke Mně úctu, vnikají do mých chrámů
a dopouštějí se úchylek a svatokrádeží?
Nevidíte, jak mé chrámy jsou používány k pořádání veřejných koncertů světské hudby, kdy Mě
drží ve svatostánku, kde jsem vězněm v přítomnosti takových urážek?
Je to oslava mého milosrdenství – ano, děti, mého odpuštění…
ale ne ospravedlnění hříchu, ani svatokrádeže.

Vidím některé z mých dětí zakopané ve strategických pozicích, aby mohly zmást mé vlastní,
vidím je, jak bez ustání vše popírají, aniž by řádně studovaly, co je moje, a co patří Zlému.
Popírání je snadný způsob jak se vyhnout odpovědnosti, kterou každá osoba získala v závislosti
na svém stavu.
Naše Trojice je Láska, Láska, kterou neznáte tak velice, že můj Otec Mě poslal, abych se za vás
obětoval a vzal na sebe vaše hříchy.
My jsme láska, tak velká, že nebudete ponecháni samotní a čelit utrpení. Má Matka a
Matka všech lidí, vás bude stále vést, abyste netrpěli v osamění, a pak přijde můj
anděl pokoje, aby vám dal pokoj, který antikrist se pokusí ukrást mému lidu.
Nenechám vás samotné, když vidím, jak jste neustále obléháni ďáblem a jeho stoupenci
a hněvem samotného člověka, jež zlo podněcuje k růstu jako kvas v lidech. Jste v obležení, děti,
v silném obležení a nenápadně pronásledovány triky Zlého, aby vás nechal padnout do hříchu.
Zlo vzpoury bylo vylito na národy, aby uprostřed běsnění protestů a nepokojů, lidé povstali proti
svým bratrům.
Prosil jsem různé vůdce, aby zasvětili své země naším Nejsvětějším Srdcím, aby je
osvobodili od sociálních nepokojů, nebo zmenšili jejich dopad, ale nebyl jsem
vyslyšen, nebo vůbec brán vážně – tak pyšný je člověk. Proto bude muset trpět
nejen ten, kdo Mi nenaslouchal, ale také jeho lid.
Argentino, země velkých svatých, jak jen jsem se tebou zabýval, a ty jsi Mi nenaslouchala!
Moji lidí, moji milovaní lidé, cítím žal nad těmi, kdo trpí. Pronásledování ve velkém rozsahu
nenechá na sebe čekat.
Má věrná církev bude trpět – svobodné zednářství vám vnutí zákony proti mé vůli.
Rmoutím se kvůli chrámům, které budou zničeny zhýralostí a nespravedlností. Proto, mé děti,
řádně se připravte, změňte své životy, vraťte se na správnou cestu. Přijďte ke Mně, každý
člověk uvidí sebe osobně a každý uvidí, jak Mě miloval, jak miloval své bratry a sestry, kolik
toho vytvořil a kolik toho zničil… Každý se sám přezkouší v Lásce.
Můj lide, život je darem naší Lásky, proto volám k vám, kdo žijete, abyste dosáhli spásy, volám
vás, abyste milovali tak, jak jsem miloval Já vás. A proto potřebuji stvoření, která chtějí
dosáhnout prospěchu mého Domu, stvoření s pevným úmyslem, stvoření, která jsou připravena
odpustit, stvoření, která touží po důvěrném životu vedle Mne, aby mohla být nejen
zbožná, ale plně soustředěná na Krista, abych jim mohl pomoci k životu v radosti z
mé Lásky a naplňování mé vůle.
Modlete se, mé děti, modlete se za Francii, strach jejích obyvatel bude trvat, teror a
nenávist nebudou odpočívat. Tento národ trpí "ipso facto". Vrch Montmartru bude
obsazen a mé svaté místo Sacré-Cœur bude pošlapáno, znesvěceno, a pak zničeno.
Trpím kvůli tomu.
Modlete se, mé děti, modlete se za Střední východ, chaos bude krutější a mé děti
budou nemilosrdně trpět.

Modlete se, mé děti, modlete se za ty, kdo nevěří, kdo Mě nemilují a vysmívají se mé
Matce.
Modlete se, mé děti, modlete se, Spojené státy se budou třást.
Modlete se za Chile a Ekvádor, země se bude silně třást.
Moji milovaní lidé, mé milosrdenství vás varuje: Musíte žít blíže Mne, svěřte se mé Nejsvětější
Matce, proste o společnost mých archandělů a andělů, kteří vás budou doprovázet. Nežijte už
jen pro sebe. Antikrist připravuje svůj tichý příchod.
Můj lid trpí, je očišťován, a tento žebrák lásky vás varuje a volá vás, abyste přišli k
Němu!
Moji milovaní lidé, poslouchejte výklad mého Slova.
Žehnám vám dary mé milosrdné lásky.
Nechci, abyste byli ztraceni.
Mé milosrdenství se vylévá na celé lidstvo, každý si je buď vezme, protože je to má
vůle, nebo je ignoruje, jak si přeje Satan.
Má Láska je pro každého z vás.
Váš Ježíš
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 29. dubna 2017.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelationesmarianas.com
NEMŮŽETE BÝT NIKDY VLAŽNÍ, V TOMTO OKAMŽIKU MÉNĚ NEŽ KDY JINDY

Můj milovaný lide,
mé srdce přetéká láskou k mým dětem.
Každé lidské stvoření, které si Mě stále uchovává ve svém životě, je poklad, pro který se mé
obětování neustále udržuje.
Nevzdaluji se od žádného ze svých dětí. V tomto okamžiku jsem u nich blíže, aby přijaly
obrácení v radikální podobě.
Nemůžete být nikdy vlažní, v tomto okamžiku méně než kdy jindy.
Milovaní, když vás informuji o časech, které přijdou, s bolestí pozoruji, co k lidstvu přichází.

V posledních okamžicích času se zlo stane mocnější a jeho vliv se zvýší, aby ode Mne odvrátilo
můj lid. Má v úmyslu jej zmást všude a trvale, ve všech oblastech života, kde může vykonávat
svůj vliv – v sociální, politické, vzdělávací, náboženské a ekonomické.
Mé děti shledají, že jejich víra bude oslabena vlivem neustálého pohybu sem a tam světských
věcí, které mají nad prostředky komunikace naprostou moc a rozhodují o pohybu myšlenek,
stylů, chutí a názorů, a budou uvězněny ve všem, co je proti mé vůli.
Zlo bude mít větší váhu a dobro bude méně známé. Působení zla na člověka povede k tomu, že
je bude považovat za něco přirozeného, a proto zlo nebude brát vážně, neboť démon rozdrtil
svědomí člověka, aby už nepoznal to, co ho může připravit o věčný život.
Ne všichni lidé se oddají zlu, ale bude mnoho těch, kteří budou cizí k mé lásce a nebudou si přát
nic vědět o mých chrámech, ani o mých obrazech, nebo o mých slovech. Proto ti, kdo budou
chtít zůstat blízko Mne, budou Mě moci milovat téměř jen v tajnosti.
Proto vás naléhavě volám, abyste šli do sebe a setkali se se Mnou, neboť musíte duchovně růst,
a to TEĎ! V opačném případě už nenajdete jak růst, uprostřed velkého soužení, jemuž budete
neustále vystaveni silami zla.
Zákon lidí už nebude respektovat Zákon Boží.
Člověk bude ještě více pyšný, domýšlivý a naplní se falešností, aby pokračoval ve
smyslnosti do té míry, dokud se nestane opilý zlem, a bude považovat dobré za
nevhodné, a špatné a neslušné za dobré.
Vidím, jak mé děti nosí podivné oděvy: muži se oblékají jako ženy a ženy používají mužské šaty.
Ztratili jste svou skromnost a už neznáte stud. Jste lidstvem, které jde pomalu k úpadku hodnot
a zdravého rozumu, a není překvapující, že jste v krizi. Lidstvo si uvědomí, že ďábel opanoval
nejvyšší pozice ve světě.
Velcí myslitelé světa vybízejí lidstvo, aby se ode Mne odvrátilo. Velcí vědci dali nebezpečné
zbraně mocným tohoto světa, aby je použili a hrozili zničením velké části lidstva, a tak vstoupili
do stupňování napětí, které vyvrcholí použitím zbraní, které zmenší světovou populaci.
Budete se na sebe dívat a už se nebudete vzájemně poznávat. Všichni lidé budou vypadat jako
malomocní, jejich kůže bude zničena a bolest a pláč se budou plížit po celé zemi kvůli
neustálému proudu otráveného vzduchu.
V tomto čase bude srdce člověka jako kámen. Pláču kvůli selhání dát ve známost celé
poselství mé Matky ve Fatimě. I když je toto poselství velmi bolestné, je skutečně
pravdivé, a kdyby je mé děti znaly, změnilo by to člověka a jeho další osud.
Kvůli opakované neposlušnosti lidí, přijde všude rozklad, drancování, ničení, utrpení, hrůza
a hladomor. Těch málo, kteří mu nebudou vydáni napospas, musí pozvednout oči k nebi, modlit
se a zůstat soustředěni na Mne, jinak je vandalové chytí, protože Zlý bude neustále vnášet
konflikty mezi mé vlastní, zasévat svár a plánovat i nejmenší detaily, aby předešel dobrým
činům mého lidu.
Moji lidé, přichází pýcha a zmocní se všech národů. Ty nejmocnější použijí svou moc, aby válčily
se slabšími, země se bude třást a peklo se bude radovat, až uvidí, jak mé děti se připravují
o život jako zvířata.

Lidé o tom nechtějí nic vědět, nebo o čemkoli, co by je vytrhlo z jejich spánku, a proto zlo
proniká snadněji a dělá s mými dětmi, co chce. Šílenství člověka ho přivádí k pádu
a k ubližování sobě samému. Spřátelené národy se stanou velkými nepřáteli, kteří proti sobě
povstanou, a bez výčitek svědomí si přivodí zlo.
Děti, vy víte, že válka už byla rozpoutána a že bude zdlouhavá. Ale duchovní válka, kterou zlo
rozežralo srdce člověka, způsobí, že člověk zapomene, že je mé dítě, a lidé budou hořet touhou
vrhnout se jedni proti druhým, protože Zlý vylil svůj hněv na celou zemi, aby vyhnal Lásku
z lidských srdcí.
Velkým omylem této generace bylo dotknout se toho, co je moje. Přepych a osobní blaho, spolu
s nedostatkem víry, pronikly do samého srdce křesťanství.
Jak zapomětlivou se má církev stala! Jak jsem neustále znesvěcován! A zvědavé pohledy
oslavují tyto urážky z neznalosti, v neustálém udržování protikřesťanské ideologie, podporované
zednářskými hordami, které si udržují moc.
Můj lide, chybíš Mi. Jsi tak daleko ode Mne, že jsi přivykl zlu, a to způsobilo, že jsi na
Mne zapomněl.
Já jsem Bůh milosrdenství, ale z lásky musím dovolit, aby člověk jednal ze své svobodné vůle,
což mu přinese největší bolest, které kdy lidstvo čelilo. Musíte se očistit, abyste Mě znovu
poznali.
Modlete se, děti, modlete se, aby lidé konali pokání.
Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, pýcha se obrátí proti nim, příroda
způsobí, že budou trpět.
Modlete se, děti, modlete se za Severní Koreu, pýcha ji povede k zármutku.
Modlete se, děti, modlete se Francii a Itálii, příroda je překvapí.
Moji lidé zůstanou naživu na zemi, ale ta bude naříkat ještě víc kvůli lidstvu v úpadku, bude se
stále třást.
Moji milovaní lidé, zůstaňte blízko Mne, i když se ostatní na vás dívají s nechutí,
i když vás nazývají blázny, zůstávejte v protiproudu k světu, stále zůstávejte mým
svatým Zbytkem, který Mě miluje, protože vaši bratři Mě nemilují…
Buďte duchovnější, buďte duchovnější, nechoďte dál s cáry minulosti, staňte se dětmi,
obnovenými v Duchu a Pravdě.
"Nebe a Země pominou, ale moje slova nikdy nepominou [Mt 24, 35]."
Žehnám vám svou láskou.
Váš Ježíš

Poselství Matky Spásy ze dne 3. května 2017.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelationesmarianas.com
MÉ SLOVO JE PRO TENTO ČAS

Čekala jsem na Slovo naší Matky a přemýšlela o rozmanitosti myšlenek, které lidem přicházejí
na mysl a kolik z nich, které nesou ve svém nitru, mají souvislost s tím, co by pro nás mělo být
naší prioritou, protože tou je Pravda a Život.
Naše Nejsvětější Matka:
Dcero, čekala jsi mě?
Luz de Maria:
Ano, Matko.
Je tak krásná, okouzluje mě svým oděvem zlaté barvy, jemně vyšívaným s bílými detaily a její
závoj se nezdá být z tkaniny, ale ze svazku slunečních paprsků, který ji zakrývá od hlavy až
téměř k nohám, a je tak čistý, že tato čistota ještě zvyšuje její krásu…
Naše Nejsvětější Matka:
V tomto měsíci, který zasvěcujete mému mateřství, je mým přáním, abyste si uchovali pokoj,
protože pak budu silně napadena těmi, kdo mě nemilují, jako hrubé gesto proti mému Synu. Mé
děti musí vyzařovat požehnání; udělím milosti těm, kdo jednají v poslušnosti k mému Synu.
Temnota se zmocnila mysli lidí a jejich srdce naplnila tmou. Znovu volám hříšníky k obrácení,
ale ti urputně a zatvrzele zůstávají ve svých hříších, vysmívají se mým prosbám, a s ještě větším
potěšením se sjednocují se zlem.
Luz de Maria:
Matko, jak můžeme napravit tolik bolesti vašich Nejsvětějších Srdcí?
Naše Nejsvětější Matka:
Milovaná, tím, že budete jednat a pracovat v dobru, budete nositeli pokoje a svědčit
o přítomnosti mého Syna ve vás.
Jak velká je zodpovědnost těch, kdo vědí o mém Synu a o mně, kdo vědí o těchto
voláních k lidstvu! Je to požehnání a současně velká zodpovědnost. Nemůžete být jako ti,
kteří nás neznají, ani si nemůžete dovolit, aby se vás chvílemi zmocnilo zlo a vy se stali zdrojem
bolesti nebo kamenem úrazu pro své bratry.
Mé děti, povolala jsem vás, abyste se staly pomocníky dobra na namáhavých cestách vašich
bližních, kteří jsou pohrouženi do toho, co je světské.
Milovaní, nedostatek kontroly emocí člověka pochází z nestálosti, s jakou člověk
zachází se svou budoucností ve všech ohledech.
Trvalá lhostejnost k duchovní cestě je příčinou slabosti lidských stvoření ve všech
oblastech, která se kvůli tomu stala snadnou kořistí Zlého.

Působení zla nezůstalo pasivní, naopak, jedná ve spěchu a lid mého Syna, žijící v rychlosti
přítomného okamžiku, nepřemýšlí, neobrací se do svého nitra, ale žije povrchně, uprostřed
sociálních nepokojů, mimo jiné.
Děti, musíte přijmout novost tohoto okamžiku, v němž vás Duch Svatý volá, abyste se staly více
duchovní a udrželi si jednotu s mým Synem.
Vnitřní člověk, duchovní člověk, vybízí své bližní jít s ním, není výlučný, ale chce zahrnout
každého do této novosti, kterou prožívá v neustálém štěstí, ne proto, že netrpí, ale proto, že vše
se stává důvodem k daru, a tedy k radosti.
Je to nitro bytosti, radostné a plné Božího Světla, které se promítá do zevnějšku člověka
a do celého jeho okolí, je to čin Ducha Svatého v něm samém a v jeho bližních.
Drahé děti, v tomto čase chce každý ospravedlnit své skutky a své jednání,
a to je důvod, proč každý chce dát pravdě osobní význam. Je to rozmarný příspěvek
k ospravedlnění toho, co člověk nezná, co neví a své prostopášnosti, bez nutnosti naslouchat
svému svědomí. Tak mnozí se pokládají za osvícené, protože se v nějakém oboru dobře vyznají,
ale ignorují, že být věřícím, není všechno vědět, nebo mít poslední slovo, nebo vlastnit všechny
znalosti.
Milované děti, buďte duchovní, neúnavně hledejte mého Syna a usilujte o spojení s
Ním.
Milovaná, ty víš, že se páchají těžké svatokrádeže vůči eucharistii, k nimž dochází nejen skrytě,
ale také na veřejnosti, a že mé děti si toho nevšímají, protože se nedopátrají pravdy. Tak
mnoho posvěcených hostií je vydáno ďáblu jeho stoupenci, aby ukázali své pohrdání mým
Synem v nejsvětější eucharistii a dopouštěli se svatokrádeže! Tak mnoho napřažených rukou by
chtělo přijmout mého Syna v eucharistii, přesto jejich srdce je plné výčitek a nevděku, protože
Ho nemilují! Boží Dům je plný neúcty vůči mému Synu, a ta je posuzována s lhostejností těmi,
kdo mají povinnost Ho chránit.
Milovaní, tolikrát jsem vás při mnoha příležitostech volala a do nejmenšího detailu jsem vám
sdělila, co se chystá stát, abyste se duchovně připravili, což je prvořadou nutností. Někteří tomu
špatně rozumějí a jsou vyděšení, jiní to přijímají s lhostejností a říkají, že se to nestane, jiní se
mým slovům vysmívají a říkají, že to, co oznamuji, se již stalo.
Není tomu tak, mé Slovo je pro tento čas. Proto ten, kdo se chce spojit s mým Synem, a snaží
se o to, je rozhodnut, a je pokorný, aby prosil o Boží pomoc, obdrží nutnou milost.
Jako Matka vás beru za ruku a neponechám vás stranou, ale vezmu vás s sebou na cestu,
pokud vaše úsilí je nepřetržité, neustálé.
Modlete se, mé děti, modlete se za Havajské souostroví, bude překvapeno ohněm.
Modlete se, mé děti, modlete se za Anglii, bude trpět nečekanou bolestí.
Modlete se, mé děti, modlete se za Chile, bude se třást.
Mé děti, modlete se, modlete se, válka jde svou cestou, falešné mírové dohody
nebudou mít dlouhé trvání.

Moje milovaná, tolik miluji všechny lidi, že nenechám jediného člověka samotného. Ten, kdo
poprosí o mou pomoc, ji bez odkladu obdrží.
Jsem pro lidi Přímluvkyní před Nejsvětější Trojicí. Proste, mé děti, a já budu Přímluvkyní pro
kohokoli, kdo mě o to požádá.
NEZOUFEJTE, MÉ DĚTI, VAŠE DOBRÉ SKUTKY A JEDNÁNÍ JSOU VAŠÍ OCHRANOU
PROTI ZLU.
Modlete se, jednejte, abyste u svých bratrů svědčili o tom, co nosíte ve svém nitru.
Má dcero, ať mé děti nezoufají, to by byl nedostatek víry. Řekni jim, že jsou dětmi Krále,
a proto mají vůli vzdát se hříchů a dostat požehnání k jejich odpuštění tím, že budou mít pevné
odhodlání k nápravě.
Řekni jim, že jsem Matka všech lidí a že je všechny čekám.
Mé drahé děti, nečekejte, až čas uplyne, buďte bytostmi, které milují mého Syna v eucharistii.
V tomto čase je lidstvo ve velkých vzpourách, je to vhodná půda k tomu, aby se zlo bez
překážek rozmáhalo. Nerozptylujte se, soustřeďte se na Toho, kdo je centrem života lidí:
Na Jednoho a Trojjediného Boha. Nikdo není opuštěn Boží rukou, ani jeden.
Pospěšte si, a vejděte do našich Nejsvětějších Srdcí.
Přijďte, děti, které jste bez domova, které máte hlad, které nemáte ruku, jež vás
přivítá, které věříte, že nejste milovány mým Synem, které jste pokorné, přijďte
děti, přijďte k Matce, která vás miluje a která neopustí žádné ze svých dětí.
Žehnám vám z celého srdce.
Matka Maria
Poselství Matky Spásy ze dne 5. května 2017.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelationesmarianas.com
JE NALÉHAVÉ SI UVĚDOMIT, ŽE MÁTE DUŠI
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
moje děti, mé požehnání přináší hojné plody, když je mé děti přijmou s připraveným
srdcem a s díkůvzdáním.
Lid mého Syna by měl nést kříž spolu s mým Synem a tímto způsobem činit nápravu, sdílet
a sjednotit se s obětí mého Syna, neboť v naprostém sebeodevzdání není vůbec nic, co může
spojení rozdělit.
A to je přesně to, k čemu vás volám:
abyste byli jedno s Nejsvětější Trojicí…

abyste se vrátili na správnou cestu, neboť nikdy není pozdě pro kající se dítě.
Přicházím, abych vás vyzvala začít nový život, naplněný pravou láskou, která je tím,
co vám nabízí můj Syn.
Během každodenního života jste si vědomi, že každá práce, každý čin je vykonán každou
osobou jednotlivě a že neprosíte mého Syna, aby vykonal práci a činy spolu s vámi. Z oddělení
mezi božským a lidským, v němž člověk žije, vyplývá, že nevědomost přivedla lidstvo ke
stagnaci. Proto věříte, že Bůh je vzdálený, a abyste Ho našli, že musíte hledat mimo sebe. Kvůli
tomu se mé děti ztrácejí a chodí po cestách, které se zdají, že vedou k prohlubování jejich
spirituality, ale ty je vedou do opačného směru, k přibližování se falešným idolům, nevhodným
vírám a činům mimo toho, co dovoluje můj Syn.
Lidé žijí v neustálé změně, avšak v tomto okamžiku jsou změny tak plynulé, že si jich nevšímáte
a pouštíte se do špatného jednání.
Pro tuto generaci je individualismus normální, a nabírá na síle. Dobro jednoho, je
jeho dobro, a zlo jiného, je jeho zlo. Myslíte si, že vás nic neovlivní, že všechno je
velmi osobní, a že byste se měli namáhat jen ve jménu lidského ega.
To, mé děti, vytváří pýchu. Když se nedělíte, když radost vašeho bratra není prožívána jako
vaše vlastní, když je mezi vámi řevnivost a bratři, kteří svým ostrým jazykem útočí na ty, jimž se
daří špatně, mé děti, to je pýcha. Pýcha devastuje bytost, protože ji činí necitlivou, krade lásku,
soucit, dobročinnost, odpuštění a způsobí, že pyšný už nebude nic vědět o závazku prvního
Přikázání.
Lidstvo je ve stavu neustálé změny, lidská mysl je ovlivňována vším, co je kolem ní – vnějšími
vlivy skrze módu, hudbu, filmy, videohry a špatně použitou technologii, které působí na
psychiku. Navíc, stejně jako Země podléhá změnám, také Slunce a Měsíc procházejí změnami,
které ovlivňují Zemi a lidské tělo, jež není připraveno přijímat zvýšené geomagnetické
vyzařování a malé částice z atmosféry a ze Slunce. To vyvolává změny normálního rytmu
orgánů lidského těla, jeho práce a činnosti a zvyšuje riziko nemocí.
Člověk je přijímač a vysílač dobra i zla. Zlo způsobuje v samotném člověku změny a ten vysílá
tyto změny do vesmíru, stejně jako dobro se samo rozmnožuje v nekonečných úrovních. Lituji,
že v tomto čase zlo získalo nad dobrem převahu.
Za několik měsíců, kdy se sluneční aktivita setká s určitými fázemi Měsíce, dojde na zemi
k významným poruchám, které vyvolají zemětřesení, z nichž některá budou velmi silná. A člověk
si myslí, že je pánem svého života a že vše, co činí, nemá vztah ke zbytku vesmíru, ale pouze k
jeho egu.
Tak mnoho mých dětí čeká na znamení, aby přijaly má volání! Děti, tato znamení
jsem já, spěchající kvůli okamžiku, v němž žijete, hnána pohrdáním mého volání, neposlušností
některých mých oblíbených dětí, donucená člověkem, který říká: "To se už stalo, a jsme stále
tady…"
Ale není tomu tak, moji milovaní! Dříve tady byly vážné události, ale měli jste čas přispěchat na
pomoc z jedné země do druhé. Co přichází nyní, je čas časů, kdy přijde bolest, žal,
smutek a každý pocítí, že je na světě sám. Bude to okamžik bolesti a střet člověka
s dobrem nebo zlem. Proto nebuďte jako farizeové, nemodlete se, abyste byli viděni,

nepřijímejte eucharistii mého Syna jen naoko, protože kdokoli přijímá mého Syna a je si vědom
hříchu, v němž žije, si uková své vlastní zatracení.
Viděla jsem kolena s modřinami, kolena se stopami umrtvování, ale to vše je marné, protože
jste se nemodlili s vědomím, co v modlitbě vyjadřujete, nežijete tím, co vyjadřujete jazykem,
nejste opravdoví, nejste svědky Pravdy mého Syna.
Vidím plané modlitby bez citu, mnohokrát opakované, protože vaše myšlenky jsou
daleko od toho, co říkáte. Vidím prázdná srdce, opakující, co jste se naučili nazpaměť, a
proto zdůrazňuji naléhavost probuzení svědomí člověka, aby posílil svou víru a pronikl do svého
nitra, kde se nalézá můj Syn.
Je naléhavé si uvědomit, že máte duši, a bez ní by vaše tělo nebylo tělem, neboť je
to duše, která do něj vnáší život.
Je naléhavé si uvědomit, že máte ducha a že musíte žít v neustálém souladu a lásce
s Nejsvětější Trojicí.
Je naléhavé, aby si člověk uvědomil, že nemůže jít sám a že potřebuje zachránit
svou duši, aby dosáhl spásy a neztratil věčný život.
Milované děti, člověk musí mít zvláštní vlastnost, bez níž nemůže být činný v dobru, a bez této
vlastnosti nemůže ani v dobru působit, ani cokoli dobrého uskutečnit.
A to je přesně tato vlastnost, na niž zlý utlačovatel útočí, aby ji z člověka odstranil.
Tato vlastnost je láska… Bez ní člověk nemůže tvrdit, že je člověkem, protože člověk
je plodem lásky. Bez lásky člověk nemůže rozvíjet své schopnosti nebo smysly.
Všechno správné a dobré je zrozeno z lásky.
Děti, víte o Trojjediné Lásce? Láska je tím největším, co bylo dáno člověku, a čím člověk nejvíc
pohrdá.
Touhou Zlého je zmást lidstvo tak, že vede lidi, aby se chovali svéhlavě, dokud se lidská
stvoření nestanou zcela nevědomá, pokud jde o jejich práci a jednání.
Milované děti, opravdový křesťan je ten, kdo svědčí o přítomnosti mého Syna
ve svém nitru tím, že dává a přijímá lásku.
Děti, chcete být svobodné? Buďte láskou a najdete pravou svobodu, kdy práce a činy plynou
bez jakýchkoli potíží, protože přicházejí ze zdroje, z něhož pramení mléko a med, ze zdroje
opravdové Lásky – z Boží Lásky.
Člověk je tak nevědomý o důležitosti ponořit se do Boží Lásky a živit se jí, aby
duchovně rostl a vlastnil lásku!
Milovaní, lidstvo pozoruje vnějšek, musíte se dívat dovnitř bytostí, a to se projeví ve vašich
dílech a činech, ve vašem způsobu milovat. Dívejte se, co je uvnitř lidí a budete vědět, jak
poznat Boží přítomnost, nebo její nepřítomnost ve svých bližních. Ale kvůli tomu se musíte
nejdříve očistit a zříci se toho, co je pro vás nejtěžší, protože důvěra v mého Syna není ve vás
ještě plně rozvinutá.

Bytost bez lásky je prázdné stvoření – nezná samo sebe, nepoznává sebe jako dítě Boží, bude
mu vždy něco chybět, protože je nic neuspokojí.
Mé děti, volám vás, abyste se zastavily a důkladně se zamyslely nad zodpovědností
být Božím dítětem.
Mé děti, vzhlížejte nahoru, aniž byste pronesli jediné slovo a se vší láskou, kterou máte, proste
o Boží ochranu.
Nezapomeňte se modlit svatý růženec. Věčný Otec mi udělil mnoho milostí pro ty, kdo jsou
horlivými dětmi, které nezapomínají na svatý růženec.
Sjednoťte se, pochopte jeden druhého, buďte solidární…
Moji milovaní, lidstvo čelí masakru, zůstaňte připraveni, nezapomínejte na duchovnost,
nezapomeňte se připravit.
Modlete se, mé děti, modlete se za Chile, tato země bude trpět.
Modlete se, mé děti, modlete se, v oceánu najdete, co si člověk nikdy neuměl
nepředstavit.
Modlete se, mé děti, modlete se a připravte se na Varování.
Modlete se, mé děti, modlete se za Jamaiku, mé děti překvapí voda.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, nebuďte jako ti, kdo neznají Boží Slovo. Proto byste
ho neměli nechávat bez povšimnutí. Zlo existuje, ale nezapomínejte, že dobro je mocnější, a že
je můžete dosáhnout, budete-li se dívat na mého Syna. Čiňte pokání za vaše zlé činy a On vám
odpustí.
Nenásledujte novinky zla, nenechejte se znečistit, buďte bytostmi Lásky a dobrých obyčejů.
ČAS SE KRÁTÍ.
Pojďte ke mně, povedu vás k mému Synu.
Žehnám vám.
Matka Maria

Poselství Matky Spásy ze dne 13. května 2017.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelationesmarianas.com
VZPOMÍNKA NA ZJEVENÍ NAŠÍ PANÍ VE FATIMĚ
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

jako Matka všeho lidstva hledám duše, abych je vedla k mému milovanému Synu.
Lidé mého Syna, měli byste se soustředit na hloubku každého slova, které vám odkázal v Písmu
svatém můj Syn, a snažit se být poslušní v plnění Božích přikázání.
Milované děti, jak často jsem vás vybízela, abyste žily své životy podle vysvětlování tohoto
Slova, které máte žít Božím příkazem, jako opravdoví křesťané, pro dobro své duše
a ve prospěch osudu lidstva!
Zlo nebylo vykořeněno z povrchu země, neboť v tomto čase zuřivě pronásleduje mé děti.
Nedostatek lásky nepřichází od Boha…
Hněv nepřichází od Boha…
Vzpoura nepřichází od Boha…
Buďte moudré a uvědomte si, jak zlo vás nechává reagovat proti všemu,
co reprezentuje větší duchovnost a větší svatost člověka.
Moji milovaní, v tomto čase mír lidstva visí na vlásku, a toto vlákno je lidskou vůlí těch, kdo mají
pozemskou moc a zapomínají, že je velmi omezená. Lidé rádi zapomínají, že moc nad vší
mocí je Boží moc, a nikoli ta lidská.
Zapomínáte na lásku k Bohu a k bližnímu. Vidím tak mnoho mých dětí, které mi působí hluboký
žal. Jsou nejen neposlušné, ale i pyšné a pýcha oslepuje jejich smysly a zatvrzuje srdce natolik,
že vidím, jak těžké je pro ně milovat samy sebe.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, zlo v celém světě roste, a to je znamení brzkého a veřejného
vystoupení antikrista v lidstvu. Antikrist vytváří zlo, živí se zlem a pýchou, vším, co je v rozporu
s Boží vůlí, a když mé děti jednají proti Boží vůli, jsou spoluviníky na rozšiřování panství
antikrista.
Milovaní, Božím člověkem je každé lidské stvoření, které ve svém životě vydává svědectví
o Bohu, naplňuje Boží vůli, a které se v některých chvílích ve svém životě vrací k Bohu
se zkroušeným srdcem a pevným úmyslem nápravy. Proto Boží lid pokračuje v růstu, bude
i nadále růst a já budu vždy apelovat na svědomí každého, aby se vrátil na cestu Pravdy
a Života. Proto vás volám, abyste zůstali bdělí. Zlo vniká do lidí, aby ti stejní lidé nechali
proniknout temnotu do církve mého Syna.
Musíte rozlišit a rozpoznat zlo a jeho činy proti chování, zvykům, praktikám,
dobročinnosti, naději, a především proti víře všech, kdo jsou moji.
Varuji vás jako Matka. Boží dítě bojuje proti duchům, kteří jsou posíláni ďáblem, aby na vás
útočili a pomlouvali vás. Nepřítel duše se raduje z naivity mých dětí, což vyvolává nežádoucí
reakce proti Božím prorokům, aby se oslabilo Slovo, které je odhalováno lidstvu.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, kolik falešnosti je uprostřed této generace!
Kolik falešnosti je v popírání antikrista, jeho pobytu na zemi a způsobu, jakým se vloudí, aby
podněcoval válku, podrýval církev mého Syna a napadal Boží nástroje, aby udržoval široké pole
svého působení, jež neustále roste tím, že získává nadvládu nad lidmi, nad tím, co vytvořil
člověk – nikoli nad horami, ale nad lidmi, aby se vzájemně zničili tím, že je odvede od Boha!

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, antikrist se chopil moci svou činností v mocných
kruzích světa, kde byl uznán. Je pro něj mimořádně důležité, aby zaséval svár mezi lidmi,
snižoval důležitost mých výzev a oslaboval obsah volání mého Syna, mých slov a mých přímluv.
Antikrist neslábne, ale roste prostřednictvím velkých spiknutí, skrze lži a závazky, které
dobrovolně podporují mocné skupiny ve světě ve prospěch zavedení jediné vlády, která bude
pronásledovat lid mého Syna s cílem uchvátit to, co je Božím vlastnictvím.
Milované děti, antikrist není výmysl, aby vám naháněl strach, ale skutečnost.
Prodlévá mezi vámi na zemi a jeho vliv se šíří z vrcholků vysoké společnosti, spouští
své plány k ovládnutí lidstva.
Antikrist má v tomto čase moc, a tato moc bude růst, dokud neuchvátí celé lidstvo a přivede je
k snášení nejbrutálnějšího útlaku.
Vy, mé děti, znáte mého Syna a jeho skutečnou přítomnost v eucharistii, znáte lásku mého
Syna k svému lidu, znáte Boží milosrdenství. Nedávejte v tomto čase stranou milosti, na které
spoléháte, abyste se vrátily na cestu spásy duší skrze dar Lásky.
V tento pamětní den chci, abyste si vzaly k srdci tato má volání, abyste byly vytrvalé
ve vašich dobrých úmyslech a v činech, které potřebujete k nápravě, abyste mohly
ve vás oživit Ducha Svatého a porozuměly znamením a oznámením v tomto čase.
Má mateřská láska mě vede, abych vás provázela a byla Přímluvkyní pro všechny lidi, pokud mě
o to požádají.
Modlete se svatý růženec. Nerecitujte jej, ale modlete se svatý růženec s oddaností
a v rozjímání, zastavte se u každého tajemství a nabídněte je sobě, mystickému Tělu
církve, pro všechny ty, kdo lpějí na lžích, které mají zlehčit přítomnost mého Syna
jako centra jeho církve.
Modlete se, mé děti, modlete se za ty, kteří nemilují nebo nečekají na mého Syna.
Modlete se, mé děti, modlete se, abyste nepodlehly podvodům Zlého.
Modlete se, mé děti, aby můj anděl pokoje byl slyšen při svém příchodu.
Modlete se, mé děti, modlete se, lidstvo bude překvapeno silou moci velkých
národů, které se vzájemně střetnou, a člověk bude trpět spolu s nimi.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, nezapomeňte, že věda, je-li použita k dobru,
je požehnáním, ale je-li použita ke zlu, vzhledem k lidské závislosti na něm, ochromí svět
a během okamžiku jej uvrhne do temnoty.
Milované děti, nepovstávejte proti sobě, sjednoťte se, spojte se s Boží láskou ve svých rukou a
sjednoťte se, shromážděte ty, které tak či onak mají moc a osud národů ve svých rukou.
Nevylučujte, nebo nepohrdejte těmi, které ve světě dosáhly uznání, naopak, spojte se s těmi z
mých dětí, o nichž věříte, že nemohou dosáhnout hlubšího poznání, a které Dům mého Syna
povolal, aby v tomto čase byly jeho hlasem.

Sjednoťte se, lidé mého Syna, všichni se sjednoťte, a netvořte jen zeď, ale sami o sobě
podnikejte kroky proti chapadlům Zlého, aby nedosáhl úspěchu ve svém konečném plánu proti
mým dětem.
Žehnám vám a naléhavě vás prosím, abyste se přiblížili k mému Synu se srdcem naplněným
upřímností, aby vás přivítal se svým milosrdenstvím a abyste zůstali v Něm jako děti, které jsou
dětmi Krále Králů a Pána Pánů.
Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí…,
a vy zůstanete v mém srdci, mé věrné děti.
Žehnám vám, miluji vás, ochraňuji vás.
Jako Jitřní Hvězda, osvítím cestu mých dětí.
Matka Maria
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 17. května 2017.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelationesmarianas.com
NEZAPOMEŇTE, ŽE TOTO JE ČAS NA PŘÍPRAVU!

Můj milovaný lide, žehnám tě svou láskou.
MŮJ LIDE: KDE JSI?
Mluvím k tobě, a ty Mě neposloucháš…
Volám tě, a ty neodpovídáš…
Ptám se, a ty Mě neposloucháš nebo nebereš má slova s náležitou vážností…
V tomto čase je třeba, aby mé děti rostly a pronikly do mé lásky, a být láskou, aby pro Zlého
nebylo snadné z nich udělat loutky, které páchají zlo.
Moji lidé, nepochopili jste naléhavost vnitřního růstu, abyste se mohli setkat
a sjednotit se se Mnou. V každém okamžiku zůstáváte spoutáni svým lidským egem, jímž se
chlubíte, nebo neustále chválíte. Všechno víte, můžete udělat cokoli, všechno dáváte stranou
a soustřeďujete se jen na sebe, abyste byli svým sobectvím.
Vaše záliby nebo preference často nejsou slučitelné s mým učením, s cestou mého opravdového
dítěte, přesto se ale nezastavím a také vy se nesmíte zastavit na cestě ke Mně. Nesmíte
ustrnout a myslet si, že již máte všechno, abyste Mě dosáhli. Duchovní růst člověka nekončí,
dokud neodejde do mého Domu.
Někteří z mých vlastních jsou namyšlení, sobečtí, arogantní, kritičtí, neodpouštějí,
vnucují své názory, nepřijímají způsob myšlení nebo chápání ostatních svých
bližních, pokud jde o mé záležitosti. Jiní neustále zdůrazňují omyly svých bratrů,
aniž by si uvědomili, že mají tutéž chybu, na kterou poukazují u ostatních. To, moji
lidé, je u vás tak běžné, že se trápím tím, že stále chodíte se stejnými hadry, které jste vždy
nosili.

Konflikty mezi mými dětmi nejsou jen ty, které vidíte na veřejnosti, ale také ty, které každý nosí
v sobě, a které se projevují s hrubostí v okamžiku, kdy zaútočíte na své bližní, aniž byste na
okamžik přemýšleli o škodě, kterou si tím způsobíte.
Pověřil jsem některé své nástroje misí vysvětlovat mé Slovo, a tato mise by neměla
být brána na lehkou váhu, ale měla by dát mým lidem možnost růst, neboť Já
nemohu – sám – vás vést k modlitbě, nemohu – sám – vás vyzývat, abyste Mě
přijali, dokud ve vašem nitru nenastane skutečná změna, z níž se zrodí víra,
zakoření a stane se opravdovou.
Moji milovaní lidé, potřebujete procvičování, procvičování daru mé Lásky vůči svým
bližním. Ten, kdo vytrvale bičuje nebo mučí své bratry, není opravdový, jen předstírá, že patří
k mým vlastním…
Pokoj je znakem těch, kdo míří ke Mně…
Úcta k bližnímu je znakem těch, kdo míří ke Mně…
Nedostatek víry je znakem těch, kdo nejsou mé opravdové děti, neboť setrvávají ve
vlažnosti. Musí se v těchto časech rozhodnout kvůli poutům, které jim neumožňují růst a jsou
pro ně neustálou překážkou.
Moji milovaní lidé, nepřicházím vysvětlovat mé Slovo, abyste si je jen četli a nepraktikovali je,
a zůstali stejnými nevěřícími, pošetilci, neznalými a arogantními, kteří Mě nechávají trpět.
Každý můj požadavek je pro vás příkazem, příkazem, abyste rostli a byli více
duchovní, a méně hříšní. Duchovní růst vás vzdaluje od hříchu a zla. Potřebuji, abyste se
připravili jít po mé vlastní cestě, nemůžete jít zkratkami, jak se vám líbí, musíte jít v mé vůli.
Duchovní růst zvětšuje víru v lidské bytosti a mé děti musí růst, aby překonali to, co
je svazuje. Většina lidí se dobrovolně připoutává k tomu, co je světské, ke svému životnímu
stylu, ke svým zálibám a potěšením, nedůvěřují Mi, nevěří ve Mne, odvracejí se od mé vůle, a
někteří Mi vzdorují kvůli strašným náklonnostem, které mají. Poutům, která ovládají mysl, a oni
věří, že nebudou schopni bez nich žít.
Moji lidé, tato generace se v každém okamžiku bouří proti Mně, a tak nebude pro vás snadné žít
s událostmi, které se blíží:
Jak
Jak
Jak
Jak
Jak

bude
bude
bude
bude
bude

žít
žít
žít
žít
žít

ze dne na den ten, kdo je zvyklý žít v bohatství?
ze dne na den ten, kdo se soustředil na své úspory?
ten, kdo je zvyklý uspokojovat své ego a své rozmary?
ten, kdo je zvyklý dávat rozkazy?
ten, kdo Mě neposlouchal?

Moji lidé, nebudete mít žádné pohodlí tohoto času… nebudete mít NIC!
Vaše bezpečí bude spočívat ve víře v mou pomoc a pomoc mé Matky spolu s pomocí
vašich bratrů na cestě.
Nebudete moci mít nynější rozmary, stanete se sobě rovní, ti kdo něco mají s těmi,
kdo nemají nic. V této chvíli bude vaše jistota ve Mně, a kdokoli není připraven být
poslušný, nebude schopen snášet tento stav.

Moji lidé, tento čas přestává být časem, krátí se a vy jdete, jakoby se nic nemělo stát. Těžké
choroby se budou rychle šířit, a když se vám stanou známé skrze lékařská média, a vy je
nebudete moci déle skrývat, budou to prostředky, které vám odhalila má Matka, jimiž některé z
nich zastavíte, ale především bude v tomto čase nutná víra.
Děti, kolik z vás nedosáhne větší spirituality, protože si odpíráte vnitřní změnu! Člověk může
procházet svým životem s určitým charakterem, s individuální cestou bytí, s velmi osobními
požadavky a zálibami… Ale toto je čas změny, transformace, uzdravení a zvláštní
podoby mé pomoci.
Děti, jste bytostmi svobodné vůle, jste si vědomy svých činů, můžete uvažovat o svém jednání
nebo práci, máte mysl a svědomí. Použijte tyto dary k svému růstu, a ne k cestě zpět. Lidské já
je součástí vědomí, proto je tak důležité znát sám sebe, abyste se mohly rozhodnout se změnit
pro své vlastní dobro a dobro všech kolem vás.
Lidé této generace cítí, že se svou nynější technologií jsou soběstační a vrhají se do používání
moderních prostředků, aniž by chtěli uvěřit, že ty jim jen ubírají čas, zabraňují jim být bratrští a
ochotní ke změně, a vedou je k násilí a závislosti.
Kolik jen vás na Mne zapomíná, aniž byste pomysleli, že dokonce i se všemi moderními
novinkami jste stejní jako jiné generace, které byly ztraceny proto, že se nesnažily Mě poznat!
Sami o sobě nemůžete udělat nic, potřebujete Mě, abych zůstal ve vás, protože
přebývám uvnitř každého z mých dětí. V tomto čase jste Mě od sebe oddělili, a proto jste
vytvořili hlubokou trhlinu, která brání nepřetržitému dialogu, jenž měl mezi námi existovat.
Máte v životě lidské cíle… A Já vás volám k Božímu cíli, který nemá konec.
Moji lidé, usnadňuji vám naše setkání, ale vy se vzpíráte v tomto důležitém čase, v okamžiku,
tak přesahujícím lidskou existenci.
Nesmíte zůstat jako dosud, nesmíte opakovat stejné chyby minulosti, nesmíte už dál nosit hadry
špatných zvyků, které jste získali ve své rodině nebo s nimiž jste sami souhlasili.
Nikdo nemá právo špinit svého bratra, ani ho držet v neustálém utrpení.
Děti, lidské stvoření by mělo dosáhnout úrovně mého jednání a práce, aby vaše
lidské ego se nevrhlo na vaše bližní.
Moji lidé, utrpení mé církve už není daleko, bude krutě očištěna a vy, mystické Tělo, jste uvnitř
mé církve. Z tohoto důvodu musíte být každým okamžikem stále lepší. Nepovažujte se za
poražené, jděte dál, sjednocení v mé vůli. Neopustil jsem vás, každý z vás je pro
Mne jedinečný a nenahraditelný.
Moji milovaní lidé, Slunce vysílá své škodlivé záření a vy budete trpět.
Člověk se pokouší ospravedlnit závody národů ve zbrojení před lidstvem. Vlk v rouchu beránčím
touží získat moc nad lidstvem, aniž by si to lidstvo uvědomilo. V tomto čase předstírá, že hledá
světový mír.
Nemylte se, mé děti, zůstávejte vždy ostražité v každém ohledu. Až se vám ekonomika bude
zdát pevná, nevěřte tomu. Já vidím dál a vy nebudete žít tak jako dnes. Ten, kdo má

peníze, bude jako žebrák, a žebrák ho naučí jak žít bez majetku. Všichni budete
potřebovat své bratry, aby vás chránili jako křesťané v čase ukrutného pronásledování, které
bude rozpoutáno s velkou silou proti mému lidu.
Nečekejte na znamení, oznámené mou Matkou, abyste se změnili. Musíte se změnit právě
v tomto okamžiku. Smiřte se se Mnou a vzdávejte díky, že jste byli povoláni k životu v mé lásce,
z níž plyne vše, co člověk potřebuje.
Modlete se, mé děti, modlete se za Francii, bude trpět terorismem ve svých
útrobách.
Modlete se, mé děti, modlete se, za Spojené státy, tento národ přivede k utrpení své
děti.
Modlete se, mé děti, modlete se za Ekvádor, jeho lid uvidí probuzení velké sopky.
Modlete se, mé děti, modlete se za Střední východ, lidstvo dospěje
k neočekávanému.
Moji milovaní lidé, modlete se za mou církev, buďte opatrní a rozhodněte se stát mými
opravdovými dětmi.
Tváří v tvář lidskému sobectví a aroganci,
ukažte víru ve Mne s opravdovou vnitřní změnou.
Volal jsem každého, aby se připravil, protože čas už není dlouhým časem. Ale můj lid čeká,
a až se probudí, bude pro něj dvojnásobně těžké, aby přišel ke Mně. Ale láska mé Matky nikdy
nezeslábne, bude se stále přimlouvat za každého z vás a přitáhne vás na mou cestu, kde nikdy
nenajdete zavřené dveře.
Žehnám vám, moji milovaní. Nezapomeňte, že toto je čas na přípravu.
Váš Ježíš
Poselství Matky Spásy ze dne 20. května 2017.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelationesmarianas.com
BUDETE OKLAMÁNI, OČEKÁVÁTE SPASITELE A MÍSTO NĚJ PŘIJMETE ANTIKRISTA
Milované děti,
přeji si, abyste otevřely své duchovní oči, aby vás opustila slepota.
Každý, kdo už nechce žít ve zlu, musí mít odvahu odložit špatné jednání, přijatá škodlivá učení,
nevědomost, neúctu, ale především, dokud mé děti neopustí aroganci, s jakou se chovají
k záležitostem mého Syna, nebudou růst, a proto nebudou schopny si udržet jasný vhled,
k němuž je vede Duch Svatý.

Toto Slovo je Boží vůle, abyste se probudily z otupělosti, do níž jste se samy
pohroužily a pohodlně v ní žijete, jakoby se nic nemělo stát.
Takto si vedli lidé z generace proroka Noe – nic na ně nezapůsobilo, vysmívali se slovům
proroka Noe a tomu, co stavěl v poslušnosti k Bohu. Někteří byli nedůvěřiví, jiní věřili, že je
šílený nebo posedlý zlým duchem, který ho přiměl stavět archu.
A tak jde člověk této generace – ukolébán vlastnictvím všeho, co si přeje, svěřil své bezpečí
bohu peněz, jímž získal "status", který mu dává nadřazenost nad zbytkem společnosti. Vy víte,
že to, co je hmotné, netrvá věčně, ani není zárukou stálého bezpečí, ale jako byste byli hluší a
němí a žili v mylném uvažování, jste stále vedeni k neposlušnosti.
Některé z mých dětí se účastní mše svaté, aby se podílely na Večeři mého Syna, každý den se
modlí, aby se svěřily Bohu a nabídly mi pár Zdrávasů. Říkají si, že neubližují svým sousedům
nebo nikomu nepůsobí škodu, ale nejsou duchovní, jsou vlažní. Mají strach se zřeknout toho,
co je světské, věří jen napůl, že vedou "život se Světlem", a myslí si, že stačí zachovávat
Přikázání a Boží Zákony. Zatímco se zabývají svou prací a různou činností, neslyší naše volání.
A jaké je jejich srdce? Zapomněly, že kde je jejich srdce, tam je i jejich víra.
Milované děti, můj Syn očekává, že odpovíte na jeho volání a že jeho lid Ho požádá:
"Přijď království tvé". A já se vás ptám: V kterém království žijete, v kterém světě?
Nedovolte Zlému, aby odvedl vaši pozornost. Neustále udržuje své milice na zemi, které vás bez
oddechu svádějí a pokoušejí, aby vás rozptýlily tím, co vám duchovně způsobí největší škodu:
Zakrývá vám, že každým okamžikem jste blíže skutečným událostem, které vám potvrzují
znamení tohoto času.
Vás, mé děti, vyzývám, abyste zůstaly bdělé. Budete oklamány, očekáváte Spasitele a místo Něj
přijmete antikrista. Lidstvo bude čelit válce, na zemi nebude žádný řád, hladomor si přivlastní
celé lidstvo a antikrist vystoupí, aby dal mým lidem údajný mír, falešné bezpečí a potravu…
A jak budou reagovat ti, kdo neznají mého Syna a odmítli naslouchat těmto voláním? V zajetí
podvodu budou následovat antikrista a vzdávat mu ďábelský kult. Lidé ho budou zbožňovat,
protože jim nabídne nesmrtelnost, nesmrtelnost bez Boha, ale lidstvo, nerozumné a nevděčné,
se mu odevzdá a bude ho následovat a ignorovat skutečnost, že touhou Zlého je vyhladit co
nejvíc světové populace.
Mé děti, v tomto čase je jeviště připraveno, aby lidé vstoupili do jeho scénáře. Po celá staletí
shromažďoval Zlý vše, co v tomto čase potřebuje. Podporoval esoterismus, falešné nauky, dával
vám falešnou jistotu, vedl lidi k nevědomosti o Pravdě a k popírání Boha.
Děti, vše, o čem jsem se vyjádřila, je skutečné.
Každé z vás musí poznat a uznat mého Syna, abyste nepadly do zla.
Každé lidské stvoření, které se připojí k rafinovanosti temnoty, které přilne k pohodlí
a přepychu, každý, kdo uctívá boha peněz a usiluje o ně, aby si zachoval bezpečí, každý, kdo
prožívá své činy proti Duchu Svatému, každý, kdo žije hanobením svého bratra, každý, kdo
prožívá přání zla svému bližnímu, vštěpuje a přenáší, i když to neví, tuto část sebe, se
kterou vnitřně žije, do své dědičnosti, která se v tomto čase probouzí v mladé
generaci.
Vyzývám vás, abyste rozbili tato pouta minulosti…

Vyzývám vás, abyste se stali novými bytostmi…
Vyzývám vás, abyste měli Lásku mého Syna v hojnosti…
Vyzývám vás, abyste se znovuzrodili v novém životě, abyste dali stranou nadměrnou touhu po
materiálním vlastnictví, abyste usilovali o obohacení duše a žili v plnosti těch, kdo prosí: "Přijď
království tvé".
Připravte království pro naplnění Boží vůle jak v nebi, tak i na zemi.
Připravte se v tomto čase, abyste mohli rozpoznat, co není z Boha.
Mé děti, zlý utlačovatel bude mít moc změnit přírodní zákony, a tím přesvědčí mé děti, které se
mu odevzdají – a to bude největší a nejstrašnější zkouška církve.
Moji milovaní, vy to nyní víte, slyšíte to, nejste neznalí toho, co jsem vám řekla. Nicméně je
velký rozdíl mezi věděním a uvedením ve skutek, mezi věděním a poznáním, mezi věděním
a nápravou sebe sama.
Viz 1Kor 15, 58: Proto buďte pevní, moji milí bratři, nedejte se zviklat a stále se hodně čiňte v
díle Páně. Víte přece, že vaše námaha není marná, když ji konáte ve spojení s Pánem.
1 Thes 5, Sv. Pavel uzavírá lekci o příchodu Krista těmito slovy: Nesmíme se tedy oddávat
spánku jako ostatní, ale naopak: zůstaňme bdělí a střízliví."
Drahé děti, co by se stalo, kdyby po Vzkříšení mého Syna apoštolové tvrdě nepracovali, kdyby
nepracovali pro Boží království a jen čekali bez námahy? Znal by někdo evangelium? Znali byste
Slovo?
Vy, kteří se nazýváte následovníky, milujícími, zbožňovateli, dětmi, stoupenci
a křesťany, máte povinnost odpovědět, jak vám nařídil můj Syn, a vzhledem ke
znalosti o bezprostředním příchodu mého Syna, máte povinnost vyvinout v každém
okamžiku největší úsilí, jako by tento okamžik byl poslední, protože každý okamžik
je Božím darem pro každého z vás.
Viz 1Jan 3, 2-3: Milovaní, už teď jsme Boží děti. Ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však,
že až se on ukáže, budeme mu podobni, protože ho budeme vidět tak, jak je. Každý, kdo skládá
na něj tuto svou naději, uchovává se čistým, jako on je čistý.
Konec časů přichází, hřích se rozmáhá. Jako Matka jsem vás držela daleko od hříchu a vy
mi nejste vděční, neodpovídáte…
Vidíte, jak se nemoci šíří…
Vidíte, jak hněv ovládá lidi…
Pozorujete velké protesty po celém světě a nevěříte…
Naopak, popíráte, že se musíte změnit, nechcete být lepší, setrváváte ve svých
myšlenkách a s touto negativitou, kterou přenášíte na své bratry, pokrytecky
pokračujete v přijímání mého Syna v eucharistii, bez náležitého přezkoumání
svědomí v Duchu a Pravdě.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, stane se tak mnoho událostí a objeví se tak mnoho
rozporů, že ti, kdo nejsou připraveni, opustí mého Syna. Církev mého Syna bude trpět ještě víc
a mnoho mých dětí ji opustí.

Popírání, hřích, arogance, nedostatek lásky k bližnímu jsou velké stěny, které vztyčujete proti
Bohu, a On, z úcty k vaší svobodné vůli, je nepřekročí, a co se stane uvnitř těchto zdí? Je tam
Bůh, nebo není?
Cesta pokory, odevzdání, poslušnosti, naplňování Přikázání a zřeknutí se vašich
pout, vám byla dána Božím milosrdenstvím, které vás vede na tuto cestu, která vás
vzdaluje od hříchu.
V tomto čase se rozmáhá hřích proti Duchu Svatému. Hříchy proti Duchu Svatému jsou neustále
páchány.
Můj Syn vám vysvětlil Pravdu, nepodvádí vás krásnými slovy, ani vám neříká, že tato generace
se chce s Ním setkat. Víte proč, děti?
Protože Pravda je silou duše, je potravou duše, je svobodou duše, proto jsou tato
volání z nebe naplněny Pravdou.
Ti, kdo milují, jsou svobodní, dobře vědí, že svobodu našli v mém Synu, a ne v lidech, proto se
necítí v zajetí.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, každý okamžik je okamžikem, a v něm je Láska
mého Syna pro každé z vás, aby vás miloval a odpouštěl vám, miloval a vítal vás, miloval a vedl
vás.
Volejte Ho, hledejte Ho, abyste se s Ním setkali, kajte se ze svých chyb a hříchů,
kterými jste Ho urazili, vyznejte se ze svých hříchů a vyjděte čistí, abyste se setkali s
Tím, který vás nikdy neopustil.
Připravte se, a mějte na paměti Druhý příchod mého Syna.
Modlete se, mé děti, modlete se za Španělsko, tato země pozná bolest.
Modlete se, mé děti, modlete se za Venezuelu, bolest bude trvat, dokud nenajde
svobodu.
Modlete se, mé děti, modlete se, země se bude stále třást.
Modlete se, mé děti, modlete se, nezapomeňte, že nemoc vychází z laboratoří,
použijte to, o čem jsem se vám zmínila, pro vaše zdraví.
Modlete se, mé děti, k velké katastrofě dojde na moři.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, jsem s vámi, jsem vaše Matka a Matka neopouští
své děti.
Ať mé požehnání je pro každého balzám na jeho rány, obavy a zdraví.
Spolu spojeni, zbožňujme Krále králů a Pána pánů.
Žehnám vám.
Matka Maria

Poselství Matky Spásy ze dne 24. května 2017.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelationesmarianas.com
SOUDÍTE A ZAPOMÍNÁTE, ŽE BUDETE SOUZENI
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
má mateřská láska jde po celé zemi a hledá stvoření, která se potřebují přiblížit k mému Božímu
Synu, a tímto způsobem se přimlouvám jako Matka za každou z těchto lidských bytostí.
Nechci ztratit ani jedinou duši. Všechny potřebují poznat, že v některém aspektu
svého života se musí změnit a že to nedokážou samy. Všechny potřebují věčnou spásu,
všechny potřebují obrácení, všechny potřebují Boží pomoc.
Nedosáhnete žádného duchovního vzestupu, jestli nejdříve nepřipustíte, že bez
Boha nemůžete nic dokázat.
Člověk, který přináší dobré ovoce, je ten, jenž ví, že Bůh všechno vidí a který si je vědom, že
dobrá práce a jednání jsou podmínkami, které musí splnit k zachování vztahu, jenž se vyvíjí
mezi člověkem a Bohem.
Nemůžete dát, co nemáte. Proto se v tomto okamžiku, před vašima očima, objevuje tolik
sporů v rodinách, manželstvích, v práci, mezi bratry a sestrami a nakonec ve společnosti
všeobecně. Nemá-li srdce lásku, nemůže dát, co nemá, a právě tehdy přicházejí neshody,
protože bez Boží Lásky, přítomné v každém okamžiku, přichází nedostatek lásky a přináší
temnotu a hněv, neporozumění a svár a jiné postoje, jimiž se lidé od sebe vzájemně vzdalují.
Člověk tohoto času musí spolupracovat sám se sebou na své vlastní spáse, ale
k mému zármutku tomu tak není. Společnost vytvořila sobecká stvoření, stvoření, která
neustále soupeří jedno s druhým. Člověk se nechce poznat, proto také nedostává žádnou
pomoc, aby změnil své chování, a vyrovnal se tak s tím, co vám přikazuje nebe.
Každé naše volání, které dostáváte, je Láska Všemohoucího, jež je vylévána na ty, kteří Ho
přijímají. Děti, vy byste neměly číst toto Slovo, potřebujete přemýšlet a ptát se: "Kde jsem
udělal chybu"?, "Co potřebuji zlepšit?", "Od čeho bych se měl osvobodit, protože mě to
svazuje?"
Musíte uvést do praxe to, co je nutné zbavit chyb, co vám nedovoluje stoupat výš,
co vám brání, abyste se skutečně odevzdaly obrácení.
Boj mezi dobrem a zlem stále trvá, a v míře, v jaké si lidstvo zla nevšímá, zlo toho využije ke
své výhodě.
Nechcete opustit své ego, které vás udržuje v neskutečném stavu "statusu". Člověk, který se
neodevzdá Nejsvětější Trojici, žije ve lži, která z něj neudělá lepší Boží dítě, dokud se na sebe
niterně nepodívá a rozhodne se už nežít v iluzi.
Můj Syn vás nevyzval, abyste všichni žili v klášteře, ale všechny vás volá, abyste se dokázali s
Ním sjednotit natolik, že by každý člověk žil ovládán Boží Láskou ve svém nitru, a došel k životu
v Boží vůli, kterou by prožíval jako uvnitř kláštera.

Můj Syn vás vyzval, abyste byli milosrdní, odpouštěli, neměli účast na nespravedlnostech, a to
je část přípravy jeho dětí na to, co budou žít, a na to, co již někteří prožívají – pronásledování,
mučednictví…
Učedník mého Syna je poslušný a staví se proti násilí, protože je věrný následovník Lásky mého
Syna.
V tomto čase pronásledování křesťanů už není skrýváno a církev mého Syna, vědouce, že jsem
to již oznámila, musí nicméně zvýšit svůj hlas a více se modlit za ty, kdo trpí současným
soužením.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, Zlý pronásleduje mé děti, které hledají jednotu,
protože nachází uspokojení v nejednotě, a to ho přivádí k vzestupu.
Zlo nemůže zničit dobro, a v tom, děti, musíte mít jasno. Věřte tomu, a s touto
jistotou jděte dál. Zkoušky vás povedou k rychlejšímu růstu a k větší síle, pokud se vaše mysl
a srdce soustředí ve svém pohledu jedině na Boží záměr, který vás povede k poznání nebe už v
předstihu.
Děti, musíte se připravit jít dál po cestě mého Syna. To nemůžete udělat tím, že budete drtit
své bratry, nebo jim vnucovat svůj vkus a to, o čem si myslíte, že je správné.
Ti, kdo chtějí poznat mého Syna, musí Ho hledat nejen v modlitbě, ale svým
porozuměním, v daru sebe samých skrze poslušnost a odevzdanost, pro dobro svých
bližních.
Moji milovaní, vedu vás k tomu, abyste odpověděli a přijali pevné rozhodnutí jít dál, a být
poslušné děti, které chtějí žít své životy takovým způsobem, jenž je v souladu se zásadami
opravdového křesťana.
Mé děti nejsou těmi, kdo učí novým způsobům, jak milovat Boha a své bližní. Boží Zákon je již
obsažen v Písmu svatém, aby nikdo nemohl vytvořit svůj vlastní zákon.
Vy víte o tomto Slovu, ale nerozebíráte je, nevracíte se k němu znovu a znovu
a neuvádíte je do praxe ve svém osobním životě.
Děti, bojíte se přiznat, že jste neposlušné k Božím výzvám, hromadíte si poklady země, a ne pro
nebe. Vaše myšlenky o svých bližních jsou nejhorší a nejméně vhodné, neboť vaše pochybnost
o nich není jen možnost, ale zákon, jejž jste přijaly, abyste soudily, a zapomínáte, že stejně tak
budete souzeni.
Proto vás volám k obrácení. Trávíte svůj život v očekávání více času, aniž byste pomyslely na to,
že pokud jde o sociální závazky nebo rodinu a práci, neříkáte: Očekávám více času. Jen Boha
necháváte čekat a důvěřujete v jeho milosrdenství, a to je velká tvrdohlavost, pošetilost a
neúcta.
Již jsem se vám zmínila, co se stává z lidstva, a přesto pokračujete, zahledění do
sebe, a neměníte své priority. Lidstvo, kořist svého vlastního rozvoje, zakusí tvrdost útlaku
národů, které byly připraveny k boji proti Božím dětem, s cílem zavést náboženství, kde Bůh
neexistuje, a kde svobodná vůle dovolí každé lidské bytosti žít v tomto jediném náboženství
podle svého svědomí. Hlavně proto, že člověk tohoto času své svědomí vůbec nepoužívá, ale
jedná napodobováním a umíněností.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, některé z vás si připravují přístřeší pro časy
pronásledování a soužení…
A vaše svědomí, vaše myšlenky a srdce – jak na tom jsou?
Budete bytostmi, které jsou nestranné a ochotné žít se svými bratry?
Budete mít srdce mého Syna, abyste Ho viděly ve svých bratrech?
Po pravdě vám říkám, že lidé se připravují, jen pokud jde o hmotné a ponechávají to, co je
duchovní, až na konec. Ale pro soužití je nutná láska v srdci každého člověka, abyste dosáhli
jednoty.
Milované děti, můj Syn volal každé z vás vaším jménem, a ještě některé nevěří
v Boží milosrdenství a odpírají Bohu, co je jeho. Budou těmi, které padnou tváří k zemi a
plakat kvůli své neposlušnosti.
Vulkány se probouzejí, vylévají lávu, a právě tam člověk vidí svou malost před velkým dílem
Nebeského Otce. Země stupňuje své otřesy, a právě tam člověk křičí k Bohu. Moře způsobí
poplach v pobřežních zónách, úroveň oceánů se pozvedne a člověk bude muset ustoupit. Roční
období budou natolik proměnlivá, že rozsévač nebude vědět, kdy sít, kdy připravit půdu, tváří v
tvář přírodě, která se vymkla kontrole.
Modlete se, děti, modlete se za Austrálii, tento můj lid bude trpět.
Modlete se, děti, modlete se, teror způsobí, že lidstvo bude trpět ještě víc.
Modlete se, děti, modlete se za Rusko, není nositelem míru, ale bědování.
Modlete se, děti, modlete se, protože lidské zacházení s přírodou přinese nouzi
a nedostatek, a vy nebudete schopné pokrýt základní lidské potřeby. Voda je
v každém okamžiku kontaminována radioaktivitou.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, přijde chvíle, kdy do tropických zemí přijde velký chlad
a tam, kde je obvykle zima, horko nechá člověka trpět.
Nepodceňujte má slova: Zemi ohrožuje nebeské těleso a člověk stále jí a pije, jako kdyby se nic
nemělo stát.
Přijde okamžik, kdy řeknete:
Nástroje, které předávaly vysvětlování Slova shůry, mluvily pravdu. To, mé děti, je
politováníhodné. Odmítání Božího milosrdenství je těžká urážka.
Pšenice nebude sklizena před určeným časem, ale plevel bude na Boží příkaz vytrhán.
Těžké nemoci, napadající trávicí systém, se blíží. Použijte rostlinu známou jako Angelika (1)
a použijte řádně celou rostlinu, těhotné ženy ať jsou opatrné. Přijde nemoc, která napadá oči.
Použijte rostlinu, známou jako Euphrasia (2).
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, buďte poslušné Božích přání a já budu
stále u každého z vás, jsem vaše Matka a miluji vás.

Ve dni, kdy si připomínáte můj svátek jako Marie Pomocné křesťanům, (*) se svěřte mému
Synu a dovolte mi vás vést na pravou cestu.
Ať mé požehnání je s vámi.
Matka Maria

(*) Maria Advocata Christianorum, Naše Paní Pomoci křesťanům, 24. května – tento titul je
spojen s obranou křesťanské Evropy - pozn. překladatele.
(1) Přírodopisný název: Euphrasia officinalis, Čeleď: Orobanchaceae.
Běžné jméno: Světlík lékařský.
(2) Přírodopisný název: Archangelica officinalis, Čeleď: Apiaceae.
Běžné jméno: Andělika lékařská.

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 29. května 2017.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelationesmarianas.com
VOLÁM VÁS, ABYSTE DOSÁHLI PLNOSTI ŽIVOTA V JEDNOTĚ SE MNOU
Moji milovaní lidé,
mé požehnání mým dětem je projevem mé lásky.
Má Boží Láska překonává všechna lidská očekávání - má Láska je v plnosti. Proto má Láska není
a nebude pochopena, ani má volání nejsou chápána, ani nebudou plně pochopena.
Prosím lidstvo, aby žilo v úplném spojení se Mnou, ale protože nedáváte všechno,
mé Slovo bude špatně vykládáno, podle toho, jak se to každému lidskému stvoření
bude hodit, a člověk zapomíná, že… "Mnoho je totiž povolaných, ale málo
vyvolených." [Mt 22, 14].
Mé děti usilují, aby měly větší poznání než dříve, ale to vás zavazuje, abyste se nechovali jako
ti, kteří Mě neznají. Ne všechny lidské bytosti vstoupí do poznání Pravdy, ne všechny z nich se
ponoří do hloubky do mých slov a slov mé Matky v těchto voláních.
Volám vás, abyste dosáhli plnosti života v jednotě se Mnou, a proto musíte učinit
odvážné rozhodnutí a dávat přednost mým záležitostem než tomu, co je ze světa.
Každé lidské stvoření má sklon si vykládat mé Slovo pro svou vlastní potřebu, a ta je podobou
sebeobrany, kterou omlouváte své chování, které není v souladu s tím, co Já chci od svého lidu.
Moji milovaní lidé, uctíváte vědu, a čím více přichází do rukou člověka, tím víc člověk podléhá
jejím novinkám, a tím víc se hrouží do něčeho, co není vhodné ani pro tělo, ani ducha.

V tomto čase vidím lidstvo, jak je oslabeno technologií, která je zcela stravuje. Vidím člověka,
jenž Mě dává ve svém životě na druhé místo, vidím lidi, kteří Mi nedávají přednost, ale
v každém okamžiku Mě odbývají kvůli svému egu, které vystupuje s velkou silou, protože lidské
bytosti neodolávají fyzicky ani morálně pokušením.
Dávám vám mé Slovo, a místo toho, že byste si je vzali s láskou, abyste se stali lepší, berete si
je, abyste byli arogantní, diskutovali, kritizovali a ukazovali prstem na své bratry a sestry.
Které z mých dětí může být soudcem jiného bratra nebo sestry?
To, které potřebuje omluvit své činy…
Moji milovaní lidé, nezanedbávejte mou Matku, ale naopak, mějte opravdové poznání toho, kdo
je má Matka a její speciální ochrana všech jejích dětí v každém okamžiku.
V srdci a v uvažování mých dětí vystupuje potřeba být sjednocení s mou Matkou nejen proto,
aby ji napodobovaly, ale aby pokračovaly v práci pod její ochranou v mém stádu a žily tak
praktikováním ctností, které by každý křesťan měl navenek udržovat skryté.
Matčino "STAŇ SE" způsobilo, že má církev je plodná, proto má Matka je Matkou
mých dětí.
Moji lidé musí chápat a žít v tomto skutečném, činném, vnitřním i vnějším vztahu s
mou Matkou a se Mnou, aby mohli přinášet ovoce.
Musíte duchovně růst, abyste se odevzdali mé Boží vůli a žili v mé práci a činech,
a tak se oddáte jí, která je plná milosti.
Má církev jako instituce, by nejen měla neustále plodit nové věřící, ale mé děti Mě musí nést ve
svém způsobu života jako žijící svědectví.
Má Matka je svatý člen mé církve, je tou, která je plná milosti a příkladem bezpodmínečného
odevzdání pro všechny mé děti, stejně jako příklad absolutní víry a lásky k bližnímu.
Má Matka je ochotná k poslušnosti a uvádění Božího Slova do praxe, je tou, která mluví k mé
církvi a k mým dětem - pokladům, které vlastníte, mluví o událostech, které vyvolal sám člověk
svou neposlušností a o předpovědích, které vás od těchto událostí mohou osvobodit.
Nechci, abyste pohlíželi na mou Matku jako na konkurenta mých milostí, ale ona také rozděluje
milosti, aby lidé mohli být spaseni.
Má Matka je nejpříkladnějším členem svatosti a těší se zvláštní oblibě v mé církvi.
Má Matka udržuje a bude udržovat své konkrétní poslání v rámci mé církve, proto vybízí, vyzývá
a dává své Slovo mým dětem, aby se neztratily.
Má Matka není ozdobou mé církve, ale je Světlem, které poslal můj Otec, aby bylo
mou Matkou a Matkou mé církve.
Má Matka nepřichází soutěžit se svým Synem, ale aby svou přímluvou vedla mé děti
na mou cestu ke spáse.

Má Matka se obrací k mému lidu, aby vás prosila o vaše osobní ANO!, a svou rukou vás
přivedla ke Mně.
Má Matka je Matkou pokory a je urážena, staví-li ji člověk přede Mne. To se stává,
když člověk nechápe skutečné bytí mé Matky – Prostřednice všech milostí.
Není to jen v tomto čase, kdy má Matka mluví ke svým dětem, ale už od dřívějška, od doby, kdy
mé děti žily ponořeny víc v hříchu než v poslušnosti ke Mně.
Poslouchejte mou Matku, která vás volá Boží vůlí, a kvůli její lásce k vám, kteří jste
její děti.
Má Matka k vám mluví o hříchu, o dobru a zlu, a přitom člověk popírá zlo, jako kdyby má Matka
vám říkala lži a mluvila o něčem, co neexistuje.
Má Matka vás vyzývala k naplnění Božího Zákona a člověk pouze volá o mé Boží milosrdenství.
Dobře vidí, že se lidstvo zabydlilo v nevázaném životě a kde zlem je žít správně a dodržovat
Přikázání.
Děti, s mými proroky bylo ve všech dobách lidské historie zacházeno jako s blázny
nebo extrémisty a lidmi, co přinášejí neštěstí.
A proto člověk nevidí tragédii současné společnosti, tak jako ji lidé neviděli
v minulosti.
Lidstvo chce žít v kolektivním, falešném a mylném štěstí hříchu, které je v rozporu s
Božím Slovem.
Moji lidé, mějte na paměti, že čas sklizně nastává tehdy, kdy plevelu je víc než pšenice, a ti, kdo
stojí daleko ode Mne a neznají Mě, nebo říkají, že žijí blízko Mne, ale bez znalosti nebo víry v mé
učení, jsou snadno zmateni.
Kdo se neponoří do znalosti mého Slova, nemůže Mi rozumět a mít rád ono "proč" a "k čemu" v
mém působení a jednání, k jehož naplnění vás vyzývám. Kdo mé Slovo nepromění v čin,
omezuje svůj růst, stejně jako svou možnost přiblížit se v důvěře ke Mně a plnit prosby mé
Matky.
Moji lidé, musíte zůstat v jistotě, že život křesťana není jen chodit na mši svatou, ani Mě
přijímat bez výčitek svědomí nebo náležité přípravy.
Musíte Mě znát, milovat Mě a vědět, že v mé velké a nekonečné lásce ke každému z vás, má
spravedlnost udržuje svůj tep. Je předjímána svobodnou vůlí člověka a přináší mu v životě jeho
vlastní bolest.
Jsem nekonečně milosrdný a odpouštím každému, kdo ke Mně přijde s lítostí a s pevným
úmyslem nápravy. Nicméně člověk musí tuto lítost přiznat, aby obdržel mé milosrdenství, které
vám neodepřu, když Mě o ně náležitě poprosíte.
Lidé nemohou dál jíst a pít, jako kdyby se nic nemělo stát, zatímco lidstvo Mě
uchovává v skrytu, aby páchalo nečisté činy a uráželo Mě všemi druhy hříchů.
Prostopášnost vás nepovede ke Mně, činy proti Božím zákonům vás nepřivedou ke Mně, oddělit

Mě od svých skutků a jednání vás nepřivádí ke Mně, ale nechává vás neustále padat do hluboké
jámy, kde najdete větší porozumění a větší přivítání těmi, kdo se nechtějí dostat z hříchu.
Vidím mé děti zmiňovat se o antikristu s takovou lehkostí a představovat ho
s takovou přirozeností, že se zdá být přítelem lidstva…
A ti, kdo před ním nevarují, ho popírají tak důkladně, že může uchvátit mé děti a celé jejich
vlastnictví strhnout na sebe, aby se stal jediným vůdcem, před kterým pokleknou státy
a představitelé vlád národů. Jediná vláda ho učiní největším pronásledovatelem těch, kdo jsou
moji, jediná měna pro identifikaci mých věrných, jediné náboženství, které Mě zcela
vyloučí.
Panství podvodníka v celém světě bude přijato těmi, kdo v těchto časech mají moc nad lidmi,
aby vyhlásili válku, vyvolali hladomor v zemích s nepatrným příjmem a rozšířili nemoci do
národů, které jim nevyhovují. Ti rozhodují o osudu lidstva, vyhlašují revoluce, vzpoury,
povstání, pády vlád, pád ekonomiky… A ti udrží tento režim, dokud mé děti, čelící očistě,
Mě neuznají jako Krále králů a Pána pánů.
Podvodník, antikrist, bude živit hladové a dávat pít žíznivým s velkou zdánlivou vlídností, aby je
okouzlil, ale až je bude držet ve svých rukou, stane se velkým utlačovatelem, vykonavatelem
trestů a pronásledovatelem mých dětí. Bude sužovat můj lid, oblékne jej do purpurového a
bude je šlehat největšími bolestmi, které nyní ještě neznáte.
Tento uchvatitel zmate ty, kteří Mě ještě úplně neznají, ty, jejichž srdce nejsou připravena,
pyšné, učence, kteří v některých případech kážou mé Slovo, ale nežijí je, protože mé učení jde
daleko za znalost svatého Slova nazpaměť.
Moji lidé musí být svatí a uznat, že potřebují vstoupit do Mne, aby se stali jedno
s Nejsvětější Trojicí. Jen tak dosáhnou poznání, jak se sami bránit tomuto
strašnému zlu.
Tento podvodník pohlíží na mou Matku s velkou zlobou, na tu, která je plná milostí. Zná atributy
mé Matky, které jí udělil můj Otec, aby se přimlouvala a ochraňovala lidstvo. Tento podvodník
chce odstranit děti mé Matky, aby trpěla, protože ví, že Má matka ho Boží vůlí rozdrtí, a tak
nechá věřit, že její poselství nejsou platná, aby umenšil místo mé Matky v mém lidu.
Děti, musíte Mě poznat a uznat Mě, musíte rozlišovat, abyste neuvěřily všemu,
ale také, abyste všechno nepopíraly.
"Neboť mnozí přijdou pod mým jménem a budou říkat: "Já jsem Mesiáš", a mnohé
svedou. Budete slyšet o bojích a válečných zvěstech. Dejte pozor, nelekejte se! Musí
se to totiž stát, ale to ještě není konec. Neboť povstane národ proti národu a stát
proti státu, na jednom místě za druhým bude zemětřesení. To všechno bude teprve
začátek velkých strastí" [Mt 24, 5-8].
Vzestup falešných mesiášů, nárůst válek, přibývání hladomorů, epidemií a přírodních neštěstí…
Tyto události jsou znamení pro tuto generaci.
Lidstvo se zaměřuje na to, co je hmotné…
Má varování procházejí nepovšimnutá a má Matka je příčinou posměchu…
Lidé zdegenerovali a má církev se ode Mne vzdaluje…
Nechtějí nic vědět o mých varováních nebo o Parusii…

Popírají konečné nastolení království naší vůle s mým Druhým příchodem.
Modlete se, mé děti, modlete se za Střední východ, nechá lidstvo trpět.
Modlete se, mé děti, modlete se, země se otřese s větší silou kvůli blízkosti tělesa
přicházejícího z vesmíru.
Modlete se, mé děti, modlete se, musíte si uchovat víru a čelit těm, kdo říkají,
že náboženství zůstane nedotčeno, protože bude pozměněno.
Modlete se, děti, modlete se v tomto čase, zednářství připravuje osud lidstva.
Modlete se, děti, Francie bude stále trpět kvůli terorismu. Anglie trpí kvůli násilí.
Spojené státy jdou dál v nejistotě, poznají bídu.
MŮJ LIDE, SLEPÁ NEPOSLUŠNOST A POPÍRÁNÍ VEDE K AROGANCI A K ZATRACENÍ.
NEIGNORUJTE TOHOTO ŽEBRÁKA LÁSKY.
Přicházím pro své, pro můj lid…
Nepřicházím sám, přicházím s mou Matkou a s mými legiemi…
Přicházím se vší mocí a majestátem…
Přicházím jako Král a Pán a všechno Mě pozná: země, voda, vzduch, oheň, mé děti – vše
se bude třást, protože Já, váš Bůh, přicházím pro to, co je moje.
Modlete se, děti, v Duchu a Pravdě, nejen svými ústy, a bez slov, které byste před
tím neprožily ve svém srdci.
Miluji vás, jste můj lid, žehnám vám, moji lidé.
Žehnám všechny, kdo usilují být každým dnem lepší, aby nebyli ztraceni.
Žehnám ty, kdo se opravdově kají.
Hluboce vás miluji.
Váš Ježíš
Poselství Matky Spásy ze dne 4. června 2017.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelationesmarianas.com
NEČEKEJTE NA BOŽÍ SPRAVEDLNOST!

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
v Nejsvětějším Srdci mého Syna a v mém Neposkvrněném Srdci bude každé z našich
dětí osvíceno a inspirováno, aby jednalo a působilo v Boží vůli.

Člověk by měl dovolit, přát si a prosit o tuto inspiraci, aby se Boží Láska mého Syna mohla
v lidském stvoření rozvíjet.
Znovu vás vybízím, abyste byli láskou – ve všem. Boží Láska by měla všechno naplnit, aby lidský
čin nebyl pouhý další ztracený čin, jenž nenese žádné ovoce, ale čin naplněný Boží láskou, která
všechno proměňuje, a všechny skutky a díla budou růst a prospívat.
Buďte jednotou, a jako děti Nejsvětější Trojice, rozšiřujte Boží Lásku, buďte jejím
odrazem skrze Ducha Svatého. Otevře-li se člověk působení Ducha Svatého, dosáhne
usmíření, osvobození, milosti i pokoje k vítězství nad hříchem. Nezapomeňte, že:
Až však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe,
ale bude mluvit, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít [Jan 16, 13].
Milované děti, vyzývám vás, abyste šly dál, bez zastavení, a na každém kroku prosily
o dary Ducha Svatého, aby naplnily vaše srdce, a vy se usmířily nejdříve s Nejsvětější Trojicí,
se sebou a s vašimi bližními.
Člověk nemůže jít dál, aniž by zůstával v pokoji s Bohem, se sebou a se svými bratry. Jako
Matka všech lidí se starám o vaše zájmy a vedu vás k Bohu, abyste mohly být posvěceny.
Děti, vidím, jak dáváte stranou Boží žádosti, abyste si ze všeho nejdřív splnily ty vaše. Proto vás
nyní volám, abyste šly stále vpřed bez zastavení, s úmyslem stát se lepší a jít pevným krokem k
Bohu, jenž vás vidí a nenechává lidské snažení bez povšimnutí, ale pomáhá vám, abyste mohly
pokračovat na cestě ke svatosti.
Milované děti, každý člověk je jiný, přesto všichni, ať už jsou kdekoli, musí tuto stejnou Boží
Lásku, stejné Boží milosrdenství, stejnou Boží dobrotu nést v sobě – každý svým způsobem.
Odmítnutí stát se lepším není vhodné pro Boží děti…
Nekontrolovaný hněv není vhodný pro Boží děti…
Kritizování není pro Boží děti…
Nedostatek lásky není pro Boží děti…
Zášť není pro Boží děti…
Závist není pro Boží děti…
Někdy dovolíte hněvu, aby vás přivedl do stavu, kdy jste k nepoznání a pronášíte slova proti
svým bratrům s velkou prázdnotou v srdci. Když k tomu dojde, lidé jsou k nepoznání a musí pak
začít ještě jednou od začátku, jako malé děti. Pak, když se pozvednou, aniž by si byli vědomi
svých zlých činů, táhnou s sebou následky svého špatného jednání a staré hadry je budou stále
znečišťovat. Když taková bytost znovu náhle vyskočí a bude zase k nepoznání, vzdálí se daleko
od toho, čím by mé dítě mělo být.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, bezbožnost jde po celé zemi a vnáší do lidí paniku.
Někteří o tom vědí, ale většina mých dětí o tom neví, a prázdnota, kterou jejich bratři trpí, se
stává viditelnou v lhostejnosti, s jakou se dívají na události tohoto času.
Dobře vědí, že toto je čas, kdy Zlý se rozhodl udržovat lidstvo ve stavu úzkosti, počínaje
s velkými mocnostmi, a pak ji šířit po celé zemi.
Ti, kdo mají moc nad lidmi, jsou zodpovědní za činy teroru, v němž jsou lidské životy ztraceny
a mé děti jsou udržovány ve velkém strachu. Tito muži a ženy se rozhodli pokračovat

v pronásledování církve mého Syna a oslabovat ji tak dlouho, dokud nezavře své chrámy ze
strachu, že moji kněží a mé děti ztratí své životy. Některým se to zdá být velmi vzdálené,
ale měli byste mít oči otevřené a podívat se na realitu. Je to plán svobodného zednářství,
iluminátů, k nimž patří ti, kteří mají moc nad lidstvem.
Musíte hledat mého Syna v sobě. Bude k vám mluvit a vést vás, abyste nebyli
znečištěni nevědomostí. V tomto času je podstatné, že mé děti znají Pravdu, Boží
Slovo, a tak nemohou být uvedeny v omyl nebo do kacířství.
Rozpaky provázejí mé děti, protože nepřítel duší udržuje své legie démonů nad lidstvem, aby je
uváděl do rozpaků, zmatku a pronásledování. Jsou to hlavní prostředky k tomu, aby se mé děti
ze strachu vzdalovaly svým povinnostem jako děti mého Syna.
Zlý pracuje v tichosti, aniž by oznámil sám sebe. Působí na každé z mých dětí, které
má dokonale identifikovány. Zaplavuje vás nemocemi, utrpením duše a těla, stále zraňuje
vaše srdce působením vašich slabších bratrů a sester, aby vás odvedl z cesty, na níž vás udržuje
můj Syn, a po které mé děti vytrvale jdou.
V tomto čase si mé děti musí udržovat duchovní bdělost vzhledem k neustálým
provokacím nepřítele duší, jemuž se podařilo některé z vás zcitlivět, jiné udělat tvrdší
a necitlivé. Jiné udržuje v jejich trvalých záměrech, které nejsou vůlí mého Syna, zasévá svár
v domovech kvůli nejmenším drobnostem, způsobuje, že některé z mých dětí jsou mstivé
a nesmířlivé, jiné z mých dětí nechává věřit, že mají vždy pravdu ve vztahu ke svým bratrům
a sestrám, jiné přivedl k žití v duchovní nezávislosti tím, že povzbudil jejich lidské ego.
Nepřítel duší útočí na modlitební skupiny s velkou zuřivostí, aby je neshody rozdělily
a učinily jim konec. V těch, jimž můj Syn svěřil velká díla, zasel duchovní únavu a dosáhl
toho, že někteří se dívají, jak druzí pracují, nebo nepracují, a soudí se navzájem. Když je
budováno dílo mého Syna, přichází vytvářet zmatek různými lidskými názory, aby způsobil pád
toho, co již bylo vytvořeno.
Některé z mých dětí jsou ješitné a nepřijímají jiné názory, nebo dělají jen to, co si myslí. Prošly
fází dětí k dospělosti, ale chovají se jako děti, které nacházejí uspokojení, když jejich bratři je ve
všem chválí, když s nimi ve všem souhlasí. Nepřijímají jejich rozhodnutí, nesjednocují se
bratrsky se svými bratry z této mise, ale řídí se jen sami sebou a nejsou jedním srdcem s dílem,
ale jdou stranou, aby je ostatní viděli, a proto se spoléhají na své vlastní modlitby, na své
vlastní postupy, na své vlastní rozmary a soudí podle toho, jak myslí. Jak jen budou tyto
moje děti trpět!
Zlý se rozhodl bojovat proti misím, které můj Syn svěřil svým věrným nástrojům
tohoto času. Nechce, aby bylo známo vysvětlení Božího Slova, přináší nemoci na mé děti,
které dávají všechno, aby udržely Boží Slovo před lidstvem, aby vás varovaly a povzbuzovaly
vás, pokud jde o spásu duše. Do jiných nástrojů zasadil ješitnost, aby si myslely, že o všem
vědí, o nejmenším šepotu svých bratrů i o událostech. Jiné nechal, aby si mysleli, že jen oni
budou spaseni, neboť věří, že jen ti, kdo jsou blízko určitého nástroje, správně pracují a jednají.
Zlý rozsévá zmatek a přivádí vás k tomu, abyste obdivovali komunistické vůdce a používali
komunistické symboly, abyste mohli snadněji přijmout ideologie, které jsou v rozporu s Boží vůlí
a být tak svedeni na scestí.
Zlý ví, že se pozvedá s velkou podporou mocné ekonomické a politické elity, ví, že jeho
chapadla ovládla mysl mých dětí, a ví, že moc, kterou má nad lidstvem skrze zneužitou

technologii, vede k odvedení pozornosti mých dětí, aby se zaměřily na uspokojení svých smyslů,
které od nich vyžadují, aby zůstaly ve světě iluzí a fantasie.
Chapadla zla jednají skrytě: otrávila mládež, a ta se bouří proti normám morálky, duchovním,
vzdělávacím a sociálním zvyklostem. Mladí lidé se prosazují vůči svým rodičům bez jakékoli úcty,
vnucují jim své soudy a přání. Vrhají se do zatracení, zamořují svá těla a organismus vším, co
jim Zlý nabízí, a tyto moje děti si berou vše, co je před nimi, bez jakýchkoli rozpaků. Skromnost
neexistuje, je věcí minulosti, dávných časů.
Jak jen se rmoutím nad chováním, do něhož se lidstvo ponořilo! Domovy kvůli tomu trpí, matky
a otcové jsou pohrouženi do rozkoše a udržují své nevhodné činy a jednání skryté před svou
rodinou, činy, které ničí a rozkládají jádro rodiny. Podvod a lež se usadily v rodinách, a to
způsobuje, že můj Syn je neustále držen ve svém bolestném utrpení. Společnost podléhá
takovému podvodu.
Mé děti,
je to nesprávný popis této Matky, která chce pohnout srdcem svých dětí, aby činily
pokání?
Je to nereálné, nebo je to pravda, kterou nechcete vidět, abyste mohly takto dál
pokračovat ve spárech Satana, otce lží?
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, lidstvo trpí rukou terorismu, trpí rukou samotného
člověka, trpí neustálým odmítáním, kterému jste vystavily mého Syna v každém díle nebo
jednání proti Boží vůli.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
Probuďte
Probuďte
Probuďte
Probuďte
Probuďte
Probuďte
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se a
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věřte!
změňte se!
kajte se!
vraťte se na cestu, kterou vám ukázal můj Syn!
sjednoťte se!
uznejte mého Syna jako Krále králů a Pána pánů.

Lidé, nastává okamžik, abyste povstali a začali nový život vedle mého Syna. Boží
milosrdenství je přítomné v každém okamžiku pro ty, kdo se kají celým srdcem
a napravují svůj život. Nečekejte na Boží spravedlnost!
Křeč, do které se lidstvo uvrhlo, není nic jiného než vzestup antikrista a jeho stoupenců, kteří v
předstihu přišli k lidem, aby zavládl chaos.
Současný stav lidstva prozrazuje blízkost zlého utlačovatele lidí. Nebuďte slepí!
Probuďte se!
Můj Syn nedrží svůj lid v zajetí, ale dal mu svobodu volby mezi dobrem a zlem. Vyzývám vás jít
po cestě dobra.
Můj Syn vám pošle anděla pokoje, aby vás utěšoval, otevřel vaše chápání a vedl vás
k účasti na Božím přání – aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání Pravdy.
Musíte se duchovně zdokonalit, aby Světlo Ducha Svatého našlo místo, kde by přineslo ovoce.

Modlete se, mé děti, modlete se za Francii, trpí terorem.
Modlete se, mé děti, velké mocnosti jsou cílem terorismu. Jsou připraveny na stres
války.
Modle se, mé děti, počet zemětřesení vzroste a s nimi změny v pozemské geografii,
které se blíží k lidem.
Modlete se, mé děti, modlete se, jídlo bude vzácné a lidé podlehnou panice. Malé
země povstanou, aby odvrátily pozornost člověka od skutečných bouří, s nimiž se
pozvedne nepřítel duší a válka.
Děti, modlete se svým srdcem, svou myslí a všemi smysly. Modlete se v každé práci
a v každém počínání, modlete se v každém pocitu, modlete se při každém úmyslu,
modlete se v každém okamžiku. Modlit se neznamená jen slova, nejde o to, abyste
opakovaly modlitbu, i když to není špatné.
Je čas, kdy byste měly vědět, že modlitba je nepřetržitý čin, který vás udržuje v Boží
vůli, a to i ve vašich gestech.
Milujte jeden druhého, poznávejte mého Syna ve svých bratrech.
Chovám vás ve svém Neposkvrněném Srdci. Jste radostí mého srdce, když dbáte na mé prosby.
Mé požehnání je mou vlastní láskou k mým dětem.
Matka Maria
Poselství Matky Spásy ze dne 11. června 2017.
Luz de Maria, (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

mé krvavé slzy jsou mou bolestí, způsobenou nepřítomností lásky v srdci mých dětí.
Otcův Dům volal k lidstvu, aby pochopilo, že život vás musí vést ke konečnému cíli – k splynutí
s Boží vůlí.
Místo toho člověk v tomto čase používá vše, co vlastní, k svému vlastnímu blahu, podle rysů své
osobnosti, aby se prosadil u svých bližních, aby s nimi manipuloval, aby se obracel proti všemu,
co je Boží…
Mé děti nechápaly, a ještě méně o tom uvažovaly, že Dům Nebeského Otce je v podstatě
vyzývá, aby změnily své činy a jednání. Neboť poté, co vám byl dán pokyn nebo příkaz ke
změně, démon se obrátí proti vám, aby vás vedl opačným směrem, a tak vás udržel ve stálé
vzpouře proti Bohu.
Děti, jestli jste vyslovily své ANO mému Synu a rozhodly se činit pokroky ve svatosti,
potřebujete zúrodnit půdu vaší osobnosti novou zemí, bez znečišťujících látek,
uložených ve vaší mysli, bez starých hadrů, se kterými jste kráčely, a kterými se vzájemně lišíte.
Nepochopily jste, že to, co by vás mělo odlišit, je Zákon Lásky, a ne konflikt, jenž
vyvolává hněv a činí z vás nepoznatelné bytosti.
Prolévala jsem slzy kvůli násilí, v němž lidstvo žije, vraždění nevinných, kvůli rozvratu, v němž
se nachází lidstvo…
Hněvu se podařilo hluboko proniknout do mých dětí, aniž by kdy pomyslely na Zákon Lásky.
Člověk je řezník bez soucitu, zabíjí své bratry bez záchvěvu svého srdce, bez myšlenek, nebo
pocitu lítosti nebo slitování.
Rozjímejte děti – jste-li schopné bezohledně jednat proti bratru, můžete být stejně tak snadnou
kořistí pro antikrista.
Milované děti, Zákon Lásky vám dal Nebeský Otec proto, že člověk nemiloval sám sebe, a tudíž
nezná lásku k bližnímu.
Bůh Otec je nad vámi, je vše ve všem. Musíte milovat jeden druhého, jste dětmi stejného
Otce – milujte své bratry a pohrdejte tím, co je světské.
Ničíte Zemi, a v tomto čase se ničíte vzájemně a jste vzdálené jen okamžiky od větší destrukce.
Chcete zničit svou duši, a tak antikrist vás přijme do svých řad.
Vy, kteří se nazýváte Božími dětmi, jednejte jako Boží děti, a ne jako vlažná stvoření bez
stanovené cesty ke spáse.
Co najde anděl pokoje, když jako děti Boha jste se zřekly věčné spásy, nemajíce
lásku, protože vaše srdce je z kamene, necitlivé a odmítavé k milosrdenství
a odpuštění?
Buďte opravdové, nepokřivujte Boží Zákon.
Roním slzy nad celkovou degenerací, tolerantní v různých odvětvích lidstva…
Roním slzy nad nedostatkem lásky, jenž panuje v rodinách…

Roním slzy, když vidím, jak se lidské bytosti považují za nepřátele ve svých vlastních
domovech…
Volám vás, abyste si uchovaly přítomnost anděla pokoje ve své mysli.
Matka Maria
Poselství Matky Spásy ze dne 14. června 2017.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelationesmarianas.com
BUĎTE MOUDŘÍ, NEPLÝTVEJTE ČASEM NA VŠEDNÍ VĚCI
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
žehnám vám, jste plody Boží Lásky.
Mé Slovo bude stále sesíláno ke každému z mých dětí, aby mohly odmítnout podvod a přijmout
Pravdu, která trvá věčně.
Vy, děti, byste neměly žít jen v přítomném okamžiku, ale musíte být bytostmi, které se stále
snaží zůstávat v dokonalé a věčné jednotě s mým Synem.
Jako Matka lidstva vás vybízím, abyste zůstaly pozorné k znamením tohoto času a nebyly jako
ty, které pohrdají Slovem přicházejícím z nebe.
Člověk se odvrátil od Boha v důsledku působení zla a lidského jednání, postaveném na životě ve
vlažnosti, bez závazků, plného činů a práce, vycházející z vlastní vůle. Nápady, způsoby myšlení,
touhy člověka nejsou vždy těmi, k nimž vás volá můj Syn, jehož Slovo neposloucháte a které si
každý překrucuje ke svému pohodlí.
Lidstvo se věnuje pečlivé přípravě budoucnosti, kde můj Syn bude vyloučen, a tak
žije ve vlažnosti. Řídí se tím, co je hříšné, bez ohledu na to, co je Boží vůle.
Zapomněly jste, děti, že jsem vás vyzvala, abyste zůstaly pozorné k znamením, nejen těch,
které se vyskytují na obloze, ale i těch, které se stále dějí na zemi.
Moře se rozbouří natolik, že je téměř uslyšíte, jak burácí uprostřed zmatku mých dětí, které
všechna varování odmítly.
Děti, čím více pohrdáte obrácením, tím více budete milovat samy sebe – kolik jen
mých dětí podlehne své vlastní pýše!
Kolik jich jen bude bědovat nad svou hamižností a falešnou zbožností!
Vyzkoušejte samy sebe! Většina mých dětí žije ve vlažnosti, ve svém "kruhu pohodlí", aniž by
jako opravdové Boží děti přijímaly své povinnosti nebo usilovaly o duchovní život.

Milovaní, nevnímáte, nebo nevidíte nebezpečí, v němž žijete, ani neustálé léčky Zlého, jimiž vás
pokouší, a tyto provokace, které nejsou zdánlivé, se stávají součástí každodenní reality věřících,
kteří nezapírají svou víru.
Lidé: žijete a budete žít v urputném zápase, abyste zůstali ve svém ANO, které jste
slíbili Bohu. Jak postupuje čas, bitva sílí. Proto je Boží Zákon v nevážnosti a je překračován
kvůli zlu, které je na vzestupu nejen ve společnosti, ale v člověku samotném. Proto je Boží
Zákon a Boží řád odmítán a nevázanost, kterou sám Zlý postupně zasel, je vlídně přijímána, aby
se člověk bez strachu oddělil od života v milosti a sklouzl do propasti pod podobami
modernismu, v němž je Boží vůle vyloučena.
Pokrytectví lidských bytostí je vede k tomu, že vystupují proti mým odhalením, která vám
oznamuji z Božího pověření, abyste nebyli zaskočeni nepřízní osudu a nezbytnou očistou tohoto
lidstva. Na této cestě potkáte a budete ve velkém počtu potkávat bratry, kteří jako kameny
úrazu, kvůli svým pomýleným životům, stále drží na mých dětech těžký kříž, protože jim vyčítají
jejich skutky a jednání, aby je uvrhli do beznaděje a nejistoty, a tím, že je zbavují sebedůvěry,
je nechávají padnout do hříchu.
Pozor, děti:
ty lidské bytosti, které na vás naléhají, abyste zavíraly oči před voláním z nebes, se
stávají velkými pomlouvači pravých nástrojů tohoto času a dělají to ze strachu před
Světlem, které přináší vysvětlování Božího Slova, jež je vám odhalováno a ze
strachu z mých odhalení. Přesto se nebojte. Přimlouvám se před Bohem za pronásledovatele
lidu mého Syna, aby se obrátili, a pokud se neobrátí, budou pohlceni temnotou své vlastní
pošetilosti uprostřed lidstva, které opovrhuje nápravou a vítá hřích.
Moje neustálá varování nejsou marná a neslouží k tomu, aby vás udržovala v trvalém očekávání
a strachu. Jsou zde, abyste se jimi připravily a byly poctivé ve svých skutcích a jednání, a tím
poznaly, co leží skryto za všemi těmito neustálými zkouškami a nesnázemi mých dětí. Má
opakovaná varování jsou zdí, která vás ochraňuje před vším, co vystupuje proti lidu mého Syna,
před světem a jeho falešností, před kacířstvím a ohavnostmi, které chtějí uvést v omyl církev
mého Syna.
Děti, vy věříte, že jste strážci lidu mého Syna, a přesto jste slepé bytosti, které nechtějí vidět a
ze strachu nechtějí mluvit. A pak jste překvapeny slovem svého bližního a považujete Slovo
mého Syna za pošetilost. Jak jste rozporuplné, děti!…
Lidstvo se samo stalo modlářské, a kolik jen falešných bohů nachází na své cestě.
Probuďte se a nespěte, čelíte-li takové falešnosti a ohavnosti!
Buďte moudří, neplýtvejte časem na všední věci, ale buďte chápaví a poznejte mého
Syna, abyste nemohli být oklamáni kvůli tomu, že neznáte Pravdu, a tak padnout do
pošetilosti pýchy a být vedeni jako ovce na jatka.
Země se nachází v největším nebezpečí v historii lidstva, a vám se vše zdá být lží. Obdrželi jste
datum, označující konec této generace – datum, udané člověkem –, a upadly jste do zděšení,
protože neznáte Boží Slovo.
V tomto okamžiku opakujete, co jste slyšeli od svého bližního: "Nic se nestane, byli
jsme varováni a nic z toho se nevyplnilo."

Ach, vy pokrytci! Schováváte se za své lidské omyly, abyste pokračovali v šílenství
tělesného chtíče a poskvrňovali svého ducha, aby se vám, se ztvrdlým srdcem, jevilo
vše jako správné a přípustné. Bůh zkouší svůj lid, aby Mu ukázal svou víru.
Nepohrdejte tímto Slovem, s vážností se vraťte zpět na cestu, která vede ke Spáse, a buďte
těmi, kdo naplňují Boží Zákon. Lidé se nyní nacházejí uvnitř divadla, které pro vás připravil Zlý.
Chapadla zla tvrdě pracují bez zastavení a lidé mého Syna žijí v neustálém očekávání, dávajíce
stranou smíření s mým Synem, a tím i věčnou spásu.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, zlo nespí, a je-li člověk nepozorný, prudce vzkypí,
nejen aby ho pokoušelo, ale aby mu způsobilo pád. Buďte zralými lidmi, kteří znají Boží
Pravdu, činí nápravu, aniž by ztráceli čas.
Země je ohrožena nebeským tělesem. Vědci to vědí, ale lidstvo o tom neví, představitelé
mocností o tom vědí, ale nenechávají o tom vědět. Pro lidstvo by bylo dobré, kdyby si bylo
vědomo hrozeb visících nad zemí.
Voda chce očistit Zemi, oheň bude větší, protože teploty budou extrémní, vzduch přinese
neznámé částice k obyvatelům pobřežních oblastí.
Bezbožnost roste a nabírá na síle, jak se mé děti stávají slabší a vlažnější než vlažné.
Pronásledování a zmatek v národech vzrůstá jako mor jdoucí skrze národy.
Mé děti nejsou milovány, je jimi opovrhováno a jsou usmrcovány, protože jsou křesťany, že se
snaží být v každém okamžiku lepší a chtějí žít svatým životem. Ďábel a jeho stoupenci svatost
nenávidí, a to je důvod proč ti, kdo následují Satana, ničí obrazy mého Syna a páchají
svatokrádeže, bičují a usmrcují mé kněze, kteří hovoří o mém Synu a říkají lidu mého Syna, že
dobro je Světlo a že zlo nezvítězí nad dobrem.
Trápí mě, že mysl tolika mladých lidí je nasycena špínou, jíž se odevzdali, aby se
udrželi v tom, co nazývají modernismem, s myslí a srdcem, z nichž se vytratil můj
Syn, hodnoty, morálka a úcta.
Modlete se, děti, modlete se za Argentinu, bude plakat.
Modlete se, děti, modlete se za Venezuelu, tento národ nenajde odpočinek.
Modlete se, děti, modlete se za Finsko, přivodí lidstvu strach.
Modlete se, děti, vulkány způsobí spoušť po celé zemi.
Modlete se, děti, modlete se za sebe, abyste mohly dojít k poznání Pravdy a být
věrnými dětmi Nejsvětější Trojice.
Boží milosrdenství není vyčerpáno a pošle svého anděla pokoje, aby s láskou pozvedl skleslé
a obnovil jejich sílu, aby lid mého Syna byl osvícen.
Neztrácejte svůj pokoj, mé děti, buďte bytostmi pokoje.
Miluji vás, žehnám vám. S láskou,
Matka Maria

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 17. června 2017.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelationesmarianas.com
VOLÁM VÁS, ABYSTE DUCHOVNĚ ROSTLI, PŘEKONALI SLABOST A NEBYLI SNADNOU
KOŘISTÍ DÉMONA
Moji milovaní lidé,
vyzývám vás, abyste si razili cestu džunglí svých bezuzdných choutek, jimiž nyní v tak hojné
míře oplývá lidstvo.
Moji lidé pohlížejí s velkou nedbalostí na má volání. Shledáváte, že je v pořádku, že
je nečtete, ani že je nechcete pochopit. Někdy jsou velmi tvrdě formulována, aby se
člověk ode Mne nevzdálil nebo si nemyslel, že když v neděli navštíví mši svatou a
přijme Mě v eucharistii, že to stačí.
Člověk rostl tím, že Mě hledal, ale ne v sobě, jinak by se nevydával na jiné cesty, které ho
vedou k pádu do spárů Satana.
Lidé jsou ohlušeni a oslepeni svou touhou vyniknout. V hledání stále dalšího pokroku zanedbali
úctu ke stvoření. V tomto čase se utrpení lidstva naplňuje tím, že člověk napadl vše, co ho
obklopuje.
Člověk si sám sobě přivodil škodu tím, že vše kolem sebe zpustošil, a tím zmenšil na minimum
ochranu přírody nad celým lidstvem.
Vyzývám vás k vnitřní změně, ale vy jen čtete a neberete si z mé výzvy nic, protože Mě
nemilujete, naopak, reagujete proti duchovní jednotě s mým Domem a proti duchovnímu růstu.
Moji milovaní lidé, vy víte, že nepřítel duše hltá lásku v lidském stvoření.
Jste hlupáci, volám vás, abyste duchovně rostli, překonali slabost a nebyli snadnou kořistí
démona, a místo toho reagujete a jednáte zcela v rozporu s tím, o co vás žádám. Je to lidská
hloupost, reakce těch, kdo se neobrátili a nevěřících, kteří se nerozhodli vzdát se všeho pro
Mne, ale naopak se Mnou neustále bojují.
Tato generace přijímá mé Slovo, jak se jí to hodí, aby se ode Mne vzdálila. Mému Zákonu dává
svůj vlastní smysl a proviňuje se proti němu důsledkem naprosté zhýralosti, v níž člověk žije.
Časy Sodomy a Gomory nebyly takové, jako jsou tyto. Tato generace je překonala vzhledem k
člověku, jenž žije jen přítomným okamžikem a nestojí o náročné odpovědi.
Čas vám uplývá, aniž byste přemýšleli, kam vede váš život. Nenacházíte pokoj,
neboť s ničím nejste spokojeni.
Člověk vyrůstá bez toho, že by Mě poznal. Nepovažuje za nutné, aby se chopil iniciativy a hledal
Mě. Dívám se na mnoho mých dětí, jak se účastní činnosti v modlitebních skupinách, jak
pomáhají při bohoslužbách. Hrdě zdůrazňují, že patří k určité skupině, a přesto jsou natolik
prázdné, že si nevšímají, kolik jim toho dávám. Reakcí velké části mých dětí na má volání je
povýšenost.

Moji lidé, musíte se dívat do svého nitra, neboť neustálá vzpoura otráví člověka
natolik, že zůstane v samotě svého vlastního neštěstí.
Moji milovaní, "Ne samým chlebem živ je člověk" [Mt 4, 4]. Živí se vším, co mu přijde pod ruku,
a aniž by Mě znal, klade Mi otázky.
Démon drží každé ze svých chapadel na určitém odvětví lidstva. Každé chapadlo zla
bylo předurčeno, aby stále útočilo na mé děti podle charakteru každého
jednotlivého člověka.
Náš Dům je chrání, ale lidé odmítají Boží ochranu a i nadále setrvávají ve svém egu se svou
osobností, protože i nejmenší změna je pro člověka znamením slabosti.
Nejsem Bůh odpovídající rozmarům každého z mých dětí, JSEM, KTERÝ JSEM [Ex 3, 14],
a můj lid byl povolán žít v naplňování mé vůle.
Moji lidé, zlo živí pyšného, nečestného, závistivého, buřiče, zrádce, toho, kdo nepřipustí
pokárání, toho, kdo nemiluje a nachází se tak v životě naplněném vlažností v každém ohledu.
Vy čekáte… Co čekáte…? Až se naplní to, co bylo odhaleno, pak lidstvo, které neodpovědělo, se
bude nacházet v očistě, která bude každým okamžikem sílit.
Moji lidé… Jste rebelové!
Z našeho Domu přichází pomoc jako dar pro mé utrápené děti. Můj anděl pokoje je nositelem
mého Slova a pomoci pro mé děti. On, sjednocený s mou Matkou bude obranou pro ty, kdo
jsou moji.
Země, mé děti, bude proměněna přírodou, kterou člověk narušil a znečistil natolik, že ji to
oslabilo a ve svém oslabení se na některých místech rozpadá.
Člověk bude muset emigrovat a pohodlí, v němž žije, nechat za sebou.
Antikristianismus je pro vás jedním z velkých znamení, a vy jej nevidíte.
Přízrak války se odhalil. Jste ve válce a nevidíte ji…
Žijete ve vzájemné nenávisti a nevidíte ji…
Jste stvoření se ztuhlým krkem a neuvědomujete si to…
Neměníte se, neproměňujete se kvůli pýše a nevidíte to…
Řím, aniž byste to vnímali, je obklopen těmi, kdo se bouří proti Mně. Řím bude trpět rukou
teroru a jeho půda se zbarví do ruda.
Zlo živí hněv a člověk dovolí hněvu, aby ho znetvořil k nepoznání. Děti, ďábel zmanipuluje ty,
kdo byli dříve moji služebníci, aby vás zmátli a vedli po špatných cestách do propasti.
Rozlišujte…
Jdete dál v životě duchovní chudoby, žijete z drobků, vy, děti Krále, tváří v tvář stálému
odmítání situace, v níž se nacházíte, v neustálé vzpouře, v neustálém omezení, jemuž jste se
ochotně podrobili…
Znáte mé Slovo a popíráte vysvětlování mého Slova. Pohybujete se v prchavém okamžiku…,

a přesto nejste připravení k obrácení!
Varování, oznámené mou Matkou, stojí blízko před vámi, a můj smutek je nekonečný vzhledem
ke stavu duší, které odmítají obrácení.
Musíte se rozhodnout k radikální změně, s vážností, rozhodností, musíte přestat být
průměrnými a vlažnými bytostmi. Moje církev musí přinášet spásu a ne zatracení.
Jestli se nerozhodnete pro vnitřní proměnu a být mými svědky, k čemu vám bude
vědění? Znalost bez praktikování je jako svíce bez světla.
Moji milovaní lidé, neznámé atmosférické změny budou pro vědu překvapením. Člověk neví, co
vyvolal, když porušil Stvoření.
Modlete se, mé děti, modlete se za Rusko, bude trpět kvůli přírodě. Jeho obyvatelé
budou trpět kvůli terorismu.
Modlete se, mé děti, modlete se za Kanadu, bude silně otřesena.
Modlete se, mé děti, modlete se, Země se bude stále třást a zaskočí ty, kdo to
nejméně očekávají. Vulkány zesílí svou zuřivost a aktivita velkých sopek bude ve
zprávách.
Moji milovaní lidé, od nemorálnosti jste přešli k naprosté zhýralosti, a ta se bezmezně šíří,
urážíte Mě a překračujete můj Zákon.
Nevidíte se ve světle mé Pravdy, sami se odsuzujete bez nejmenších zábran.
Pokud jde o úsilí, to odmítáte, a proto jste Mě také odmítli. Nejste vděční za to,
co máte, ale pohrdáte tím. Přijde chvíle, kdy nepřítel lidstva vás oddělí od vašeho majetku, a
pak budete litovat, že bude příliš pozdě pomáhat potřebnému a nasytit hladového.
Moji lidé, jdete s proudem světa, proto se nezastavujete a neměníte směr.
Velká města jsou nakažena zlem a zkázou. Vy, mé děti, nepřibližujte se zlu.
Vy nejste majitelé spásy, musíte jí být hodni. Nejste vlastníky spásy, ale musíte ji získat.
Přijďte ke Mně, mé děti. Přijďte ke Mně, nevzpírejte se.
Žehnám vám, miluji vás.
Váš Ježíš
Poselství Matky Spásy ze dne 21. června 2017.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelationesmarianas.com
LIDÉ, MUSÍTE SE ZMĚNIT DŘÍV, NEŽ SI VÁS VEZME ZLÝ JAKO SVÉ VLASTNICTVÍ

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
moje láska vytrvale ochraňuje každé mé dítě.
Jako žena oděná sluncem, přicházím v této chvíli, abych otevřela oči těch, kdo nechtějí vidět
pravdu tohoto času.
Zlo se zmocnilo lidu mého Syna, který se bez rozpaků odevzdal dvojsmyslnému slovu
"potěšení"…
Zlo pokračuje v podvádění člověka, a ten bezvýhradně podléhá lžím, jimiž k sobě přilákalo
minulé generace.
Mé děti jsou bez milosti pronásledovány a toto pronásledování se rychle šíří. Každé znamení
laskavosti je urážkou těch, kdo milují Satana.
Zlovolný utlačovatel člověka, antikrist, se sám nepředstaví lidstvu, aby odhalil svou
identitu, naopak, bude vlkem v rouchu beránčím, v němž jsou osnovány jeho
nejnebezpečnější plány. Bude živit hladové, uzdravovat nemocné, postará se o základní
lidské potřeby, bude provádět zázraky, abyste ho viděli jako zachránce lidstva, a až ukáže svou
pravou tvář, bude vrahem lidu mého Syna.
Antikrist pronikne mysl lidí a povede je do boje proti sobě navzájem. Poštve rodiče
proti dětem a děti proti rodičům – rodiny budou pronásledovat své vlastní členy.
Společnost sevře teror, a to povede až k popírání víry a rouhání proti Bohu. Ti, kdo jsou
stoupenci antikrista, budou zbaveni myšlenek, neboť jejich myšlení bude pohlceno silou
psychické moci ďábelského utlačovatele lidstva.
V člověku se probudí nejhorší instinkty, všechny jdoucí k vzájemné neúctě. Nouze bude
příčinou, aby slabí veřejně vyznávali víru v antikrista. Proto vás vyzývám, abyste poznali mého
Syna a hlásili se k Němu, abyste nebyli podvedeni Zlým.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, uchovejte si v paměti znalost o antikristu dříve, než
převezme kontrolu nad lidstvem.
Nebojte se, místo toho se dívejte do svého nitra a poznejte hříchy, kterých jste se
dopustily. Rozhodněte se změnit a obnovte se vnitřně šlechetným duchem, vstupte
do opravdového života, abyste odolaly zlu.
Nepohrdejte mým Slovem, abyste později nelitovaly, že jste je nechaly za sebou jako něco, co
nemá žádnou hodnotu. Neoznamuji vám, svým dětem, že nebudete trpět, volám vás, abyste se
obrátily a připravily.
Moji milovaní, očista je volbou člověka tváří v tvář takovému úpadku, ohavnosti a rouhání,
kterými lid mého Syna uráží Nejsvětější Trojici.
Boží hněv sestoupí na Zem. Dříve jste jej nikdy neviděly, nechá trpět lidský rod a nedůvěra
bude nářkem vlažných. Milované děti, proto vám nabízím svou ochranu. Toto je čas
k rozhodnutí. Nemůžete jít dál jako vlažní, protože se dostanete do vleku Zlého, aniž
mu budete schopny uprchnout.
Lidé, musíte se změnit dřív, než si vás vezme Zlý jako své vlastnictví…

Potřebujete se modlit…
Potřebujete nabídnout pokání…
Potřebujete duchovně růst, nemůžete pokračovat v prostřednosti, neměli byste se spokojit
nazývat se křesťany, aniž byste dali VŠECHNO za mého Syna.
Neříkejte "Otče", nejste-li jeho skutečnými dětmi, neříkejte "odpusť těm, kteří se provinili proti
nám", když sami neodpouštíte – nebuďte jako pokrytci. Bůh ví o všem, ví všechno, a žádné
lidské stvoření není Otcem opomíjeno.
Lidé se nacházejí v totálním zmatku, můj Syn kvůli tomu trpí.
Modlete se, mé děti, modlete se za Francii, bude bičována přísněji, znovu a znovu.
Modlete se děti, modlete se za lid mého Syna, modlete se za sebe.
Modlete se, mé děti, modlete se, vulkány nechají pocítit svou moc, otřesou zemí,
vyvrhnou svou zuřivost na zem a zpustoší národy.
Modlete se, mé děti, modlete se za Španělsko, bude zaskočeno, modlete se za
Španělsko.
Modlete se, mé děti, Spojené státy budou i nadále bičovány přírodou a terorismus
přijde, aby vyvolal nejistotu.
Moji milovaní,
vyzývám vás, abyste nezeslábli ve víře, buďte těmi, kdo září uprostřed velké
temnoty, která panuje na zemi. Nezapomínejte, že slabost je ničena silou
eucharistie. Važte si toho okamžiku, kdy přijímáte mého Syna v eucharistii.
Zůstávejte bdělí, Rusko přijme rozhodnutí, které přímo zasáhne celou Evropu a nepřímo celý
svět.
Sjednoťte se ve jménu mého Syna, buďte bratrští, nevyhledávejte individuální výhody před
společným dobrem.
Nájezdy do kostelů a jejich ničení budou každodenními událostmi pro zastrašování mých dětí,
aby se vzdaly své víry.
Milované děti, nemlčte o svých hříších, uznejte, že jste hříšníky, zkoumejte samy sebe,
neodpírejte si spásu, neodsuzujte se tím, že neuznáte hříchy, jichž jste se dopustily.
Poslouchám kázání o Božím milosrdenství, a přesto vás nevarují před Boží
spravedlností. Hříšník není odměněn, pokud nebude činit pokání. Děti, jste vedeny ke ztrátě
své duše – hříšník se musí obrátit – taková je Pravda.
Mé prosby nebyly vyslyšeny, časy by byly jiné, kdyby mě lidstvo poslechlo, kdyby církev mého
Syna splnila mé naléhavé žádosti, které jsem vznesla ve jménu Nejsvětější Trojice. Osud celého
lidstva by byl jiný.
Moji milovaní, anděl pokoje přijde z Otcova Domu s Božím Slovem na svých rtech,
aby uklidnil zmatek lidí, kteří v beznaději zaútočí proti sobě, budou ztrácet veškerou

kontrolu a oddávat se zhýralostem vyvolaných zoufalstvím. Bude to čas anděla
pokoje, čas záchrany, čas jednoty církve Zbytku, kdy se stádo utiší.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, ochraňuji vás, stále vám žehnám. Naslouchejte a
nechoďte v nečinnosti – neustále praktikujte Boží Slovo, napsané v Písmu svatém.
Nezůstávejte v netečnosti! Probuďte se, mé děti, probuďte se! Berte vážně má volání.
Přijde chvíle, kdy uvidíte naplnění toho, co jsem vám odhalila, a jak jen pak budete litovat své
neposlušnosti.
Vyzývám vás, abyste dbaly mého Slova. Žehnám vám.
Nebojte se, stále nad vámi bdím a osvobodím vás od většího zla.
Matka Maria
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 26. června 2017.
Luz de Maria (Argentina, https://www.revelacionesmarianas.com/ .

NEVIDÍTE NEVĚDOMOST, KTEROU ČLOVĚK SÁM VYTVOŘIL BĚHEM MINULÝCH
STALETÍ?
Moji milovaní lidé,
mé srdce tluče pro každého z vás…
Žízním po duších!
Volám vás znovu a znovu k poslušnosti, a vy odmítáte. Neustále se proti Mně bouříte, aniž byste
se při tom nutně obrátili proti Mně, ale neustále přijímáte nové idoly vytvářené lidmi, které vás
vedou k útesu.
Žijete v popírání mého božství. Není nutné pronášet slova, ale vašimi činy a prací jste víc
výmluvní než nejskvělejší řečníci.
Každou chvílí vidím mé lidi, jak se podřizují popírání mého božství a vytvářejí tak více zmatku.
Udivuje Mě, když vidím, s jakou snadností se dobrovolně přizpůsobujete času, abyste Mě
zapírali a vytvářeli ve svých bratrech zmatek s cílem způsobit větší zlo, větší nevědomost,
a tak promyšleně svedli větší počet lidských bytostí do propasti. Zlo kráčí velmi rychle ke svému
nejsilnějšímu projevu.
Moji lidé,
KAM JDETE?
Nevidíte nevědomost, kterou člověk sám vytvořil během minulých staletí?

Vše bylo učiněno, aby v tomto čase byl člověk přístupnější zlu a méně hoden být
nazýván mým dítětem.
Chcete napravit své omyly skrze větší omyly, které vytvářejí větší zlo. Hřích nenese žádné jiné
jméno: hřích je hřích. Přesto ten, kdo podněcuje své bratry, aby Mě uráželi, a je si toho vědom,
rozmnožuje hřích, a tím i urážky, a i trest za hřích, který spáchal, bude větší.
Moji lidé, barbarství, v němž žijete, nebylo vytvořeno v okamžiku. Degenerace byla lidstvu
vštípena dlouho předtím s velkým předjímáním. V této chvíli vzpoura, v níž člověk už dříve žil,
se projevuje otevřeně, jen lidská degenerace, zůstávající dříve skrytá, se ukázala na veřejnosti.
Mé děti, kolik mých následovníků podléhá během několika okamžiků naprosté degeneraci!
Všude tam, kde existuje život, člověk jej znesvěcuje degenerací a zvráceností v každém ohledu.
Vy nevědomí modláři!
Takoví je můj lid – plazí se před pouhými lidmi, jakoby to byli bohové.
Není vinen jen ten, kdo zbožňuje kohokoli, kdo není Bůh, ale i ten, kdo dovolí, aby byl jako Bůh
zbožňován a dopřává si potěšení pýchy a arogance. Nejsou tyto děti dětmi ďábla, které vedou
můj lid na scestí? Vešly jste do modlářství a nemůžete se zastavit, nevděčné děti! Dávám vám
sám sebe a vy Mě neustále odmítáte.
Proto, že jste přivedli zlo až ke Mně, bude oheň padat z nebe. A ani potom ústa lháře
nebudou umlčena. Před mýma očima pácháte tolik zla, je taková spousta projevů neúcty
uctívačů model, že tuto generaci přivedete do okamžiků velmi velké bolesti.
Pohleďte, jak mnoho hadrů vlečete za sebou, kolik jich předáváte Satanovi, a není to jen Satan,
kdo je lhář, ale člověk sám, který sám sebe nazývá vyvoleným, aniž bych Já ho takovým nazval.
Kolik mých lidí se cítí, že jsou opatřeni pečetí, povolaní, vybraní, oddělení od hříšníků, a sami
jsou hříšníci, kteří nevytáhnou stéblo slámy ze svých očí! Páchají urážky proti Mně a myslí si, že
je nevidím – pokrytci!
Moji lidé, kolik jen pýchy ve vás vidím a vy Mě neustále nazýváte svým Bohem, když byste měli
činit pokání dřív, než vás přiměji k tomu, že se sami vyzkoušíte.
Jsem překvapen, když vidím, jak je mé Slovo vykládáno a současně ignorováno, přijímáte je jen
podle potřeb každého z vás. Jak moc toho budete litovat, vzpurní lidé!
Vy blázni! Přestaňte Mě urážet…
Odvraťte se od falešných bohů, které jste si sami vnutili a od těch, které jste si
dobrovolně vybrali, abyste přijali hanebné normy těch, kteří věří, že jsou víc než Já.
Ignorovali jste má varování a zapomněli jste, že cítí-li se člověk vlastníkem velké vědy, pak
riskuje, že opuchne v duchu a bude se považovat za víc, než jsou jeho bratři. Proč se Mě
nebojíte?…
Můj lid se vzdálil ode Mne, je to lid, který touží po zemi, protože je připoután k tomu, co je
okamžité, odmítá můj Zákon, živí se zemí a země sama jej vyvrhne.

Velký je člověk, který se obrací, protože Mě potřebuje, protože Mě hledá, abych ho ochránil
uprostřed tolika zla, které ho obklopuje…
Velký je člověk, který Mě hledá a čelí degeneraci, v níž lidstvo žije…
Velký je pokorný člověk, který se nesoudí se svými bratry, ale hledá pokoj…
Velký je člověk, jenž ví, jak zachovat mlčení, abych mohl mluvit Já…
Jste, mé děti, konvertité tohoto času?…
Jste těmi, které se odvrátily od světa, nebo těmi, které jsou stále smutné?…
Co je spravedlnost pro vás, a co je spravedlnost pro Mě?…
Jste pro své bratry medem, nebo žlučí?…
Přinášíte štěstí, nebo neštěstí?…
Jste těmi, které Mě hledají očima těla a potřebují, co je hmotné, aby se Mě dotkly?…
Moji lidé, ti, a jen ti, kteří mají čisté srdce, Mě mohou spatřit. Proto nejdřív musíte očistit své
oči, a pak kapkami lásky Mě hledat uvnitř, ve svém srdci.
Moji lidé, tak málo je těch, které mohu nazvat "Milované děti mého lidu".
Okamžik, v němž žijete, je rozhodující pro lidstvo – vy to víte, ale popíráte to.
Neodevzdávejte se zlu, jako kdybych vás nevaroval, vstupte do vnitřního ticha a hledejte Mě,
máte-li chvilku času.
Já se neodvracím od svých dětí, neodmítám toho, kdo Mě hledá, neodvracím se od toho, kdo
Mě potřebuje a uznává, že je hříšník.
Přijďte ke Mně, vy, kdo jste unaveni věcmi světa a jeho pletichami…
Přijďte ke Mně, vy, kdo jste pronásledováni…
Přijďte ke Mně, vy, kdo jste chybovali…
Přijďte ke Mně, vy, kdo jste připoutáni k sektám v rozporu s mou vůlí…
Přijďte ke Mně, vy, kdo jste souženi…
Přijďte ke Mně, vy, kdo jste sami…
Přijďte ke Mně, vy, kdo ignorujete má volání, přijďte ke Mně se zkroušeným srdcem a Já vás
přivítám, osvítím a ochráním.
Modlete se, mé děti, modlete se, aby můj Duch Svatý mohl přebývat v každém z vás.
Modlete se, mé děti, modlete se za Německo, bude trpět rukou terorismu a příroda
je bude bičovat.
Modlete se, mé děti, modlete se. Vyzývám vás, abyste se začaly modlit celosvětový
řetěz modlitby svatého růžence za mír ve Venezuele.
Modlete se, děti, Španělsko s bolestí lituje urážky proti mému Domu.
Modlete se, mé děti, Kolumbie bude otřesena.
Moji lidé, jak se mé děti noří do bahna nečistoty, také na Zemi dochází k propadům po celém
světě.
Moji lidé jsou věrní a pravdiví, netrápí se starostmi světa. Naopak, zůstávají v neustálé modlitbě,
protože vědí, že Já jsem se svými, že Já jsem věrný a pravdivý.

Žehnám vám v této chvíli, v níž můj lid je zkoušen.
Žehnám vaše srdce, aby má Láska z nich mohla přetékat.
Žehnám váš zrak, myšlenky, sluch, aby v nich má volání dosáhla hlubin každého člověka.
Váš Ježíš
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 1. července 2017.
Luz de Maria (Argentina, https://www.revelacionesmarianas.com/ .

TOUŽÍM PO ČINECH A JEDNÁNÍ ZROZENÝCH Z PRAVDY A LÁSKY

Moji milovaní lidé,
mé Nejsvětější srdce hoří láskou ke každému z vás.
Nechávám své Nejsvětější Srdce otevřené všem, kdo se ke Mně přibližují se zkroušeným
a pokorným srdcem s pevným úmyslem nápravy a připravení k tomu, aby toto shledání bylo
pravdivé a trvalé.
Jsem žárlivý na mé vlastní. V každém okamžiku je chráním, varuji je, aby nesešli z cesty.
Vysvětluji jim vše, co spočívá v mém Slovu a opakuji jim výzvy mé Matky, které vám vždy dává
včas, aby mé děti pochopily, že lidstvo zabloudilo, a proto musí procházet tavícím kelímkem
očisty.
Moji lidé, vědomí člověka bylo omezeno jeho neustálými pády do hříchu, jimiž Mě uráží
a přiklání se ke zlu.
Stále jste ještě nepochopili, že k tomu, abyste žili v mé vůli, Mě musíte poznat a uznat Mě, aby
každý váš čin byl ozvěnou mého činu a každá vaše práce byla ozvěnou mého díla, naplněného
Boží Láskou. Dokud nebude má Láska žít a přebývat ve vás, bude pro vás těžké být věrnými
a pravými dětmi.
Má Láska je poslušnost, je odpuštěním, vděčností, prozíravostí, dobročinností,
pochopením.
Má Láska je dar a ctnost, s níž se mé děti stávají svědectvím mé Pravdy.
Vnější vzhled přede Mnou neexistuje, je Mi odporný. Když moji lidé milují taková zdání,
odcházím rychle pryč. Setkám-li se s takovým odporným jednáním, nepoznávám lidská stvoření.
Já jsem pravdivý a věrný.
Kolik jen mých lidí ví, jak velmi dobře mluvit před svými bratry a uvnitř jsou prázdní
jako děravá nádoba!

Toužím po činech a jednání zrozených z pravdy a lásky, aby byly prodloužením mé Lásky a mé
Pravdy.
Moji milovaní lidé, v tomto čase se lidstvo ztrácí ve své hlouposti. Odmítá respektovat mé Boží
Zákony a se svou zneužitou svobodnou vůlí podlehlo uspokojování svých nízkých pudů. Moji lidé
již nepoznávají zlo, protože to se stalo člověku přirozeným, a tak nepřítel duší radostně
shromažďuje ovoce svého neustálého pokoušení mého lidu.
Mé děti se ke Mně neznají, proto se staly vlažnými a mají radost z této vlažnosti,
s níž podvádějí samy sebe.
Zlý vytváří předpoklady k tomu, abyste se stali strůjci zla. Nejste schopni zastavit falešná učení
v mém lidu, protože jste vlažní a neznáte Mě. Říkáte, že jste mé děti a místo toho jste mými
katy, kteří Mě stále nechávají trpět.
Vše, co vás obklopuje, uznává naše božství. Vy ale popíráte naši Trojici, odmítáte mou Matku a
vysmíváte se mému volání. Když jste vystaveni voláním našeho Domu, útočíte na ně, a tím
dáváte jasně najevo, že v mém lidu se už hadi neplazí po zemi, ale zůstávají se vztyčenou
hlavou. Ale před nevědomým lidem hadi utíkají a nechávají orla se plazit, aby nemohl varovat
ty, kdo Mě hledají.
Nevysvětluji vám mé Slovo, abyste si je anonymně ponechali, ale abyste se živili
potravou, která proudí z mého srdce pro můj lid, jenž je poslušný mého Slova.
Moji lidé: čím více se vzdalujete ode Mne, tím větší bude vaše očista!
Každá bytost je rozšířením mé Lásky, nebo rozšířením zla, jímž jsou otráveni ti, kdo nacházejí
zálibu ve smyslnosti, v šílenství Zlého, v hanobení, smilnění, v odmítání mé Lásky, ve lžích a v
pohodlném životě současného světa.
Nepodvádím vás: Zvrácené lidstvo se obrátí ke zlu, aby naplnilo své potřeby a našlo
útočiště před bolestí.
Ďábel vyřeší vaše okamžité potřeby, ale nenabídne vám nic zadarmo. Budete mu
muset zaplatit odevzdáním sebe sama, a tím zabijete svou duši.
Z vesmíru se blíží nebezpečí pro můj lid. Velké světové mocnosti vědí o tomto nebeském tělese,
které bude pohromou pro lidstvo. Zapírají tuto znalost nikoliv pro dobro lidí, ale aby vás udrželi
ve lži, a lidstvo bez problémů a bez hříchu.
Počasí už nebude nikdy stejné. Neustálé změny dokázaly vás proniknout, napadnout váš mozek,
který není schopen se vyrovnat s drastickými klimatickými změnami, v nichž člověk není zvyklý
žít.
Roční období bývaly přehledné a vedly člověka k obvyklým způsobům činnosti. V tomto čase
rolník už neví, kdy má sázet nebo sklízet svou úrodu. Člověk už není schopen určit roční období,
protože ta se změnila a neustále se mění. Slunce přinášelo člověku blahobyt, ale v tomto čase
nechává Slunce můj lid trpět a pohlíží na vás jako na cizince.
Žili jste v neustálém úpadku, jemuž jste byli vystaveni těmi, kdo o sobě věří, že jsou pány
lidstva.

Nad lidstvem, které se nezdráhalo převzít nové a špatně pochopené způsoby života
a vykonávat nepřístojné činy, rozprostřel Zlý svá chapadla, které lidstvo přijalo a
nechce je opustit. A tak lidstvo upadlo do omylu a do odmítnutí mé Lásky. Propast
nabyla podobu – nazývá se degenerací ve všech oblastech lidského života.
Zmatek, kterému jste se odevzdali, se stal očividnou realitou. Saháte po urážkách proti Mně
nejen v pouhých myšlenkách, ale ty nabývají podobu a stávají se skutečností.
Člověk padá hluboko, stále hlouběji, vedený svým okolím. Muž se obléká a zdobí jako žena a je
podněcován, aby byl zženštilý, aniž by takový byl. Žena se stává objektem a chová se a obléká
jako muž a bouří se se silou muže. Pohrdá mateřstvím, aby byla věcí.
Kolik je bolesti na této unavené a zničené Zemi!
Jak Země praská a bude praskat ve své touze odstranit hřích, který na ni dopadá!
Pod útiskem Satana můj lid prožije největší tragedii.
Žijete se zavázanýma očima. Nejste realisty, ale idealisty a vaše ideály, které jsou v tomto čase
obráceny k falešným bohům, vás vedou k největší zkáze vaší duše.
Zachraňte svou duši, dosáhněte spásy a věčného života!
Nebojte se rozbouřených vln. Buďte věrní mému Slovu, neodmítejte mou Matku,
přijímejte Mě v eucharistii náležitě připraveni.
Neodvracejte se ode Mne, jako Já se neodvracím od těch, kdo Mě volají.
Vody oceánů připraví lidem velké překvapení, ustoupí, aby se vynořily skryté vulkány.
Tektonické desky na sebe narazí a můj lid bude kvůli tomu trpět.
Modlete se, děti, modlete se za Evropu, ukovala svou vlastní bolest.
Modlete se, děti, modlete se za Francii, zlo ji opět povede k bolesti.
Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, trpí kvůli člověku a přírodě.
Modlete se, děti, modlete se za Ekvádor, bude silně otřesen a velká sopka způsobí
bolest mým dětem.
MOJI MILOVANÍ LIDÉ, POHLEĎTE, JAK DALECE JSTE SE ODE MNE ODVRÁTILI, JAK
ODPORUJETE DOBRU A JAK JSTE SE ODEVZDALI TOMU, CO V SOBĚ NENESE
LÁSKU….
Pochopte, že bez lásky jste bytostmi bez života, jste prázdní a hluší vůči citu. Vaše srdce
se zatvrzuje nejen vůči vašim bližním, ale také vůči vám samým. Proto odmítáte dar života.
Buďte bytostmi dobra, buďte láskou.
Moji lidé, připravte se, buďte duchovní, nebuďte smířeni s tím, že Mě neznáte, ale snažte se Mě
poznat, abyste nebyli oklamáni. Musíte vstoupit do mého Slova, abyste nezaměnili to, co
přichází z mé Lásky s tím, co je dílem člověka, který je veden Satanem.

Můj lid bude doprovázen mým andělem pokoje, který není bývalým prorokem, ale je
novým projevem mé Lásky k podpoře mého lidu souženého pekelným
pronásledováním.
Můj anděl pokoje bude útěchou mých věrných, podporou mého lidu a rukou mé Matky vám
přinese mou Lásku do srdcí těch, kdo jsou pokorného srdce.
Moji věrní obdrží požehnání své oddanosti.
Nic není nemožné pro ty, kdo setrvávají v mém srdci.
Varuji vás, žehnám vám.
Váš Ježíš
Poselství Matky Spásy ze dne 7. července 2017.
Luz de Maria (Argentina, https://www.revelacionesmarianas.com/ .
POKORA, TICHO, POKOJ A JEDNOTA JSOU V ROZPORU S POVAHOU DÉMONA

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
přijměte mé požehnání a úpěnlivě proste Ducha Svatého, aby tato slova, která
přijímáte, byla přivítána s moudrostí, a tak vy, kteří je čtete a shromažďujete, jste
byli jimi motivováni k obrácení.
Pařáty ďábla se vynořují uprostřed lidstva, které přetvořilo Zemi z požehnání do temné země
nasycené lidskou bídou, kde převládá zmatek a hněv.
Děti, nedokážete pochopit, že nevhodné, neuvážené a hanebné činy posilují přisluhovače pekla?
Říkáte, že znáte mého Syna, a to není Pravda, protože ti, kdo znají škodu
způsobenou tím, že se spojí se zlem, umožňují zlu je zneužívat, aby působili
nesnáze. Kdybyste mého Syna milovali, odvrátili byste se od takových pokušení.
Pokora, ticho, pokoj a jednota jsou v rozporu s povahou démona, a když se udržujete
v časových intervalech mezi zjevně dobrými činy a činy, které jsou poskvrněny zlem, pak je pro
ďábla snazší vás vzdálit od dobrého jednání a chování Božích dětí.
Ďábel neodpočívá a neúnavně přináší a vylévá neštěstí mezi lidi, aby válka mezi národy byla
uspíšena násilím v lidstvu.
Některé z mých dětí zůstávají s velkou vírou a odvahou v poslušnosti, k níž je volá můj Syn.
Tyto děti jsou těmi, které démoni pokoušejí s větší zběsilostí. Protože znají člověka, mají příkaz
oloupit ho o pokoj, a když člověk ztratí pokoj, pak sled jeho myšlenek, činů a jednání není
většinou takový, jaký si můj Syn přeje mít.
Lidé jsou tak chudí ve svém vědomí, že se nechají strhnout domýšlivostí, a z tohoto zla získává
Satan velkou výhodu tím, že je zamoří smrtelným zlem pýchy. Z pyšného stvoření vychází tolik

hnisu, že znečišťuje každého, kdo mu přijde do cesty. Démoni přispěchají, aby v něm
vystupňovali toto velké zlo, protože pyšní lidé způsobují v každém jednotlivém okamžiku
a kamkoli jdou více bolesti, než by sami démoni mohli dosáhnout.
Lidé spěchají z jednoho místa na druhé v hledání dat, vztahujících se na události očisty, jíž bude
lidstvo trpět. Ti, kdo hledají tato data, by se měli zastavit a tázat se sebe samých jaký je jejich
duchovní stav.
Kolik by v lidstvu bylo těch, kteří by zachránili svou duši, kdyby v tomto okamžiku
přišel můj Syn ve svém Druhém příchodu?
Proto už předem, a pro dobro duší, bude lidstvo čelit zvláštnímu soudu.
Přemýšleli jste o sobě v tomto činu milosrdenství? Přinesli jste plody věčného
života, nebo naopak, jste lidmi sváru?
Děti mého Neposkvrněného Srdce, máte vše pro dosažení věčného života a v každém okamžiku
to ztrácíte, když čelíte nevýznamným a nepředvídaným situacím.
Duchovní růst je neustálou zkouškou, protože ten, kdo nežije jako zralý jedinec, nemůže
být duchovně dospělým člověkem, ale jde s velkou lehkostí od zralosti zpět k dětství.
Nedospívali jste duchovně tak, abyste mohli čelit času, ve kterém žijete.
Nemáte duchovní stálost a kvůli tomu velkému nedostatku, mazaný a zlý zloděj spěchá, aby
vás uvrhnul do starých duchovních selhání, abyste zeslábli natolik, jak je to jen možné a sešli z
pravé cesty spásy.
Rozzuřený muž vyvolá velké konflikty…
Rozzuřená rodina způsobí velká zranění…
Rozzuřený lid vyvolá velkou spoušť a smrt…
Rozzuřené lidstvo bude příčinou velkých válek…
Zlý je vychytralý a vy snadno padáte do jeho sítí. Tolik vám usnadňuje neustálý přísun řady
novinek, literatury, zpráv, předpovědí, které vás zaujmou, a vy, děti, se vrháte na všechno, co
probudí vaši zvědavost…
Ach, mé ubohé děti, jak se namáháte, protože neznáte do hloubky mého Syna!
A chcete dosáhnout velkých poct, aniž byste dosáhly toho, co vás činí dědici
království: Boží Lásky.
Chcete být učenými bez praxe, a hříšník, který se nerozhodne zbavit toho, co ho přivádí k pádu,
nebude schopen překonat hřích. Bez neustálého cvičení v sebezapírání, člověk nemůže přemoci
to, co mu způsobuje pád. Pro mé děti jsou cvičení v dobru a vzdálení se od zla nepostradatelné.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, můj Syn vidí každou jednotlivou osobu, vidí práci a
jednání každého jednotlivého člověka a neignoruje činy, které jsou v rozporu se Zákonem
Lásky. Kolik mých dětí se nachází ve velkých konfliktech, protože chtějí získat dary jiného
bratra, aniž by pomyslely, že Láska vládne nade vším, a ty, které se zaobírají dychtěním po
duchovních statcích svých bratrů, zatvrzují svá srdce a odcizují se nebeskému dobru.
Jak mnoho vás v tomto okamžiku diskutuje, popírá nebo přijímá události, které vám
odhalil Otcův Dům!

Toužíte-li po spáse, musíte se oddat životu ve svatosti, naplňovat Boží Zákon, být živými svědky
Boží Lásky ve všech okamžicích a na všech místech, ve vhodnou i nevhodnou dobu.
Pro toto lidstvo je pravda jeho pravdou, a tato pravda je nekonečně vzdálená od Pravdy, kterou
můj Syn zanechal svým dětem.
Přikázání nemohou být pozměněna člověkem, jsou neustále nová, stále přítomná,
nejsou předmětem volného výkladu. Ale co dělá tato generace? Zrušila hřích a činy
a jednání proti životu, proti spáse duší, proti poslušnosti, skromnosti a čistotě a oddala se
zhýralosti, otevřela mysl smyslnosti, aby se vynořily nízké lidské pudy a množily se v prostředí,
které je tomu stále příznivě nakloněné.
Lidé mého Syna zůstávají neteční, odmítají rozpoznat, v jakém čase žijí, a nepřítel
duší v každém okamžiku ovládá lidstvo svou vychytralostí. Technologické vynálezy
jsou bez náležité znalosti chváleny velkou většinou lidstva. To přivádí člověka blíže k
bezvýhradnému přijetí každé technologické novinky. A tak lidstvo přijme s velkou důvěrou
použití mikročipu, tohoto důmyslného a malinkého lidského výtvoru, jenž se stane největším
kontrolorem, jaký kdy existoval.
Pomocí mikročipu bude lidské myšlení zrušeno a svoboda, která byla člověku dána
mým Synem, mu bude s konečnou platností vzata. Mikročip je odhalujícím
znamením před veřejným vystoupením antikrista.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, každé z vás by se mělo dobrovolně zasvětit naším
Nejsvětějším Srdcím. Můj Syn vás o to prosil a já opakuji jeho naléhavou žádost.
Každá domácnost by měla být zasvěcena naším Nejsvětějším Srdcím, každá rodina
by se měla sama zasvětit naším Nejsvětějším Srdcím, ale nezapomínejte, že toto
zasvěcení nabývá účinnosti vytrvalým životem v Otcově vůli. Ale tam, kde nepanuje
Boží Láska, zasvěcení nepřináší plody.
Milované děti, člověk nepolevuje ve své dychtivosti řídit lidstvo. Vývoj technologických vynálezů
neustává. Ty neslouží jen pro lidské dobro, ale většinou se používají, aby člověka ovládly. Lidská
mysl je pro vědce předmětem neustálého studia a zdrojem ustavičných překvapení. Proto
lidstvo přijímá zavádění novinek, které uchvátí lidskou pozornost a odvrátí ji od všeho kolem ní.
Ještě jeden vynález se dostane do rukou dětí a mládeže, s kterým budou ti, kdo jej budou
používat, zcela odpojeni od reality. Tyto trvalé pečetě Zlého připravují člověka na celkové
ovládnutí mysli antikristem, aniž by se lidstvo bouřilo.
Rodiče,
jak bezstarostně jste předali své děti rozmarům Satana!
Jak lehkomyslně jste dovolili svým dětem žít v neskutečném světě a proměnit
se v automaty, které žijí uvnitř sebe a neustále bojují proti sobě samým!
Rodiče nejsou posloucháni, nejsou uctíváni, nejsou milováni svými dětmi. Slyším o tom mnoho
nářku.
Rodiče, vaše děti, netečná stvoření, jsou produktem technologie, vytvořené k ovládnutí člověka
a jsou podmaněny touto ďábelskou technologií. Každý nový vynález, který dáte do

rukou svých dětí, je s vaším vědomím přivádí blíže k implantování mikročipu a stát
se uctívači antikrista.
Kam až klesli neposlušní lidé!
Děti, modlíte se a stále neposloucháte, modlíte se a nevšímáte si varování, která
vám dává můj Syn, aby vás a vaše rodiny osvobodil od zla.
Zlo jde po celé Zemi, je to neviditelná síla, která znečistí všechny, kdo jí to dovolí. Proto musíte
veřejně oznamovat, že zlo existuje a že lidé mého Syna nebudou zachráněni, dokud se
nerozhodnou vydat se na cestu svatosti, která není jen modlitbou.
ROZŠIŘTE SVOU MYSL, ŽIVTE JI VĚDĚNÍM A PRAKTIKOVÁNÍM, ABYSTE NEBYLI
PODVEDENI VYCHYTRALOSTÍ SVŮDCE DUŠÍ.
Modlete se, mé děti, modlete se za Turecko, bude trpět bolestí svých obyvatel.
Modlete se, mé děti, modlete se za Severní Koreu, bude trpět účinkem svých
vlastních nukleárních výtvorů.
Modlete se, děti, modlete se za Chile, země se bude třást s velkou silou.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
Země se třese silněji, velká zemětřesení na dně moří způsobí zkázu na zemském povrchu.
Letectví bude načas paralyzováno na velké části země; uchovejte si víru. Vulkány vám dají
znamení o svém probuzení.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, zůstaňte pozorné, oddávejte se dobrým skutkům,
naslouchejte prosbám této Matky. Buďte stvořeními dobra, nedovolte zlu, aby vás ovládlo,
buďte láskou vůči sobě a svým bratrům.
Nezapomeňte, že zlo roste, ale Boží Láska se násobí mnoha činy poslušnosti mých
dětí.
Moji milovaní, můj Syn vás miluje věčnou láskou.
Obraťte se, přibližte se k mému Synu, nebojte se Ho, přibližte se a žijte v plnosti
Božích dětí.
Jako Matka lidstva zůstanu s vámi až do doby, kdy vrátíme Zemi jejímu Stvořiteli. Žehnám vám.
Matka Maria
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 14. července 2017.
Luz de Maria (Argentina, https://www.revelacionesmarianas.com/ .
MŮJ LID SE STAL LIDEM BEZ VŮLE

Můj milovaný lide,
držím své lidi ve svých rukou, ty, kteří Mě neustále hledají.
Jsem Boží milosrdenství, jsem pokoj, laskavost a naděje, aby mé děti mohly najít posilu ve své
víře. Jsem spravedlnost, a jako spravedlivý soudce čekám do posledního okamžiku, aby se
lidské stvořené mohlo kát a vrátit se ke Mně.
V tomto okamžiku se mohu jen dívat na Zem a pomalu vylévat svou spravedlnost kvůli
úpěnlivým prosbám mé Matky za ty, kdo zůstávají věrní, kdo se stále snaží, aby neklopýtli, kdo
jsou stálí, pokorní a praví křesťané…
Zadržuji svou spravedlnost kvůli prosbám mé Matky za ty, kdo se připravují
a přezkoumávají se stále znovu a znovu, kdo prohlubují svou znalost přicházejících událostí a
uvědomují si naléhavost skutečné odevzdanosti mému Domu, aby zachránili své duše a byli
svědectvím svým bratrům s úmyslem jim pomoci.
Moderní a liberální názory Mě představují jako netečného Boha, a vyzývají člověka, aby byl
liberální a setrvával v chování v rozporu s mým dílem a činy. Lidské jednání je v naprostém
konfliktu s naším Božím Slovem, je v rozporu s Božím Zákonem, je velmi vážnou
urážkou Přikázání a učení, které jsem vám zanechal.
Tato generace se stále sama znečišťuje a odevzdává se šílenství.
Antikrist připravil současný scénář, v němž lidstvo žije, a lidstvo jej přijalo…
Osobnost mých dětí už není jejich vlastní, ale přizpůsobila se většině s nově se formujícím
člověkem, jenž už nemá žádné vlastní myšlenky kromě těch, které převzal od zbytku
společnosti. Vynořil se člověk, který napodobuje své spolubližní, který neuvažuje, ale jen se řídí
chováním ostatních.
Děti, moji lidé, vyzývám vás, abyste se vzájemně informovali, prohlubovali znalost mého Slova,
které vám bude vysvětlováno různými způsoby, protože jste to vy, kdo budou účastníky
přicházejících událostí.
Připravte se, neignorujte, co tato generace prožívá, a to, co si razí cestu uprostřed
nevědomosti člověka, který pohlíží na vše, co se děje jako na normální.
Pozoruji vás, jak procházíte časem, aniž byste zanechali nějakou stopu. Nacházíte uspokojení v
tom, že jste naživu, ale nemyslíte, neuvažujete, necítíte, a to se líbí těm, kdo ve svých rukou
mají důležitá rozhodnutí o lidstvu, jehož jste součástí.
Moji lidé, skupina mužů a žen s ekonomickou mocí se rozhodla vás udržovat v nevědomosti o
pravé skutečnosti, s cílem s vámi manipulovat. Nemůžete to ignorovat: Vysvětlil jsem vám to, a
v tomto ohledu nesmíte přestat přemýšlet a jednat.
Moji lidé, tato generace je nenormální, degenerovaná, raduje se z toho, co je zakázané
a co omezuje její status Božích dětí – uctívá boha peněz, boha technologie, boha modernismu,
boha degenerace…
Takové jsou okamžiky, které vám ukazují stav, v němž tato generace žije. Vidím víc hříšníků než
v Sodomě a Gomoře. Nezastavíte se před hříchy jakkoli těžké mohou být, po celý čas

propagujete nové způsoby urážení naší Nejsvětější Trojice. A nakonec bude dobro považováno
za zlo a zlo bude přivítáno s velkým potěšením.
Rodiny jsou neustálým bitevním polem. Děti povstávají proti svým rodičům, bratři nevypadají
jako sourozenci, rychle ztrácíte své hodnoty. Věrnost dospěje k tomu, že už nebude známá,
pokrevní vztahy budou odmítány, všichni se budou zříkat jeden druhého, zapírat jeden
druhého…
Lidstvo je v neustálém chaosu. Náš Duch je stále zarmoucen. Lidská fantazie je silnější než
samotné poznání a představivost znečišťuje stvoření a ovládá je tím, že zastiňuje poznání.
Děti nepřinášejí dobré ovoce, bouří-li se proti svým rodičům. Rodiče své děti trestají, a děti se
smějí a vítají to, co jim předkládá Satan.
Toto je čas, kdy se lidé sami oddělili od toho, co je duchovní, považujíce je za
směšné a ne nutné k tomu, aby se rozvíjeli.
Vývoj pro dnešního člověka závisí na technologii, a ten ví, že ho technologie ovládla, způsobila,
že je jejím otrokem a spoutala ho – nikoli fyzickými řetězy, ale řetězy, které mu ukradly mysl,
myšlenky, vůli, schopnost se rozhodovat, inteligenci. A já vidím zombie chodící po zemi… Můj lid
se stal lidem bez vůle.
Můj lid je oslaben, vzhledem k neustálé vlně nenávistných ideologií, které Mě mají odcizit od
mého lidu, aby se odevzdal Zlému. Neustále vytváříte nové babylonské věže, v nichž jste
zahynuli a stále hynete, a ztrátou vztahů se jako lidské bytosti zcela ničíte.
Mé mystické Tělo se ode Mne odvrátilo, cítí, že už Mě nepotřebuje. Boříte mé chrámy,
znesvěcujete Mě, rouháte se proti naší Trojici, odmítáte mou Matku, zesměšňujete ji a má
skutečná Přítomnost v eucharistii bude popřena.
Moji lidé se cítí více sami, přijde rozkol a má církev na zemi bude trpět pro své chyby. Zlý se
může chlubit znečištěním všech sektorů mé církve a vyvolává skandál za skandálem.
Vy, mé děti, řádně se připravte, kajte se ze spáchaných urážek.
Moji lidé, uprostřed zdánlivého klidu, který předchází Varování, je člověk stále více veden na
scestí. Děti, přezkoušíte samy sebe, samotné hlubiny vaší duše budou otřeseny. Některé z mých
dětí poprvé poznají své lidské svědomí.
Všichni uvidí urážky, které spáchali proti Božímu Zákonu a prožijí tento mimořádný soud, jemuž
ani jediný člověk nebude moci uniknout, s železnou tyčí. Každý zůstane v osobní pustině svých
hříchů, nikdo nebude schopen pomoci druhému. Potom, moji věrní budou věrnější a ti, kdo Mě
nemilují, Mě budou ještě méně milovat. Pronásledování mých věrných vzroste a velký
podvodník řekne lidstvu, že tento čin milosrdenství z mého Domu způsobil on sám.
Během tohoto osobního přezkoušení bude Stvoření otřeseno, vesmír člověku připomene,
že lidské činy dokázaly přiblížit nebeská tělesa k Zemi. Pozemská atmosféra bude mít zbarvení
ohně a tímto ohněm bude země hořet.
Moji milovaní lidé, kdokoli Mě odmítne tím, že řekne, že jsem mu nahnal strach,
když jsem mu sdělil svou Pravdu, je cizí skutečnosti, v níž žije.

Modlete se, mé děti, modlete se za Filipíny, tato má země bude prolévat slzy
v nejvyšší míře.
Modlete se, mé děti, modlete se za Guatemalu, mohutný vulkán se probudí s velkou
silou.
Modlete se, mé děti, modlete se, Střední východ hoří.
Modlete se, mé děti, moře je silně rozbouřeno vlivem blízkosti nebeského tělesa.
Moji milovaní lidé, pošetilost je dcerou zla: Přijměte mé Slovo a vnitřně se obnovte šlechetným
duchem.
Neodepřu vám ochranu, bude-li pokora a úmysl nápravy ryzí.
Objevte, že žijete, nebuďte už otroky technologie, která vás ovládá.
Žijte, dýchejte mou lásku.
Žehnám vám se srdcem žíznícím po duších.
Váš Ježíš
Poselství Matky Spásy ze dne 17. července 2017.
Luz de Maria (Argentina, https://www.revelacionesmarianas.com/ .
VYCHLOUBÁTE SE DUCHOVNÍM IGNORANTSTVÍM, V NĚMŽ ŽIJETE

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
svýma rukama vás zvu, abych vás nechala vstoupit na cestu spásy.
Mé děti se stávají troufalé v odmítání uposlechnout prosby mého Syna. Nevíte-li, co je to duše,
pak také nevíte, co ztratíte a pouštíte se na nejsnadnější cestu, která vás přivede do zatracení.
Každá výzva v těchto odhaleních je Boží vůlí. Žádné volání není zamýšleno, aby vás vyděsilo,
ale aby vás varovalo před očistou, která se blíží k lidstvu, aby vás nezastihla nepřipravené
a abyste byli ochotní změnit své životy.
Lidstvu činí potěšení všechno, po čem touží, aniž by přemýšlelo, zda je to dobré, nebo zlé.
Sobecký a soutěživý postoj vede člověka, aby nemyslel na své bratry, ale zaměřil se jen na své
pohodlí, na své osobní uspokojení, dávaje tím volnou ruku bohu materialismu. Tento postoj byl
přenesen na duchovní část lidské bytosti. Bez práce a činů lásky pro své bližní, člověk selhává
v naplňování Prvního přikázání Božího Zákona a odmítá v tomto ohledu o sobě přemýšlet.
Tohoto sobeckého činu se chopil ďábel, který vrhá na společnost šipky nasycené světskostí,
která je samolibě přijímá ve vzdoru k přírodním zákonům a proti Boží vůli.

Mladí lidé jdou ve světě, aniž si volí pevný směr, kde je uchvacují vody: vody, nakažené
nemorálností, zhýralostí, degenerací a neschopností odmítnout, co je špatné, vody zamořené
zkažeností, hněvem, urážkami proti přikázáním Božího Zákona, vody znečištěné škodlivým
učením, záměrně pokřiveným těmi, kdo v rámci [vzdělávacích] institucí jsou skutečnými
démony, kteří uvádějí do zmatku vše, čeho se dotknou.
Nebuďte nepozorné, mé děti, počet falešných učitelů vzrůstá – těch, kdo nejsou v souladu
s evangeliem, kdo nejsou praví, kdo věří, že mohou oklamat mého Syna. Ti si jen připravují své
vlastní odsouzení.
Zůstávejte bdělé, mé děti, je zde velké množství těch, kdo říkají, že dostávají Slovo
mého Syna, aniž by to byla pravda.
Poznejte mého Syna, abyste mohly rozlišit mezi tím, co je pravé a tím, co je znečištěno.
Vy víte, že tento čas je časem zmatku, protože předchází velké a předpověděné události
všeho druhu, ty, které vám oznamují, že žijete v čase časů.
Tato generace vytvořila tolik zkaženosti, že přitáhla zlo a jeho legie k Zemi, a tak udržuje
zamoření mnoha lidských stvoření, které vykazují podoby chování dříve nikdy nevídané.
A člověk pokládá vše za dobro, protože hřích a peklo pro něj neexistují a Boží odpuštění je
užíváno, aby mu dovolilo ponořit se do hříchu a být polapen Satanem.
Dívám se na Zem, a tak mnoho mých dětí se oddává projevům nedostatku lásky k Bohu,
vychloubají se duchovním ignorantstvím, v němž žijí, a s velkou bezcitností ničí obrazy
v chrámech, páchají svatokrádeže s eucharistií a jdou bez výčitek dál svými životy.
To je vzpoura člověka proti mým kněžím, proti těm, kdo kážou Slovo mého Syna a neřídí se jím
ve svých každodenních životech. Je to vzpoura dětí bez Boha, které se rozhodly uctívat ďábla.
Je to vzpoura člověka, jenž ďábla přivítal a narouboval vám jed nenávisti k Bohu.
Tato generace se dusí ve své morální a duchovní krizi.
Člověk bez Boha je člověk bez svědomí, bez strachu.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
k tomu, abyste v sobě objevily mého Syna, musíte mít ve svých srdcích lásku
a podporu Ducha Svatého. Lásku, abyste neodmítly Pravdu, i když ji nechápete, lásku,
abyste byly schopné opustit stav omylu, v němž setrvávají ti, kdo popírají mého Syna.
Nemáte už čas, jen okamžiky, a v těchto okamžicích narůstají omyly a odmítání božského. Je to
znamení, které prozrazuje, co přichází, znamení, kterého si musíte vážit, abyste
neospravedlňovali život v temnotě.
V tomto čase je mé srdce ponořeno do velkého smutku. Ti, kdo ztratili svůj tělesný zrak, vyvíjí
velké úsilí, aby se vzchopili, ale vy, kteří jste se rozhodli být duchovně slepí, abyste neviděli
Pravdu Božího Slova, velmi urážíte mého Syna.
Zlý podvádí tuto generaci, která hoří touhou po technologickém pokroku, podvádí vás s velkou
lehkostí, podvádí dokonce i ty, kdo patří mému Synu.

Démon snadno podvádí mnoho z mých vlastních, aby je přivedl k věčnému trestu.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, Otcův Dům před vámi nic neskrývá. Buďte
poslušné a nezanedbávejte Boží volání, v němž najdete pravou cestu.
Věnujte pozornost tomu, jak pokroky zneužité technologie vás přivedly k naprosté závislosti na
ní. To všechno bylo v plánu antikrista, abyste byly už předem podrobeny úplné kontrole v rukou
antikrista. Vaše údaje jsou uchovávány v rukou zla, aby byly použity proti vám, mé
děti.
Proto jsem vás vyzývala, abyste se ponořily hlouběji do Písma a poznaly a rozpoznaly mého
Syna, abyste nebyly zmateny.
Syn zatracení zvyšuje svou moc prostředky svých věrných a smrtících elit proti lidstvu, které
nebere na vědomí Boží volání a je překvapováno znovu a znovu.
Modlete se, děti, modlete se za Rusko, bude trpět skrze přírodu.
Modlete se, děti, modlete se za Island.
Modlete se, děti, modlete se za Spojené Státy, bolest je na obzoru.
Modlete se za Venezuelu, modlete se za Venezuelu.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, země se třese z jedné světové strany na druhou.
Vulkány zvyšují svou aktivitu účinkem nebeského tělesa, které se blíží k Zemi.
Lidstvo si najde svou cestu, až se dokáže osvobodit z otroctví, kterému se
odevzdalo.
Přijde nový úsvit tam, kde bude panovat pokoj mého syna.
Jako Matka lidstva, vám dávám svou lásku, nabízím vám svou přímluvu.
Modlete se svatý růženec, přijímejte mého Syna, buďte skutečnými chrámy Ducha
Svatého.
Žehnám vám svou láskou.
Matka Maria
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 26. července 2017.
Luz de Maria (Argentina, https://www.revelacionesmarianas.com/ .
ODLOŽTE TEN STARÝ ODĚV, VE KTERÉM CHODÍTE!
Moji milovaní lidé,

nosím vás v každé z mých ran, mé děti, aby má nejdražší Krev vás chránila, bránila
vás a zaštítila prostředky, jejichž pomocí se mé děti brání před svým vlastním
lidským egem.
Vyzval jsem vás, abyste Mě poznali, ne lidským způsobem, ale poznali Mě a vstoupili do Mne za
pomoci Ducha Svatého.
V tomto čase se plavíte na mimořádně rozbouřeném moři, na kterém vidím člun každé osoby
těsně před ztroskotáním… A dnešní lidé – dokonce i ti, kteří jsou blízko Mne – pozměnili pravou
lásku: mou Lásku. A co je člověk bez lásky – jen prázdný měch na víno. Co je člověk bez lásky –
jen bezvládné tělo, které poutá duši a stále ji utlačuje.
Moji milovaní lidé, ještě jste nepochopili mou Lásku, proto stále necháváte z vás vycházet své
lidské ego, a je to právě lidské ego, které způsobí, že člun každého z vás se v bouřlivém moři
potopí.
Prosil jsem vás o víru, ale vidím tolik vás, kteří, i když vkládají své prsty do mých
ran, dívají se na Mne, cítí Mě, a přesto nevěří a nedovolí, aby je víra na mé ruce
přivedla k tomu, že by poznali, co je opravdová láska.
Neboť víra je silou mého lidu…
Víra jsou dveře, které vás vedou k většímu poznání…
Víra usnadňuje souznění mezi bratry…
Víra usnadňuje porozumění…
Víra je láska…
Víra je naděje…
Neboť víra vás zavazuje k poslušnosti z lásky.
V tomto čase časů Mě bolí srdce, hluboce zraněné těmi, které jsem prosil, aby
vstoupili a zapojili se do různých prací, aby Mi pomáhali a přinášeli mé Slovo lidstvu, které
je ho už zcela zbaveno, a vidím je, jak jsou cloumáni Satanem znovu a znovu. Nenaučili se
ničemu z lekcí, které jim dal život skrze jejich činy a práci mimo moji vůli, a toto selhání, vzít si
každé klopýtnutí jako opravdovou lekci, si bere Satan a dává je do osobního člunu každého z
mých dětí, které ztěžknou a potopí se do moře lidského sobectví.
Díváte se příliš mnoho na svého bratra a jeho chyby, a to je produkt života v soutěživé
společnosti, která není duchovní, ale je světská. Vidím každé z mých dětí, jak tráví svůj život,
aniž by Mě poznalo ve svých bratrech a zapomíná, že nejtěžší urážka a hřích, který člověk
páchá, je proti mému Duchu Svatému.
Mé srdce krvácí láskou a bolestí. Někteří se ptají: jak srdce krvácí láskou a bolestí? Takto:
když jsem se pro vás obětoval z lásky a pro vaši spásu, spásu, kterou stále odmítáte, spásu,
kterou odmítáte tím, že jste tak světští a tak neuctiví, jako ti, kdo se nepřiblíží se slovy
povzbuzení a lásky ke svým druhům, jenž trpí.
Věda pokročila, děti – a vy to dobře víte – nejen ke zlu, ale i pro vaše dobro, ale v tomto čase
zneužitá věda drží lidstvo na nitce krátce před přetržením, následkem nevědomosti některých.
Nebuďte nevědomí, máte prostředky, abyste se udrželi ve stálé informovanosti skrze toto
mé Slovo o tom, co se děje a co ohrožuje Zemi. Slunce přestalo být spojencem člověka
a projevuje se se vší svou silou jako znamení, že neuznává lidskou činnost a jednání, a proto
je Země ohrožena.

Moji milovaní lidé, v čem Mě hledáte? Kde Mě hledáte? Ptejte se na to sami sebe.
Mé milosrdenství je nekonečné a vy marníte tento čas, čas, v němž vás svým Slovem volám k
úplnému obrácení.
Vy víte o tom, co má přijít, ale není to totéž, děti, jako znát to, co přijde, v okamžiku, kdy
prožíváte to, co přichází. Nejste-li náležitě připoutáni k pevné skále, nebudete schopni stát,
nebudete schopni stát pevně a neochvějně. Odtud plyne mé naléhání k radikální změně.
Nepotřebuji vaše oběti, nepotřebuji, abyste Mi nabízeli změnu, Já žádám od vás
radikální změnu, protože ti, kdo nabízejí oběť a nejsou s ní v souladu, jsou obílené
hroby. A v tomto čase Mi můj lid musí zůstat věrný, aby byl schopen obdržet nutné
rozlišení od Ducha Svatého.
Moji milovaní lidé,
modlete se za Argentinu – nepokoj vzrůstá a podvratné hlasy jsou slyšeny jen
v tichu, ale pozvednou se a zaskočí většinu v překvapení.
Modlete se, mé děti, země se bude třást, mé děti budou svědky silného zemětřesení.
Modlete se, mé děti, modlete se za sebe, neboť mé váhy jsou před každým z vás.
Modlete se, mé děti, modlete se za zemi na severu. Uprostřed rozvratu a překvapení
bude bičována těmi, kdo ji nemají rádi.
Modlete se, mé děti, modlete se za Ekvádor, bude trpět kvůli různým událostem.
Můj lide,
každý okamžik je stoletím příprav, každý okamžik je pro vás diamantem, každý okamžik
znamená, že utváříte část pšenice, nebo plevele, každý okamžik je okamžik okamžiků, a
povinností mého lidu je růst v lásce, moudrosti, ve vědění a v úctě a naplňování
Desatera přikázání, které by mělo být životem ve vás.
Tato generace píše svou historii krví, krví nevinných, kteří Mě milují, ale současně píšete svou
historii nedostatkem lásky a přijetím Satana jako svého boha. Přesto vás neopustím, ale budu
vám přinášet a vysvětlovat mé Slovo, protože nechci, aby ani jeden z vás byl ztracen.
TAK UŽ DOST! ODLOŽTE TEN STARÝ ODĚV, VE KTERÉM CHODÍTE. Stále si
neuvědomujete, že ty staré hadry prospěchářství, egoismu, staré hadry moci, konfliktů, závisti,
posedlosti, exhibicionismu, hadry materialismu, že tyto hadry jsou těmi, pokud se jich sami
nezbavíte, vám způsobí, že budete mezi těmi, kdo budou následovat antikrista. Ten se pohybuje
rychle pomocí svých satelitů, aby spoutal své stoupence.
Se smutkem vám musím říct, že ti, kdo slouží antikristu, v tomto čase jednají. Nespí jako vy,
jako můj lid, nečekají na požadavek k provedení toho, o čem vědí, nebo toho, k čemu se sami
zavázali, nečekají na upozornění, protože vědí, že ten, kdo je zplozen Satanem, neodpouští
chyby. A tento Ježíš, který je nekonečné milosrdenství a stále vám odpouští, je odmítán
a vyháněn.

Vy, moji lidé, stále Mě křižujete, prorážíte mé ruce hloupostí, tvrdohlavostí,
nedostatkem lásky, nespravedlností, intolerancí, selháním, pokud jde o lásku
k bližnímu, arogancí, selháním, pokud jde o naději, a především, odmítáním věřit a
důvěřovat mému Slovu.
Jste to vy, kdo zase řvou "ukřižuj HO!", jste to vy, kdo opakují historii…
Potřebuji duše, které jsou oddány utrpení, nevýslovnému utrpení, aby zůstaly věrné
mým prosbám.
Mé děti, moji lidé, jste tak blízko, tak blízko otřesům mé církve, tak blízko otřesům země
s velkými zemětřeseními, která očekáváte v budoucích časech, daleko v budoucnosti a ještě jste
nepochopili, že žijete v okamžiku okamžiků.
Mé mystické tělo bude silně otřeseno, a Já potřebuji víru v mé mystické Tělo, aby zůstalo pevné
v mém slibu a mém Slovu, ale k tomu musíte být těmi, kdo naplňují má Přikázání a Zákon
Lásky.
Moji lidé, kolik jen degenerace stále vychází na světlo! Kolik jen vás je neustále nakaženo
hněvem a stáváte se nepoznatelnými v mých očích, ale nikoli pro Satana! Pochopte, děti,
že když ztratíte svůj pokoj, otvíráte dveře Satanovi, aby vás zneužil jako nástroj proti vašim
bratrům.
Uvědomte si, že tento čas byl oznámen, a je to čas, v němž Mě člověk přestává
milovat a přijímá zlo jako svého spojence. Ale přesto se neodvrátím od svého
věrného lidu a vím, že můj věrný lid přivítá své bratry s láskou, aby nikdo nemohl
být ztracen.
Dávám na vás pozor, na každé vaše slovo, na každý letmý pohled, na každý krok, jenž uděláte,
na každou myšlenku, a žádám vás, abyste byli pravdiví k sobě samým, protože vás znám, ale
někteří ještě sebe naznají a potřebují to znovu promyslet.
Moji milovaní lidé, zůstaňte sjednocení se Mnou, myslete na Mne, vroucně Mě milujte, stále Mě
vzývejte, abych pracoval a jednal ve vás. Potřebuji, aby můj lid byl posílen v lásce, aby jednota
nemohla být jen předstíráním, ale byla opravdovou, aby zlo nemohlo do ní proniknout.
Opravdová jednota je hradbou a v tomto čase je tím, čím by můj lid měl být. Jinak
dokonce i věrní mohou přijít k pádu.
Držím vás za ruku, neopustím vás, ale jako pravá Láska mám úctu k svobodné vůli lidí.
Přijďte ke Mně s pokorou a připravení, abyste Mi dovolili vás utvářet.
Odpustím vám znovu a znovu, ale potřebuji, abyste si uvědomili naléhavost tohoto
okamžiku.
Miluji vás, žehnám vám, moji lidé, přivítám vás, poskytnu vám útočiště, jste zorničky mých očí.
Přijďte ke Mně. Zůstaňte v mém pokoji.
Váš Ježíš

Poselství Matky Spásy ze dne 30. července 2017.
Luz de Maria (Argentina, https://www.revelacionesmarianas.com/ .
NEBERTE MÁ SLOVA LEHKOVÁŽNĚ

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
žehnám vám svou láskou, žehnám vám svým mateřstvím, žehnám vám svým
srdcem.
Milovaní stoupenci mého Syna, neberte mé Slovo lehkovážně: Je vám sdělováno Boží vůlí. Co
v tomto okamžiku víte, je, že skrze našeho proroka a Boží vůli samo nebe vysvětluje svému lidu
události dříve, než se stanou. Proto byste měli být bdělí a neodpočívat.
Lidé vyvolení Pánem by měli zůstat pozorní, aby můj Syn nepřišel a nenašel je ospalé, otupené
vším, co jim svět může nabídnout, ponořené do hříchu a strašných urážek neúnavné honby za
rozkoší, následku zlých zvyků, které vlečou člověka k jeho zmaru.
O ztrátě duše se nemluví právě proto, aby člověk svou duši ztratil…
Nadřazenost lidské duše není vysvětlována…
Děti, můj Syn trpí velkou žízní po duších a jeho lid neví, co duše je.
Některé z mých dětí nevěří ve spásu a oddávají se hromadění peněz, aby žili dobře na zemi, a
žili tak pohodlně, jak je jen možné. Jak jen se mýlí ti, kdo nechtějí duchovně růst, ale nacházejí
potěšení v životě v materiálnu a ne v tom, co po nich žádá můj Syn.
Jak je jen možné, že ignorujete znamení času, kdy zkaženost zachvátila vše kolem
vás, kdy jste manipulováni v každém ohledu, kdy jste vedeni k víře, že peklo
neexistuje a že z toho důvodu jsou všechny hříchy odpuštěny?
Děti, máte před sebou znamení: klima se změnilo, zvířata ztratila a změnila své zvyky, nemoci
se nezastavují, neustálé projevy slunce udržují zemi ve stavu pohotovosti. Stejně jako
přítomnost oleje a krve v obrazech, které představují mě, jsou Božím záměrem, který volá
člověka k usmíření s Domem Otce. Není příliš pozdě pro mé děti, aby se odvrátily od hříchu.
Hřích je naprosto protichůdný dobru. Hříchem urážíte mého Syna, a pokud Ho milujete, nesmíte
Ho drásat do krve.
Můj Syn zkrátí dny v tomto čase duchovní krize, krize vzpoury, krize úpadku víry,
protože se lidstvo oddalo všemu, co pochází od ďábla.
Stále jste neposlušné děti…
Stále se bouříte proti znamením z nebe…
Ohavnost se dostala k neposlušným dětem a můj Syn vám řekl: "Tak i vy, až uvidíte, že se toto
děje, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi" [Mk 23, 29].
Děti, odložily jste svědomí, abyste mohly pokračovat v individualismu, a ještě hůř, myslíte si, že
každé z vás je středem, jemuž jeho bratři a sestry musí přizpůsobit své životy. Můj Syn vás

povolal, abyste náležely této misi a kázaly svým bratrům dobro, protože vy nehlásáte víru jen
slovy, ale i svědectvím.
Nemáte jasno v tom, že jste dětmi Boha, protože Ho ve skutečnosti neznáte, neuctíváte Ho plně
a nepoznáváte Ho. Neboť s ohledem na tuto společnost je pro vás lidská úcta důležitá, a ta by
byla zasažena, kdyby se vaši vrstevníci dověděli, že tvoříte část Boží sféry a zavázali se ke
změně ve svých životech, která vás vede k tomu, co je více duchovní a méně světské.
Lidstvo se napilo otráveného nektaru, který pochází ze stromu ďábla, krmilo se semeny lži,
pozřelo ovoce klamu a uchovalo si zásobu největšího omylu. Nemůžete se dívat dál, než může
vidět vaše oko. Žijete v netečnosti, zatímco elity mají všechna průmyslová odvětví ve svých
rukou, a v tomto čase se stávají mocnější, protože vůdcové národů se jim podrobili.
Evropa je šokována útoky a bude jimi stále šokována, protože je to přání jiné víry, jejímž stálým
cílem je ovládnout tento kontinent.
Děti, potřebujete se vyvíjet a s konečnou platností se změnit. Musíte ukázat
duchovní zralost. Musíte bojovat proti zlým myšlenkám, dát stranou nenávist, zlobu,
pošetilost, která vždy najde důvod o všem diskutovat.
Volám vás k modlitbě, ale to není pro vás důležité, protože vidíte jen to, co vás
uhodí do očí. Když vám říkám, co má přijít, hledáte události, ale ne abyste se
změnily, jen abyste o nich věděly.
Vyvíjejte se duchovně, buďte poslušné, nespokojujte se návštěvou mše svaté, když venku jste
neposlušná a krutá stvoření.
Uvidíte vodu moře a její stoupání, jak proniká do vnitrozemí. Proto jako Matka jsem vás
varovala před změnami v pozemské geografii, před vládou ďábla nad lidstvem, před epidemiemi
a před tím, co se stane před Druhým příchodem mého Syna.
Volám vás, ale lidé neodpovídají. Tato společnost je automatickým zařízením
technologie a sebe sama. Stavíte nové babylonské věže a svěřujete je mým dětem s cílem
oloupit je o jejich vůli a lidé mého Syna jsou šťastní, že se oddali novinkám, aby je ovládly.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Nedávejte si žádný čip do svého těla. To je předehrou k mikročipu, jímž antikrist
ovládne lidstvo.
Nedovolte mu opanovat svou mysl, emoce, myšlenky nebo rozhodování…
Nedovolte, abyste byly ovládnuty nedostatkem lásky, hněvem, násilím, pomstou, touhou
pronásledovat ty, kdo neuvažují stejně jako vy…
Nedovolte, aby vás to přivedlo k odmítnutí svých rodinných příslušníků – oni nejsou roboti, děti,
jsou Božími stvořeními.
Milované děti, modlete se, modlete se za Ekvádor, bude trpět.
Milované děti, modlete se, modlete se za Austrálii, bude se třást.
Milované děti, modlete se, modlete se, nukleární energie vám způsobí utrpení.

Milované děti, modlete se, modlete se, neboť násilí se nezastaví.
Milované děti, modlete se, modlete se za Itálii, je zasažena terorismem.
Děti, toto není čas k experimentování s nástroji, které potřebují být umístěny uvnitř
těla a mají v sobě čip. Toto není chvíle k přijetí pečetě ďábla.
Mé děti, milujte mého Syna, živte se eucharistií, modlete se růženec. Přispívejte na své bratry,
kteří jsou utlačováni svými vládci.
Já jsem Matka lidstva. Neberte má Slova lehkovážně. Mé srdce je archou smlouvy, kde je lid
mého Syna. Přimlouvám se za všechny, aby zachránili své duše.
Matka Maria
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 3. srpna 2017.
Luz de Maria (Argentina, https://www.revelacionesmarianas.com/ .
JE TO VĚČNÝ ŽIVOT, JEJŽ ODMÍTÁTE
Moji milovaní lidé,
láska, kterou přijímám od svého lidu je jako vůně kadidla, která stoupá ke Mně,
a Já ji vracím v požehnání těm, kdo jsou moji.
Dívám se na každého se zvláštní láskou. Mé milosrdenství vás volá k rychlému obrácení, vybízím
vás, abyste pracovali a jednali v Boží vůli.
Žádné z mých dětí nebude Mnou opuštěno, víra musí zvítězit – Já jsem Bůh Lásky.
Neopustím ty, kdo jsou moji, ale prosím mé děti, aby neopouštěly můj bok a ze své vlastní vůle
Mě prosily, abych je neopustil.
Nevnikám ke svým dětem násilím. Mé srdce se trhá, když vás vidím na cestě k zatracení, ale
i tak musím čekat, abyste na Mne pohlédly a volaly Mě.
Já jsem Bůh pokoje a chci po vás, moji lidé, abyste zůstali v pokoji.
Nechci, abyste byli dětmi hněvu, ale abyste byli naplněni mým pokojem.
Zdraví duše je pro vás důležité, abyste si zachovaly nutnou rovnováhu v tomto čase zmatku.
Duše se stává neklidnou, když dovolíte, aby vás sevřel hněv a vedl vás bez jakékoli kontroly
pronášet nevhodná slova proti svým bratrům, když se podílíte na nespravedlivých činech,
když se proviňujete proti mému Slovu, když zapomínáte na Boží Zákon, když zabíjíte své bratry,
když Mě úmyslně neposloucháte, když lidské ego překročí mé žádosti.
Moji lidé, zlo nedokáže víc než má Láska, ale člověk se připojí k tomu, co je špatné, a tak Zlý
ho uchopí a okamžitě vzdálí ode Mne.

Kolikrát jsem vás vybízel, abyste na Mne pohlédli, abyste Mě přijali a aby můj Duch
vám dal nutnou moudrost k poznání, kdy se zlo maskuje jako dobro!
Neřídili jste se mými prosbami a jdete dál jako člun unášený proudem, a to je pro vás
nebezpečné. Zlý je vynalézavý, nabývá podoby jednání, prací, které se zdají být dobré
a ve skutečnosti takové nejsou, a vy, když je nerozpoznáte, padnete do sítě zla.
Tento čas je vážný. Je to čas naléhavosti pro mou církev, kterou volám, aby se hlouběji ponořila
do Mne. Je třeba mít poznání a přiblížit se ke Mně, aby vás obavy nevedly k tomu, že byste se
odevzdali Satanovi.
Moji lidé, nemějte strach! Nechám sestoupit z nebe to, co je nutné, aby můj lid
nezahynul kvůli zlu, které vám odmítne dát potravu, vodu… Lidé malé víry! Bojíte se
těch, kdo vás mohou nechat bez potravy, ale nebojíte se ztratit věčný život. To proto, že Mě
neznáte – budete Mě prosit o chleba a Já vám dám kameny? Ne! Já jsem nekonečná
láska…
Chybějící znalost lidstva vede k násilí a toto násilí se šíří jako mor z jedné země do druhé až se
stane neovladatelné. Uvidíte, jak těžké je pro ovládané lidi přežít bez toho, co je nezbytné,
a přesto, kdybyste měli v tomto čase víru jako hořčičné semínko, nechybělo by vám, co je nutné
k přežití, je-li to má vůle.
Některé z mých dětí neprošly těžkými časy, nevědí, jak čelit hladu, neznají tvář útisku, neznají
tvář beznaděje a nemají, co je nutné k potlačení bolesti. Má Matka vám dala a dá léky, které
můžete najít v přírodě a s nimi zmírnit nemoci a nechat je vymizet. Neschovávejte si je,
dokud je nebudete muset použít. Hledejte je, kde jsou, hledejte, kde je můžete
najít blízko vás – nečekejte do poslední minuty.
Mor se pohybuje tiše, aniž by byl lidstvu odhalen. Máte prostředky a více, abyste
s ním bojovali. Já neopustím svůj lid.
Moji lidé, měsíc a slunce mají velký vliv na Zemi, a proto i na vás.
Nepohlížejte na události, které se dějí jako na bezvýznamné. Jakkoli malé mohou být, mají
dopad na člověka a na samotnou Zemi.
Lidé pozorují, co se děje s velkolepostí, ale bez uvědomění. Je nutné, aby můj lid byl otevřenější
mým výzvám, nesmíte pokračovat v popírání spásy.
Jak se tato generace obrátila proti životu?
Jak přišla k tomu, že pohrdla darem života?
Kam až jste došli v znehodnocení největšího daru, který člověk má: Daru života!
Trestáte sami sebe tím, že souhlasíte s urážkami mého Ducha Svatého. Krev nevinných dosáhla
útrob země a ta, jako kdyby polykala žluč, se prudce otřásá. Hřích člověka přitahuje k zemi
nebeská tělesa, která budou nebezpečná. Zlo přitahuje zlo, dobro odhání zlo pryč.
Obraťte se! Je to věčný život, který vám nabízím, a je to věčný život, jejž odmítáte.
Moji lidé, kolik dobrého díla jste během svého života přivedli do konce?
Nejen modlitby mohou být počítány ve váš prospěch. Co jste udělali pro své bratry?… Jak jste
jim pomohli? A kolik skutků milosrdenství máte ve svých rukou, abyste Mi je ukázali?

Děti, abyste byli hodnými dětmi, nestačí poslouchat a přijímat. Musíte dávat, musíte nabízet,
musíte být činem v mém učení. Mé dílo a jednání není statické, mé dílo a jednání přináší stále
plody v hojnosti pro mé děti.
Moji lidé jsou lidmi skutků, které se rozmnožují do nekonečna, protože se rodí z mé Lásky.
Milované děti, modlete se za Francii, její nářek nemá konce.
Milované děti, modlete se za Chile, bude se třást.
Milované děti, modlete se za Spojené státy, mé děti budou trpět.
Milované děti, modlete se, mohutné vulkány se stávají aktivními.
Milované děti, modlete se za Kostariku, bude trpět.
Neodchylujte se od mého Slova, jděte hluboko do Písma svatého a do vysvětlování mého Slova.
Má Matka zůstává a zůstane s mým lidem v nejtěžších chvílích pronásledování, jemuž bude
podroben, protože si vybral zlo a oddal se zhýralosti a přivlastnil si Boží Zákon. Můj lid bude
pronásledován stejným zlem, které zakořenilo v mé církvi. Moji kněží musí vítat modlitbu
s oddaností a volat mou Matku, aby je ochraňovala.
Má Matka, jako Archa Nové smlouvy, povede mé lidi, ochrání je a udrží je pod svým pláštěm,
Nebojte se, JÁ JSEM, KTERÝ JSEM [Ex 3, 14].
Moji milovaní lidé, miluji vás, žehnám vám. Neodvracejte se, vraťte se rychle ke
Mně.
Váš Ježíš
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 6. srpna 2017.
Luz de Maria (Argentina, https://www.revelacionesmarianas.com/ .
MŮJ LID JE LIDEM VÍRY A JE SI VĚDOM, ŽE JEJ NIKDY NEOPUSTÍM
Moji milovaní lidé,
ve svém srdci uchovávám vaši stálou námahu, abyste šli dál po mém boku a nebyli
polapeni Zlým.
V každém okamžiku vám vysvětluji mé Slovo v různých životních situacích, a tak věnujte
pozornost každému daru, který vám nabízí Nejvyšší Dobro, abyste stáli pevně.
Moji milovaní lidé, právě tak, jak nepoznáváte Mě, nepoznáváte také dobro, které přichází do
života každého z vás, avšak jste oslepeni tím, co přichází ze vzorů programu lidského ega, podle
nichž se chováte.

Kdokoli neztlumí své lidské ego, aby pochopil své bratry, nebude schopen najít pokoj k životu
v duchovního růstu. Nebudete schopni sami růst bez neustálé oběti svých osobních rozmarů.
Moji milovaní, udržovat ve svém charakteru stav hněvu, výbušnou náladu, obranné nebo
vyžadující postoje, svědčí o přízemnosti vašeho ducha a o malém zájmu o osobní růst.
Chcete růst, být jiní; zbavíte se hadrů, které vlastníte…?
Změna se blíží. Ne všichni dosáhnou vítězství, ale jen ti, kdo o ně usilují a vydávají
ze sebe to nejlepší.
Moji milovaní lidé, hledáte nepřítele, který vás nutí reagovat v rozporu s mými požadavky,
hledáte nepřítele mimo sebe a velice se mýlíte, protože to, co vám zabraňuje v růstu,
je samotné lidské ego, ego, každého z vás… To je nepřítel, který vám brání růst.
Musíte být moudří, prozíraví, neochvějně bdělí v pozorování všeho svého jednání a práce. Ďábel
nepromarní žádnou příležitost k činu, aby ve vás vyvolal hněv nebo zmatek nebo dojem
nejistoty, nebo pocit, že nezvládáte situaci, aby vás vyvedl z rovnováhy a způsobil, že reagujete
s hněvem.
Člověk dychtivě hledá uznání svých bratrů. To v něm vyvolává proměnlivé změny v náladě,
protože hledá, jak vyniknout ve světě, a ne v duchu. Zapomněli jste, že nebojujete proti tělu
nebo krvi, ale proti silám a duchu světa, který je ve službách zla.
Moji milovaní, neříkejte, že nemůžete překonat, co je světské. Já jsem nekonečné
milosrdenství a v mém milosrdenství lze všeho dosáhnout. Já vím, kdo je každý z vás,
Já vím, co odmítáte přiznat, co v sobě skrýváte, aby vaši bratři vás neviděli takovými, jací jste.
Vyzývám vás, abyste znovu očistili svou paměť a osvobození od cárů minulosti se
chtěli radikálně změnit.
Tolik toho uchováváte v paměti, že jste ji nasytili, a jste zmatení, když ji nemůžete uspořádat…
Pamatujete si zvuky, obrazy, vůně, struktury povrchů, chutě – a to je dobré. Co není správné,
je, když spojujete jistý zvuk, pach, hmatový vjem povrchů, nebo chuť s minulými skutečnostmi,
které zůstaly v paměti a způsobují vám bolest, a vy reagujete v obraně.
Proto vám říkám, že musíte dát svou paměť do pořádku, abyste zahodili, co vás vede k tomu,
že se stáváte stvořeními hněvu, panovačnosti, necitlivosti, slepoty, netrpělivosti, a tím spíše,
že myšlenky, které spojují, co udržuje paměť, vás vedou k nevhodné práci a k chybnému
jednání. Musíte si odpustit a znovu se naučit věřit v sebe.
Tolik z mých vlastních Mi říká: "Pane, odpustil jsem", přesto v okamžiku to, o čem jste věřili,
že je zapomenuto, vychází na povrch a vstupuje do paměti. Vy si z toho berete, o čem jste řekli,
že jste zapomněli, a ještě jednou se události vrací, aby zakalily přítomnost. Znovu se vynořují
a způsobují zastavení na duchovní cestě.
Pokušení se stále plíží… Spása vás stále volá… Ale vy nevíte, jak se vnitřně udržet klidní,
naopak, dovolíte dvojsečnému meči – jazyku – vyslovit to, o čem by se nemělo mluvit
a současně neříct to, co by mělo být řečeno nahlas, v očekávání uznání bratra s cílem se líbit
a být pochválen. Ne! Mé děti, takovými cestami můj lid nechodí, ale jen úzkou a namáhavou
cestou.

Nikdo nepřichází ke Mně jinak než namáhavou, trnitou cestou, překonáváním sebe sama ve své
lidskosti. Poznejte Mě, vstupte hluboko do Mne, milujte Mě, abyste udrželi můj Zákon
ve své paměti a nezatoulejte se na jiné zhoubné cesty, které jdou proti mému Slovu.
Moji milovaní lidé, nemůžete si vzpomenout na to, co neznáte, nenajdete, co jste nepoznali jako
moje a jako moji Pravdu. Musíte vstoupit hluboko do poznání toho, co zdůrazňuji,
abyste nebyli kořistí Zlého, který souží lidstvo.
Jste-li skutečně mé děti, musíte v sobě potlačit, co vás nechává vyskočit jako blesk,
co uchováváte ve svém lidském egu a co vás udržuje vkořeněné v tom, co není dobré.
V tomto čase je pro vás nezbytné, abyste pochopili, že lidská existence závisí na vnitřním
a na vnějším, totiž pokud jde o vnitřní, máte toho mnoho, co potřebujete vytrhnout i s kořeny,
a pokud jde o vnější, je to nejen, co vás obklopuje ve světě, ale také to, co je hrozbou lidstvu
a přichází k Zemi z vesmíru.
Člověk Mě nepotřebuje, vyrábí vše, co chce, aniž by v jediném okamžiku pomyslel, že skvělá
technologie lidí jednoho dne roztaje v dechu (*) a člověk bude žít jako dřív, kdy ještě nevlastnil
elektřinu.
Velké věže Bábelu se zřítí. Zlý se stane držitelem všeho, co mu lidstvo dalo a zlověstný plán
vyvrcholí v pronásledování mé církve.
Můj lid je lidem víry a je si vědom, že jej nikdy neopustím.
Modlete se, děti, modlete se Venezuelu, její bratři budou trpět.
Modlete se, děti, modlete se za Itálii, její vulkány se stávají aktivní.
Modlete se, děti, za Španělsko, terorismus vede k bolesti.
Můj milovaný lide, "Člověk nežije jen chlebem" [Mt 4,4]. Potřebujete být živeni mým Slovem.
Můj Duch Svatý vám bude stále dávat mé Slovo a Slovo mé Matky, aby můj lid rostl.
Neproviňujte se proti mému Zákonu: "JÁ JSEM, KTERÝ JSEM" [Ex. 3, 14].
Očekáváte velké senzace, aniž byste mysleli na znamení, která se za nimi skrývají, abyste se
připravili.
Nekažte se zneužitou svobodnou vůlí, kažte se srdcem plným mé Lásky, mé pokory, mého
odpuštění, mého milosrdenství.
Kdokoli vidí trám v oku svého bratra, ať se podívá nejdřív na to své. Tak budete
vědět, kolik toho máte napravit v sobě samých a tento přístup vás povede stát se
více pokornými.
Víte dobře, že projdete velkou očistou. Očistěte se dobrovolně, aby břímě, které nesete, bylo
lehčí.
Moji milovaní lidé, Varování se blíží a můj lid musí být pevný a neochvějný ve své víře,
aby i potom byl stále mým lidem.

Váš Ježíš
(*) patrně dech Slunce - poznámka překladatele.
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 12. srpna 2017.
Luz de Maria (Argentina, https://www.revelacionesmarianas.com/ .
TEN, KDO SE NEPŘIPRAVIL V TÉTO CHVÍLI, NEBUDE MÍT JINOU, ABY TO UČINIL
Moji milovaní lidé,
držím vás v dlaních svých rukou, abych vás bedlivě střežil.
Nedovolujete Mi vám pomáhat. Zastavujete Mě tím, že chodíte po jiných cestách a saháte
po tom, co nacházíte nejsnadněji, aniž byste přemýšleli, zda je to dobré, nebo ne.
Moji lidé, co je nejsnadnější, není vždy správné, ani takové, co vás povede k činům, spojených s
mým dílem a jednáním, ani k tomu, co vede k duchovnímu růstu.
Volám vás, abyste zastavili své aktivity a vstoupili do ticha, kde nic a nikdo vás
nevyruší. Volám vás, abyste předali ticho Mně, abychom byli sjednoceni, a vy byli
ochotní stát blíže u Mne.
Ten, kdo pronikne do vnitřního ticha, přeruší vše, co mu představivost přináší na mysl a zabrání
myšlenkám, aby se nespoutaně rozlétaly a přiváděly ho k vynášení soudů nebo dělat opatření, o
nichž věří, že napraví jeho bratry, aniž by je uplatnil nejdřív na sobě.
Vy stále soudíte podle své fantazie a způsobu myšlení, a to ukazuje, že se ve vás neustále
vzpíná provinění. Moji milovaní lidé, kdokoli chce být soudcem svých bratrů, to dělá proto, že se
v jeho duši prosazuje zlo.
Je to část zakořeněného ega, jímž řídíte všechny své činy a práci, toho ega, které nechcete
podráždit, a kvůli němuž se neměníte, toho ega, které jste zamořili chvilkovými touhami
a samolibostí, závistí a nevhodnými činy. Špatně vedené lidské ego žije v impulsivních lidech,
kteří neustále provokují nebo zraňují své bratry. V sobci se jeho ego pohybuje jako had,
uchvacuje pro sebe vše a nesdílí moje požehnání s bratry. Závistivec, který neustále stříká jed
kolem sebe, a dělá to v temnotě, kde ho nikdo nevidí, aby nebyl odhalen, se stává pro své
bratry velkým nebezpečím, pro ty, které pomlouvá a vyvolává velké omyly tím, že podkopává
nejsilnější a ničí nejpevnější stavby. Jsou i jiné slabosti – víc než bych jich mohl pojmenovat,
děti.
Vyzval jsem vás, abyste byli pravé děti mé Lásky, a vy jste tak neučinili, protože
kdybyste byli mou Láskou, v tom okamžiku byste neměli žádné zlé chutě, které jsem
jmenoval.
Pro některé z vás je snaha změnit se nepatrná, a to Mě zraňuje, protože v tomto čase žádný z
mých vlastních nedosáhne s nepatrným úsilím to, co bude potřebovat, aby došel k vlastnictví
pravé a plné víry.

Proto Zlý na vás útočí ze všech stran, skrze slovo, skrze gesta, mylný výklad nebo neochotu.
Všichni berou pro sebe to, v co věří, že je dobré a správné a málo je těch, kdo do písmene
následují mé učení v mé Lásce.
Vy víte, že jsem vás volal k jednotě, a abyste žili v jednotě, musíte milovat jeden
druhého ve Mně. Jen tak překonáte spor dříve, než přijde.
Mluvím o každodenním životě, abyste zůstali bdělí, dříve, než budete muset čelit těžkým časům
očisty. Kdokoli se nepřipravil v této chvíli, nebude mít jinou, aby to učinil.
Moji milovaní lidé,
žijete v nebezpečných časech – mimořádně nebezpečných, které už tak zůstanou a budou se
neustále vracet. Válka přestane být přízrakem. Malá země bude příčinou hrůzy lidstva. Ti, kdo
nevěřili, padnou a budou Mě prosit o pomoc, protože kolem sebe nenajdou nikoho, kdo by jim
pomohl. Člověk, aniž by přemýšlel, volá po konfliktu.
Země bude hluboce otřesena. Vliv mocných se nechá cítit. Člověk bude na dlouhý čas dávat na
odiv svou moc, provokace nebudou vždy snadno rozeznatelné. Překvapení bude příčinou hněvu
mocné země.
Člověk se snaží vědět předem, co se stane a Já jsem vám to ukázal znovu a znovu.
Neztrácejte čas, buďte vytrvalí.
Můj lid je v agonii v moři světského, které je ovládáno nízkými instinkty, a neklid
člověku způsobuje, že ztrácí rozum.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, válka povolá člověka nejen mimo
jejich území, ale také uvnitř něho.
Modlete se, mé děti, modlete se za Severní Koreu, slova odvracejí pozornost od
skutečného záměru.
Modlete se, mé děti, modlete se za Itálii, trpí a naříká, naříká a trpí.
Modlete se, mé děti, vulkány se probouzejí a země se třese.
Nezapomeňte si připravit ducha. Jak jen budete litovat, že jste se nevyznali ze svých chyb! Kolik
jen je těch, kdo Mě odmítají a budou muset činit nápravu!
Moji lidé musí pohlédnout na sebe, tak mnoho intrik musí být Mnou potrestáno. Moji lidé nejsou
příkladem, ale příčinou zármutku, moji lidé pokračují v úpadku s nenávistí a závistí vůči sobě
samým.
Vaše modlitby jsou každodenní, ale mechanické. Přijímáte Mě bezmyšlenkovitě, bez
řádné přípravy nebo nápravy. Ti, které miluji, Mě týrají, ale má láska se nezmenšuje.
Moji milovaní lidé, kolik vás chodí po zemi, aniž byste věnovali pozornost znamením tohoto
času! Budete překvapeni velkou a neočekávanou událostí přicházející shora.
Připravte se, hluboce se prozkoumejte. Nezapomeňte, že každý se sám prozkoumá ve své práci
a jednání.

Kolikrát má Matka na vás naléhala ve svých zjeveních a vy jste ji přivítali bez
pochopení…!
Lidstvo trpí kvůli neposlušnosti. Kvůli neposlušnosti se přibližuje žal.
Vy moji lidé, neklesejte na mysli, vytrvejte, posilujte jeden druhého a buďte odhodlaní
v uskutečňování mého Slova.
Co máte, je k tomu, abyste s tím hospodařili, a tak váš čtvereční metr musí přinést plody
věčného života.
Můj anděl pokoje přijde, aby byl Světlem mého lidu, jenž pronásledován
antikristem, ochabne ve víře. Bude nosit mé Slovo v ústech a v jeho srdci bude
hnízdit má Láska. Bude se dělit o svůj chléb s hladovým a dá napít žíznivému, ale
vaše srdce musí být ochotné, aby ho poznalo.
Moji milovaní lidé, nezoufejte si kvůli bohu světa. "JÁ JSEM, KTERÝ JSEM" [Ex 3, 14] a mé
děti jsou krmeny jako polní ptáci. Mé Slovo musí být pro vás každodenní potravou.
Nemějte strach, nesu vás v dlaních svých rukou.
Moji milovaní lidé, svolávám vás k modlitbě růžence v celém světě v 6 hodin
odpoledne v každé zemi, za mír ve světě.
NEMĚJTE STRACH, JSEM S VÁMI.
Nemějte strach, miluji vás a žehnám vám.
Váš Ježíš
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 20. srpna 2017.
Luz de Maria (Argentina, https://www.revelacionesmarianas.com/ .
MILUJI SVÉ DĚTI, ALE KAŽDÝ OBDRŽÍ PLODY SVÉHO DÍLA A ČINŮ
Moji milovaní lidé,
žehnám vám v každém okamžiku, aniž bych zadržoval svou lásku pro můj lid.
Dívám se na vás s Věčnou Láskou uprostřed lidstva, které získává srdce těch, kdo jsou moji a
stále je zatvrzuje, aby docílilo, že duchovně upadáte. Dovolili jste tomu, co je světské, aby vás
přivedlo k pádu do nízkosti a zkazilo vás tak, že milujete, co je hmotné a dokonce ani
nepomyslíte na to, co je duchovní, protože na ně pohlížíte jako na něco smyšleného.
Jak zatvrzelý je můj lid, stejně jako jeho pohanští předci! Někteří věří, že budou-li stát na mé
straně, nebudou muset projít skrze zkoušky, nebo si špatně vykládají mé Slovo a jsou si jisti, že
ochráním jejich hmotné statky. V té míře, v jaké si toto myslíte, budete se ode Mne vzdalovat a
ukazovat nedostatek víry. "Budete-li mít víru jako hořčičné zrnko, můžete říci této hoře:

Přesuň se odtud tamhle, a přesune se, a nic vám nebude nemožné [Mt 17, 20]. Ale víra, kterou
máte je slabá a dáváte velkou moc zlu, i když víte, že konečné vítězství bude mít naše vůle.
Tak mnoho vás poslouchá vysvětlování mého Slova ze zvědavosti!… A tak by tomu nemělo být,
protože ten, kdo Mě vyhledává ze zvědavosti, Mě potom bude hledat z nouze.
Dokonce vidím některé z vás, jak stojí mezi "již" a "ještě ne". Jak jen budete litovat,
že jste nevěřili právě v tomto okamžiku! Naše vůle vám ohlásila vše, co se děje a co se
ještě stane, ne aby vás vystrašila, ale abyste se připravili.
Jak se jen rmoutím pro ty, kdo ani nechtějí naslouchat, číst nebo věřit a kdo žijí, a nevědí, co se
děje ve světě, ani si nejsou vědomi bolesti svých bratrů, kteří jsou pronásledováni jen proto,
že následují Mě!
Vidím, že více než naší vůli věříte a důvěřujete vědě, která neví, co se stane.
Pozorně posloucháte zprávy o počasí, pozorně nasloucháte ekonomickým expertům,
analytikům politiky, války a náboženských záležitostí…
Ale Mě ignorujete, pohrdáte Mnou, necháváte Mě čekat a nevěříte.
Naše vůle vás varuje před změnami, jimž budete vystaveni a jimiž budete trpět kvůli přírodě,
a vy stále ignorujete mé Slovo. A když vás varuji před přicházejícími událostmi, moji lidé, pak
činíte preventivní opatření, abyste netrpěli.
Lidé neberou vážně naši vůli, a protože toto zlo využívá nevíry, aby vás přivedlo do extrémů,
kdy odmítnutí je výsledkem nedostatku poznání a spirituality člověka.
Miluji své děti, ale každý obdrží plody svého díla a činů:
své víry a oddanosti…
svého duchovního růstu a bojů proti zlu…
své lásky k bližnímu…
toho, jak milujete mého Otce…
míry, jakou měříte svým bratrům…
soudů, které jste pronesli bez důkazu, nebo z důvodů, které držíte v tajnosti svého srdce…
hanobení, jímž jste pošpinili své bratry…
pomluv, jimiž jste napadli pověst svého bratra…
příležitostí, kdy jste použili mé Slovo a týrali jste svého bratra a sypali sůl do jeho rány…
Kolik z vás slouží v mých chrámech v nějakém úřadu a jsou to stvoření, která si nezaslouží být
před oltářem, protože berou můj Zákon do svých rukou!
Přijdete Mě navštívit a budete zahanbeni, protože vás nechám pohlédnout na
příležitosti, kdy jste odehnali mé děti z mého Domu a byli přitom hříšnější než ti,
na které jste ukázali prstem.
Každé lidské stvoření, které nemiluje svého bližního, které není opravdově pokorné, které se
neponíží, aby bylo poslední, podstupuje riziko, že neochutná věčný život, protože zneužití
svobodné vůle je vede k jeho vlastnímu odsouzení, pokud se nebude náležitě kát.

V této chvíli blázni, roztroušení po celé zemi, diskutují o mém Slovu a všichni si myslí, že mají
pravdu. Pokrytci! Kdyby se tolik zajímali o naši vůli, využili by tuto chvíli, aby varovali moje lidi
před tím, jak budou trpět a otevřeli by jejich oči, aby jejich mysl probudila znalost a znalost jim
dovolila uvažovat o tom, že to, co se stane je jisté a blízko.
Moji milovaní lidé, Země prochází změnami při každé kosmické události velkého rozsahu, ke
které dojde blízko ní, a vy pozorujete tento jev a nevíte, co se skrývá za tímto úkazem nebo
působivou podívanou. Země trpí těmito událostmi, které ji ovlivňují, a člověk na to nemyslí,
nebere vážně skutečnost, že Země nemá stejné magnetické pole jako v minulosti.
Děti, vy nevěříte mému Slovu, nevěříte, že tak velký rozsah hříchu je zapojen do přitahování
neštěstí k Zemi a že je zrychluje. Nevšímáte si, když vás volám, abyste věnovaly
pozornost neustálé a rostoucí vlně násilí v lidstvu a skutečnosti, že sama Země
vyvrhuje hřích člověka.
Pozemský magnetismus je oslaben a vy nezvyšujete sílu modlitby, ani prosby o vaši ochranu.
Naopak, posilujete hřích. Nevyzývám vás jen k slovní modlitbě, ale také k modlitbám skrze práci
a činy, sjednocené s naší vůlí.
Moji milovaní lidé, jádro Země je v procesu změny, Země sama je v procesu změny a vy se
musíte stát stvořeními, která jsou více duchovní, abyste rostli a pozvedli se k naší Nejsvětější
Trojici.
Modlete se, děti, modlete se za lidstvo, není si vědomo, co se mu stane, co se blíží
a čím bude trpět.
Modlete se, děti, modlete se za Kolumbii, bude se silně třást.
Modlete se, děti, modlete se za Chile, tento lid bude plakat, až bude čelit síle
přírody.
Modlete se, děti, modlete se za Nový Zéland, bude silně otřesen.
Modlete se, děti, modlete se, hněv se silněji zmocňuje člověka. Lidstvo bude žít
v nepřestávajícím teroru.
Moji lidé, Já jsem Bůh, proto vás volám, abyste procitli, abyste reagovali tak,
že se obrátíte k naší Trojici a k Matce lidstva, k vašim bratrům na cestě a k vašim
přímluvcům. Je naléhavé, aby se lidstvo vrátilo k spiritualitě.
Zlo získalo moc a je povinností lidí ho zastavit a proto se člověk musí stát duchovní. K lidstvu
přicházejí velké změny, a bude to jen člověk víry, který ve svém duchu pochopí, co se děje, aby
nebyl podveden a nepřipojil se ke zlu.
Moji milovaní lidé,
žehnám vám, miluji vás, ale síly zla chytají mé nic netušící děti a vládnou jim,
navádějí je, aby násobily hřích. To je příčina stálé vlny činů teroru člověka proti člověku.
Takto oznamuje antikrist svůj obří krok k lidstvu, neskrývá moc, kterou mu člověk dal. Ti, kdo
pro něj už dlouho pracují, touží po zničení velké části lidstva, proto hledají válku.
Pospěšte si, moji lidé! Buďte věrni mému Zákonu, nevykládejte Přikázání, jsou tím, čím jsou.

Z Boží vůle přijde náš anděl pokoje potom, co se objeví antikrist, abyste si ho
nespletli se Zlým. Bude útěchou mému lidu a bude poskytovat Boží Slovo, abyste
nezapomněli na sílu naší Lásky a neodevzdali se zlu z beznaděje. Jako vzácná perla stojí náš
anděl pokoje v našem Domu, aby přišel k mému lidu v určený okamžik.
Moji milovaní lidé,
země se bude silně třást, očista této generace se blíží. Naše Trojice vás neopustí.
Udržte si víru v naši ochranu, buďte poslušní a nepřipoutávejte se k pozemským
bohům. S mou pomocí a v životě ve víře a poslušnosti, buďte stále majáky víry, která nese
svědectví mé Lásky, přítomné v lidstvu.
Odpovězte na mé volání, teď není chvíle k odmítnutí, ale k jednotě mého lidu.
Žehnám vám svou Láskou.
Váš Ježíš
Poselství Matky Spásy ze dne 23. srpna 2017.
Luz de Maria (Argentina, https://www.revelacionesmarianas.com/ .

NIKDO Z MÝCH DĚTÍ NESMÍ SOUDIT SVÉHO BRATRA
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, žehnám vám.
Požehnaný je ten, kdo uvěřil.
Požehnaný je ten, kdo poslouchá hlas svého pastýře.
Požehnaný je ten, kdo miluje své bratry.
Požehnaný je ten, kdo se sám nepovyšuje.
Požehnaný je ten, kdo vidí mého Syna ve svém bratru.
Požehnaný je ten, kdo se sám nenazývá 'vyvoleným'.
Požehnaný je ten, kdo se dává s láskou svým bratrům.
Požehnaný je ten, kdo miluje a odpouští, odpouští a miluje.
Požehnaný je ten, kdo plní Přikázání Božího Zákona.
Požehnaný je ten, kdo každý okamžik své existence zasvětil službě mému Synu.
Požehnaný je ten, kdo chrání svou duši, která přemáhá jeho lidské ego a blíží se trvalému
sjednocení se svým duchem v požehnání Duchem Svatým.
Požehnaný je ten, kdo není jako kupec před chrámem.
Požehnaný je ten, kdo má úctu k myšlení svých bližních, když se liší od jeho vlastního.
Požehnaný je ten, kdo má pravou moudrost, aby napravil své bratry s bratrskou láskou.
Požehnaný je ten, kdo si nemyslí, že má vždy ve všem pravdu.
Požehnaný je ten, kdo umí mlčet k tajemství svého srdce.
Požehnaný je ten, kdo zkrotí svůj jazyk a nedovolí mu, aby zraňoval jeho bratry.
Požehnaný je ten, kdo nenutí své bratry, aby se sjednotili s božským, ale s Boží Láskou vezme
jejich ruku a bude je vést rychle, ale s trpělivostí.
Požehnaný je ten, kdo pochopil, že čas už není časem a že s každým pozemským dnem je o den
blíže k naplnění proroctví.
Požehnaný je ten, kdo dává vše, aby následoval mého Syna.
Požehnaný je ten, kdo je prozíravý.

Požehnaný je ten, kdo ovládl své lidské ego a nezraňuje svého bližního.
Požehnaný je ten, kdo otevřel srdce Boží Lásce a proto miluje své bratry v duchu a pravdě.
Prolévala jsem slzy, milované děti mého Neposkvrněného Srdce, mé krvavé slzy, když jsem
dlouho chodila po zemi. Zachycovala jsem krev nevinných a krev velkého množství mučedníků
této generace.
Prolévala jsem krvavé slzy za ty z mých dětí, které byly, jsou a budou oběťmi zneužívání
některými z mých oblíbených dětí, které snažně prosím, aby plnily své sliby a hlasitě se modlily,
aby je nepřítel nepřemohl. Vy, mé oblíbené děti, jste neustále pronásledovány velkým
množstvím démonů, proto musíte zůstat silné a prožívat v duchu a pravdě ten vznešený
okamžik proměňování. Ve vás, ve vašich rukou se naplňuje velký zázrak transsubstanciace.
Prolévala jsem slzy nad těmi, kteří jistým způsobem touží mít nadvládu nad svými bratry, které
zastrašují ztrátou věčného života.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
můj Syn je svoboda, ale vy dobře víte, že svobodná vůle člověka má sklon se oddělit od mého
Syna v tomto čase, kdy zlo pronásleduje člověka ze všech možných stran. Zlo je pro vás tak
jemné, že může projít nepozorovaně, proto musíte zůstat sjednoceni s Duchem Svatým
a úpěnlivě Ho prosit o rozlišení na každém kroku, který učiníte, u každého jednání, u každého
díla a dokonce u každého slova, které vyjde z vašich úst.
Mé mateřství se neuzavřelo u paty kříže tím, že jsem vás přijala, ale začalo tam a neskončí dřív,
než vás představím mému milovanému Synu. Proto mé Slovo, které je Boží vůlí, neskončí, aby
lid mého Syna si uvědomoval, co je Boží vůle, aby nesešel z cesty a neklopýtl.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
nevěřte, že budete-li věrné a zůstanete v trvalém úsilí být poslušné a respektovat
vůli Otce, že tím budete osvobozeny od přicházejících událostí.
Při všech mých zjeveních jsem lidstvu odhalila, v každém z nich, čemu budete právě v této
generaci čelit. V nich můžete jasně rozlišit všechna znamení, o kterých jsem se vám zmínila jako
o podmínce pro vyplnění mých odhalení.
Jste neposlušní lidé, nevěřícní, neustále chcete dávat prst do rány, abyste uvěřili. Přemýšlíte tak
moc, že se někdy považujete za tak mimořádné, že můžete soudit své bratry a sestry. To není
správné, protože nikdo z mých dětí nesmí soudit svého bratra.
Boží milosrdenství nezná hranic, ale to neznamená, že neexistuje Boží spravedlnost. A tak ten,
kdo není upřímný, kdo se nesnaží, kdo nectí Přikázání, kdo nemá lásku k bližnímu, není
pokorný, kdo nedává vše, aby následoval mého Syna, obdrží svou odměnu, a ta nebude stejná
jako odměna toho, kdo se vědomě kaje s pevným úmyslem nevracet se k hříchu. Žijete v příliš
vážných časech, než abyste volání z nebe stále brali s lehkým srdcem.
Tato generace ochutná hořký kalich očisty.
Země sama je ve stálém vývoji a v procesu svého vývoje už neodolává tolika hříchům lidských
bytostí, a proto se třese a bude se třást s větší silou.

Viděla jsem, že jste se s radostí dívali na zatmění [Slunce], a proto chci, abyste přemýšleli
a analyzovali, protože vidím jak radost sloužit mému Synu je stále zastíněna, protože dáváte
přednost světu a odkládáte žádosti mého Syna.
Volám celé lidstvo, aby odložilo klapky z očí a uvidělo realitu událostí, poznalo a vzalo
plně na vědomí hřích, který se rozmáhá po celé zemi.
Volám vás kvůli naléhavosti duchovní přípravy každého z vás, protože jako Matka
nechci, aby vás Varování přemohlo, aniž byste se káli za špatné jednání, aniž byste se
rozpoznali jako hříšníci. Bolest duše při varování bude nepředstavitelná, protože nic, co jste
spáchali, nezůstane skryto. Je mi smutno, protože i přes tento čin Božího milosrdenství a
příležitosti ke spáse lidské rasy, se někteří vzbouří a stanou se pronásledovateli mých dětí.
Ty nesmysly, v nichž někteří žijí, hloupost, na níž někteří trvají, ta lhostejnost, neposlušnost,
v níž trvale žijí některé z mých dětí, pronikne jejich srdce s bolestí, protože když se budou chtít
osvobodit z chapadel zla, nebudou schopny odejít, protože už jsou v nich polapeny, a naopak
budou tvrdě bojovat, aby jejich duše nepatřila mému Synu. Jejich svědomí bude zneplatněno,
proto nebudou cítit potřebu hledat mého Syna. Jako Matka se tím trápím….
Mé děti, modlete se za Itálii. Itálie bude velmi trpět. Itálie bude napadena a její
srdce přijme sílu nenávisti těch, kdo pohrdají mým Synem a mě nemilují.
Modlete se, mé děti, modlete se za Španělsko. Na Španělsko bude prudce zaútočeno,
bude trpět až k smrti a jeho území bude vypleněno.
Modlete se, mé děti, za Spojené státy. Země orla bude trpět. Svoboda, která
vystupuje se svou pochodní v ruce, bude povalena těmi, kdo vstoupí na jejich území.
Jejich půda se bude třást, jako se bude třást velká část země, neboť bude jen málo
dnů, během nichž některé země nepocítí sílu otřesů země.
Modlete se, mé děti, modlete se jeden za druhého, protože přijde čas, kdy nikdo
se nebude cítit bezpečný ve své zemi, proto jsem vás volala k jednotě, abyste se
navzájem chránili.
Modlete se, mé děti, modlete se za Argentinu, bude překvapena lidmi ze svého
vlastního území a tato země mého srdce ztratí na krátký čas mír, protože ti, kdo
se schovávají v temnotě, vyjdou na světlo.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, potřebujete se vrátit na cestu mého Syna….
Potřebujete bojovat s nízkými instinkty, se sobectvím, v němž se neustále pohybujete…
Vraťte se k mému Synu, obraťte se k mému Synu. Je to nutné, protože mocnosti přejdou od
slov a hrozeb k válce.
Jako Matka lidstva vás na to upozorňuji a ujišťuji vás mou ochranou, aby vaše duše
nebyly ztraceny, pokud jste plnili Boží vůli.
Buďte poslušní k mým výzvám. Nebuďte nerozumní, buďte poslušní.
Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Matka Maria

Poselství Ježíše Krista ze dne 26. srpna 2017.
Luz de Maria (Argentina, https://www.revelacionesmarianas.com/ .

NEROZVÍJÍTE DUCHA, ŽIJETE TÍM, ŽE KRMÍTE SVÉ EGO
Moji milovaní lidé,
jste můj lid a já vás miluji….
Jste mými dětmi, těmi, které miluji a pro které jsem se odevzdal kříži.
Moji milovaní lidé, vidím, jak následujete kacíře, vidím, jak následujete ty, kdo Mě nemilují
a říkají, že jsem je vybral jako své nástroje.
Nezapomeňte, že "Ne každý, kdo říká, Pane, Pane, vejde do nebeského království" [Mt 7, 21].
Jste uprostřed velkého zmatení. Má církev se nachází na počátku schizmatu a vy jste ponechali
Přikázání volnému výkladu mému lidu, který, jako v čase Mojžíše, se unavil čekáním a odevzdal
se uctívání falešných model. Má církev opakuje stejné chyby tím, že není poslušná naší vůli a
neřídí se mou Matkou v tom, co požadovala splnit ve svých opakovaných zjeveních.
Má Matka vám nechala poznat Boží vůli, vám, svým dětem, ale vy jste si zacpali uši a nechali
ztvrdnout srdce ze strachu urazit ty, které má Matka požadovala nechat zasvětit svému
Neposkvrněnému Srdci. Kvůli neposlušnosti má církev nezasvětila Rusko Neposkvrněnému Srdci
mé Matky, a proto bude lidstvo trpět. Kdyby poslušnost byla větší než strach, lidstvo by už válce
nečelilo.
Neposkvrněné Srdce mé Matky zvítězí, bude to triumf, ale kvůli tomu budou moji
lidé muset projít tím, čemu se mohli vyhnout: budou očištěni.
Ďábel si všude přivlastňuje duše a mé děti, co děláte, abyste předešli této ztrátě duší?
Moje církev je ponořena do zanedbání péče o spásu duší. Velká část mých oblíbených už
neposkytuje katechismus mým lidem, ale kázání lehká jako pěna, shovívavá k hříchu, aby jim
farníci neodešli.
A vnitřní chrám mého lidu, v jakém je stavu? Plný hadů, napaden temnotou a odporným
puchem hříchu, který se zmocnil všeho, protože lidské stvoření Mě drží v zapomenutí.
Potřebuji, aby se můj lid soustředil na svůj vnitřní chrám, pokračoval v úsilí žít blíže
Mně, více se odevzdal tichu, více se zaměřil na naplňování znamení tohoto času,
abyste nebyli nevědomí o tom, co se děje.
Nebuďte lidmi zdání nebo masek pro každou příležitost, buďte stvořeními Boží Lásky, kteří jdou
po cestě a nesou mé Slovo kamkoli jdou, kteří se neskrývají, nejsou-li dobře přijati, ale setřesou
prach ze svých nohou a hledají jiné bratry, jiná místa, aby evangelizovali.
Moji lidé nemluví, nekážou…

Můj lid byl obětí krádeže mých vlastních slov a pojmů, a nyní se chvěje, když poslouchá mnohá
slova a pojmy v nových ideologiích nebo sektách a kvůli tomu je nepoužívá. To dovolí těm, kdo
vstoupí do mé církve, aby kradli co je moje a přivlastnili si to, a obklíčili můj lid, aby jej oslabili.
Děti, nepadejte do nevědomosti; sekty a cizí filozofická hnutí se zmocnila mého
Slova a toho, co patří mému Domu, aby vyvolala zmatení.
Člověk je zázrakem mého Otce, vlastní nejlepší a největší systém inženýrství a věda jej
nedokázala lehce objevit. Můj Otec obdařil člověka příkladným a dokonalým oběhovým
systémem, takže krev je rozdělována po celém organismu, a stejně je tomu s jinými systémy,
které lidské tělo vlastní. Není snad laboratoří nejvyšší kvality?
Moji lidé viděli, jak esoterická hnutí používají slova jako "energie", aby si je přivlastnili a aby
katolíci, kteří je používají, se cítili, že patří k těmto sektám, nebo byli považováni za jejich vlastní
bratry.
Ne, děti! Lidské tělo je v neustálém pohybu, nezastaví se, a tento pohyb produkuje energii
a energie vytváří vibrace. Vibrace je podobou komunikace, kterou tělo vysílá navenek, aby svým
bratrům žehnalo, nebo je kontaminovalo negativitou.
Naše Trojice není jménem, je to sloveso…
Naše Trojice se stále nalézá v procesu tvoření a odpouštění, milování a darování
dobra člověku.
Statická osoba je ta, která nedělá nic a očekává, že obdrží všechno bez nejmenší námahy,
protože neúcta je prostředek, kterým nepřítel proniká duši, vyvolává nejednotu, rozdělení
a spor.
Je tolik znamení, která pro vás činím zřejmá, že se mé srdce utápí v lidské lhostejnosti, která
s výsměchem a naprostým nezájmem pohlíží na to, co se děje ve světě. Tato generace se sama
předvádí, že je naprosto nevědomá, a to Mi působí bolest. S tolika pokroky člověk přesto zavírá
oči a stává se duchovně nevědomým a naprosto neznalým toho, k čemu ve světě dochází.
Vy nerozvíjíte ducha, žijete tím, že krmíte své lidské ego. Vede-li se vám dobře, nezajímá vás
nic, čím trpí vaši bratři. Ale otřesy a úzkost přijdou na celou zemi a příroda probudí ignoranty,
kteří žijí pouze svým egem a svým pohodlím.
Moji milovaní lidé, počet duší, které zůstávají vnímavé k tomu, aby rostly a živily se
mou láskou, se zmenšuje. Hřích a neustálé urážky proti Mně jsou znamením vlády Satana
nad lidstvem. Svobodné zednářství se usídlilo v mé církvi a vyzdvihuje lidskou bytost jako boha,
s její zhýralostí a rozmary, s její vzpourou a arogancí proti naší Boží vůli.
Za pomoci zednářství se i jiné sekty usadily v Římě, aby můj lid byl zmaten a lhostejný
k událostem, které mu oznamuji, a tak antikrist najde lidstvo, které je váhavé a nevědomé.
Moji milovaní lidé, musíte si udržet jistotu v má varování a odhalení mé Matky, která jsou jen
přebytkem lásky naší vůle k vám.
Poznejte historii lidstva, příběh mého lidu, abyste si uvědomili, že bez spirituality
nedojdete daleko, ale navzájem se zničíte.

Člověk nese vzpouru uvnitř sebe, naroubovanou médii, nejen těmi sdělovacími, ale také
vynálezem biografu a videoher, se kterými vyrůstá dnešní mládež. Běžnou vnější reakcí člověka
je imitace "vítězů" vytvořená zneužitou technologií.
Moji milovaní lidé, musíte vědět, musíte prohloubit znalost toho, co se ve světě děje. Nebuďte
jako hlupáci, kteří se dívají na oblohu a říkají, že je to země. Tvrdohlavost člověka Mě unavuje,
rmoutí Mě…
Modlete se, mé děti, modlete se za Řím, bude napaden a Vatikán bude otřesen
silami, které jsou v rozporu s mou církví.
Modlete se, mé děti, modlete se za Portugalsko, nenávist přichází, aby napadla tento
lid mé Matky.
Modlete se, mé děti, modlete se za Venezuelu, krev mých dětí je stále prolévána.
Modlete se, mé děti, modlete se za Anglii, trpí terorismem.
Modlete se, mé děti, modlete se za Severní Koreu, rozněcuje pocity velmocí.
Modlete se, mé děti, modlete se, Varování je blízko.
Moji milovaní lidé, volám vás, abyste se stali opravdovými. Nebudu spokojen s těmi, kdo se
dopouštějí nespravedlnosti a nečiní pokání. Jinak bych nebyl spravedlivým soudcem.
Moji milovaní lidé:
Nebuďte jako pokrytci, kteří bičují mé pravé nástroje.
Nebuďte mučiteli těch, kdo mi slouží beze strachu.
Nebuďte mezi těmi, kdo křičí "Ukřižuj toho, kdo slouží Kristu."
Moji milovaní lidé, musíte znovu najít lásku, kterou vám nabízím, musíte se snažit překonat své
ego, které vás ovládá. Dokud nebudete řídit své ego a nepřivedete-li je k zduchovnění,
riskujete, že se stanete nástrojem zla a budete těmi, kdo zabrání mému Slovu, aby se pokojně
šířilo.
Jsou chvíle, kdy dobro a zlo bojují mezi sebou o duše. Vy to nevidíte očima těla, ale někteří
z vás to postřehnou v duchu. Vidí to v duchu, protože se ke Mně přiblížili.
Volal jsem vás, abyste se připravili přijmout požehnání mého anděla pokoje, ale vy jste se
nesnažili. Změna mého lidu není trvalá a můj Duch nesídlí tam, kde světlo a temnota existují
vedle sebe v naprosté vlažnosti. Už je čas, kdy Světlo mého Ducha musí ve vás zcela vládnout.
Naše Trojice vám žehná, buďte hodni tohoto požehnání. Miluji vás.
Váš Ježíš

Poselství Matky Spásy ze dne 30. srpna 2017.
Luz de Maria (Argentina, https://www.revelacionesmarianas.com/ .
CESTA DUCHOVNÍ BYTOSTI MUSÍ BÝT ZROZENA Z LÁSKY K MÉMU SYNU
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
žehnám každé z mých dětí, které si váží tohoto Slova, přicházející k vám z Boží vůle.
Žehnám srdce všech mých dětí.
Žehnám svou láskou každé, které přijímá toto Slovo a uvádí je do praxe.
Milovaní, volám vás, abyste si byli vědomi naléhavosti obrácení. Nyní není chvíle k vyvolávání
zla mezi bratry, k hledání rozporů, ani k šíření pomluv nebo urážek. Máte jich už tak dost od
těch, kdo nemilují mého Syna, od těch, kdo se spojili se zlem.
Lidé mého Syna jsou zvyklí se stavět proti sobě kvůli nedostatku pravé lásky a kvůli tomu, že se
odevzdali vlažnosti. Vlažnost je mimořádně nebezpečná pro ty, kdo žijí tímto
způsobem. V jednom okamžiku se zdají, že náleží mému Synu a v jiném, kdy je nikdo
nepozoruje, se chovají jako vlci, aby zničili to, co jim není po chuti.
Takový je způsob, kterým jedná Zlý, vede vás k pocitu, že jste užiteční skrze svár. Nechápete,
že Zlý vás zkouší, abyste se zřekli mého Syna. Z toho důvodu si buďte vědomi, že musíte být
silní, abyste mu nedovolili uskutečnit jeho záměr. Každý z věrných mého Syna je hrozbou
pro Zlého, a proto má v úmyslu učinit vaši víru chladnou, vyrušit vás tou nejmenší
pohnutkou, kterou si můžete myslet, protože vás chce vzdálit z cesty, která vede
k věčnému životu.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, Zlý vás neustále pronásleduje, aby vám uloupil
světový mír. Válka se přibližuje k lidstvu zvolna, krůček po krůčku. Provokace budou trvat,
dokud čin pošetilosti nerozpoutá to, co bude největším činem šílenství. Moji milovaní, válka
přinese bolest, národy budou ponechány jako opuštěné a v té chvíli celé bude lidstvo zasaženo
následky pohromy války, ať tím nebo oním způsobem.
Milovaní, vše, co si člověk nepřál vidět a prožít, uvidí a prožije rukou Heroda této generace (*).
Lidstvo rostlo s touhou po svobodě a démon je uchvátil, aby je učinil zhýralým a
člověk se pak chopil této prostopášnosti, aby představil mého Syna jako odpůrce
svobody.
Toto jsou činy ďábla, jak vzdálit mé děti od pravé cesty.
V tomto čase má člověk i větší prostředky, jak se vzdálit od mého Syna – skrze zneužitou
technologii a malým zájmem o spiritualitu, v níž lidstvo žije. Nedostatek modliteb dovolil
zlu, aby rychleji proniklo touto generací.
Je naléhavé, abyste byli bytostmi modlitby a činu.

Je naléhavé, abyste se přiblížili mému Synu ve zpovědi, ale také opravdovým pokáním ze svých
prohřešků a s pevným úmyslem nápravy.
Je naléhavé, abyste přišli přijmout mého Syna v eucharistii.
Je naléhavé, abyste byli více nebeští.
Vyzývám vás, abyste se modlili za celé lidstvo, abyste bránili duchovně jeden
druhého, a to nedokážete bez modlitby a činu.
Mé děti, vyzývám vás, abyste byly pravdivější, milovali se v Lásce mého Syna, a ne abyste se
viděli jako soupeři na cestě. Cesta duchovní bytosti musí být zrozena z lásky k mému Synu,
abyste nebyli dotčeni závistí, zatrpklostí, ani chamtivostí, pýchou, arogancí, ani nedostatkem
lásky k bližnímu, soupeřivostí, nebo touhou po předních místech.
Ten, kdo žije v Boží lásce, nikdy nepovstane proti svému bratru, a tak bude bytostí,
která duchovně dospěla a bude se odlišovat od těch, kdo žijí ve vlažnosti.
Milovaní lidé mého Syna, zkoušky lidstva budou pokračovat. Hřích, který bují v člověku
a zůstává na zemi, je bodem přitažlivosti, který působí tak, že se nebeská tělesa přibližují k zemi
častěji. Uvidíte, jak se měsíc zbarví barvou krve, jako upozornění lidstvu o blízkosti Varování,
o němž jsem vás již zpravila.
Pošetilost člověka v popírání místa trestu pro duše, které se nekají a nemění své životy, přivedla
více duší do spárů Zlého. Nebuďte mezi těmi, kdo spolupracují, aby lidstvo padlo do jeho moci.
Peklo existuje, stejně jako existuje Boží spravedlnost, jako existuje den a noc, jako země
a obloha.
Vy víte, že čím víc se lidstvo přibližuje k úplnému uskutečnění mých odhalení, tím početnější
budou ti, kdo budou popírat mého Syna, jeho skutečnou přítomnost v eucharistii, popírat
důležitost kajícnosti a mé Mateřství.
Milovaní lidé mého Syna,
když popíráte hřích, když popíráte Boží zákon, když muž přestává být mužem a žena ženou, kdy
děti jsou obírány o svou nevinnost, a lidstvo ignoruje lásku mého Syna a zakazuje jeho dětem
nosit viditelně svátostní předměty, a když kněží berou své povinnosti na lehkou váhu… Mé děti,
tehdy bude Zlý jen okamžik od vyhlášení sebe samého falešným "Kristem". A vy víte,
že ten, kdo to učiní, je podvodník, jenž bude bičovat lidstvo jako nikdy dříve.
Tento čas je časem temnoty, omylu, nedostatkem lásky, který člověka proniká s velkou silou.
Hněv a nespokojenost nekontrolovatelně rostou, lidé se budou bouřit proti všemu,
dokud spojenci zla nedosáhnou svého cíle – vytvoření chaosu po celé zemi. V reakci
na nestabilitu národy povstanou a tehdy vystoupí bratr proti bratru v popření svazku krve, a
tento smrtelný hřích způsobí na zemi tři dny temnoty.
Epidemie jde jako vítr po celé zemi, buďte si toho vědomi. V čase, kdy budete alarmováni,
nevystavujte se tomuto nebezpečí, nebude mít ohledy ani soucit.
Milované děti, modlete se za Spojené státy, bič se blíží bez příměří.
Milované děti, modlete se za Francii a Itálii, budou trpět kvůli terorismu a přírodě.

Milované děti, modlete se za Mexiko, bude se silně třást.
Milované děti, modlete se za Guatemalu, její území bude trpět a otřásat se. Mé děti
budou trpět.
Milované děti, modlete se za Argentinu, bolest přichází. Zasvěťte ji naším
Nejsvětějším Srdcím.
Milované děti, modlete se za církev mého Syna, modlete se.
Mé děti jsou pokojné, nemají podíl na hněvu, který v lidech šíří Zlý, aby na zemi zavládl
nepořádek a nestabilita.
Anděl pokoje bude seslán, aby vedl ty, kteří se cítí osamělí a opuštění Domem Otce.
Bude velkým odpůrcem antikrista a lucernou, která bude dávat světlo těm, kdo
zůstanou věrni mému Synu.
Anděl pokoje bude pro antikrista velkou překážkou, bude tím, kdo bude nazývat
hřích hříchem a dobro dobrem.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, nejste opuštěni Bohem Otcem. On si hlídá své děti.
Zlo zahaluje lidstvo, ale nikdy nad ním nezvítězí. Až si budete myslet, že zlo uchvátilo veškerou
moc a uvěříte, že vy, jako lid mého Syna, byl vyhlazen, nezastavujte se, neztrácejte víru. Bude
to okamžik vítězství mého Neposkvrněného Srdce z Božího přání a příkazu.
Stále prolévám slzy po celé zemi jako znamení mé přítomnosti a utrpení mých dětí, jako
předzvěst času před soužením lidstva.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, musíte respektovat, co tato Matka naléhavě žádá
od svých dětí.
Volám vás v Boží vůli, varuji vás předem, ne abych vás vystrašila, ale proto, že vás miluji a
nikdy vás neopustím, naopak, chci vás přivést k mému Synu.
Neztrácejte víru v ochranu, kterou Otcův Dům udržuje nad svými dětmi.
Neztrácejte víru, uchovejte si ji ve všech časech.
Miluji vás, žehnám vám.
Matka Maria

(*) Nukleární energie.

Poselství Matky Spásy ze dne 5. září 2017.
Luz de Maria (Argentina, https://www.revelacionesmarianas.com/ .

KDO NASTAVÍ DRUHOU TVÁŘ?
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
stojím před všemi mými dětmi, abych je vedla v Boží vůli v čase, kdy vás zlo stále
ohrožuje, a vy, vy nejste řádně připraveny, abyste odolaly a odrazily tuto sílu zla, protože
nemyslíte na svou osobní práci a činy.
Vidím, že zůstáváte stále stejné, především v nepředvídatelném a stále se probouzejícím
lidském egu, plném velké inteligence, která vyrostla na emocích každého z vás v různých
nečekaných chvílích života.
Stále odmítáte být poslušné, když vás volám, abyste byly více ostražité, pokud jste
negativní a vzpurné.
Je to lidské ego, které se bouří proti příkazům, je to lidské ego, které stále touží uplatňovat
svou svobodnou vůli, a proto se vám nedaří dělat pokroky.
Milované děti mého Neposkvrněného srdce, víte velmi dobře, že zlo číhá v očekávání, že
způsobí váš pád a povede vás ke zlým a nevhodným činnostem a ke zlým a nevhodným
skutkům. Nejbolestivější pro mé srdce je vidět vás stále padat kvůli svým opakujícím se
emočním změnám, kvůli neustálým změnám myšlenek, a proto trpím, když vás vidím, jak
se vzdalujete do velké masy lidí, kteří žijí ve vlažnosti.
Můj Syn nepotřebuje velké učence, ani přítomnost velkých učenců mezi vámi, ale spíše muže
a ženy pokorného srdce, prožívající Lásku Boží ve svých srdcích, aby ji dávali svým bližním. Můj
Syn potřebuje opravdové děti, ne podle zevnějšku, ale upřímné, řádné a rozhodné, s pevným
záměrem se změnit. Musíte vydat svědectví. Nevydáte-li dobré svědectví, jste pokrytci
v bílém šatu zdání.
Lidstvo je uvězněno v chaosu a slepotě, způsobené neřestí. Člověk neodloží pýchu, ale naopak,
ve své pýše se vyžívá, aby utlačoval pokorného. Ďábel se raduje z bezbožnosti a chtivosti lidí,
z nedostatku dobročinnosti, z chladu a bídy lidského srdce.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, vedli jsme vás, abyste opustily temnotu, přesto se
každé z vás ochotně noří do temnoty, a tím spíš v odpovědi na Boží volání, abyste byly
zachráněny.
Nestanete se bytostmi posílené ve víře, nebudete-li vnitřně růst.
Chci pravé děti, které se pozvednou nad své rány osudu, a ne aby neštěstí vás
udělalo ještě ubožejší.
Nemůžete se nazývat bytostmi víry, pokud nejste připraveny k vnitřní změně. Nebudete
opravdovými křesťany, když se nebudete podobat mému Synu. Kdo nastaví druhou tvář?
Kdo vidí své vlastní omyly, kdo odpouští, kdo zapomíná, kdo…?

Co musíte udělat, mé děti, je zcela se obnovit. Jestliže to nedokážete učinit,
nebudete moci pokročit.
Děti, příroda postupuje s velkou silou po celé zemi – je to odpověď tomu, kdo ji napadl,
a příroda ho už víc nepoznává. Je to příroda, která volá lidstvo, aby obrátilo svůj pohled zpátky
k Bohu. Člověk je lhostejný ke své odpovědnosti v rámci očisty.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
je vás tak mnoho mezi vámi, kteří věří, že jednají dobře a je tak málo pokorných,
kteří se sami považují za hříšníky!
Nezůstávejte v očekávání, buďte upřímné k sobě samým, buďte si vědomé času, v němž žijete
a velkého vměšování, kdy Satan se pokouší podrobit si srdce lidí a shromažďuje oslnivě chytré,
aby diskutovali o Přikázáních Věčného Otce.
Tento čas je pro vás, abyste na sebe znovu vnitřně pohlédli a přiblížili se více k mému Synu.
Očekává vás, aby vás přivítal, ale k tomu musí ve vás dojít k velké vnitřní změně v každém
z vás, o níž jsem se již zmínila.
Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, příroda je bičuje, země se třese.
Modlete se, děti, modlete se za Kolumbii, tato země bude trpět, dokud nebude
očištěna. Příroda ji očistí. Vyzývám vás, abyste rychle zasvětili tuto zemi mému
Neposkvrněnému Srdci.
Modlete se, mé děti, modlete se za Argentinu, bude prožívat tragické chvíle.
Vyzývám vás, abyste rychle zasvětily tuto zemi mému Nejsvětějšímu Srdci.
Modlete se, mé děti, modlete se za Jižní Koreu, aby opatrnost mohla být zbraní,
která odzbrojí zlo.
Vulkány se zbarví do ruda a probudí lidi z jejich spánku. Na mnoha místech se lidé budou
dovolávat Stvořitele.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, náš Anděl pokoje vám přinese pokoj. Bude přivítán
těmi, kdo žijí v pokoji. Pro ty z vás, kteří pokoj neznají, bude dvojnásobně obtížné probudit tuto
ctnost. Vy, kdo čtete tato mateřská Slova z lásky a přesvědčení, a ne z povinnosti, nebo abyste
se jim vysmívaly, vy, mé děti, buďte k sobě upřímné. Jak poznáte pokoj, když v něm nežijete,
když jej nepraktikujete?
Náš anděl pokoje hlídá Zemi, nejste mu neznámí. Náš anděl pokoje prolévá slzy
kvůli nedostatku oddanosti, věrnosti, odhodlání a víry v lidu mého Syna.
Můj Syn trpěl, trpí a bude trpět pro každého z vás, ale jaký výsledek přinesou má Slova
v srdcích z kamene? Přesto vás ani na okamžik neopustím, půjdu i do očistce, abych vám
pomohla.
Vy, kdo litujete a se zkroušeným srdce se chcete přiblížit k mému Synu, udělejte to
v tomto okamžiku, nečekejte na jiný. Každý okamžik, který žijete, je okamžikem větších
duchovních nároků, a abyste dokázali přežít uprostřed útoků, budete muset posílit svou víru
a být bytostmi, které se živí Boží Láskou.

Země je neustále deptána.
Tato Matka chce, aby všichni byli zachráněni, ale s velkou bolestí si uvědomuji, že ne každý
chce být zachráněn.
Můj Syn hlasitě volá každého z vás jednotlivě, ale vy Jím pohrdáte kvůli vlivu zla.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, mé srdce teď na vás čeká, že mě
zavoláte. Můj Syn mě udržuje mezi vámi, abych vám dodávala sílu a pomáhala vám.
Nezapomeňte, že vás miluji a že vás neopustím.
Po velké očistě lidstva se můj Syn vrátí ve svém Druhém příchodu a vy, jeho věrní lidé, půjdete
k Němu a spolu s celým stvořením vzdáte všechnu čest a slávu Nejsvětější Trojici.
Miluji vás, žehnám vám.
Matka Maria
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 10. září 2017.
Luz de Maria (Argentina, https://www.revelacionesmarianas.com/ .

BUĎTE NOSITELI MÉ PRAVDY, NIKOLI PRAVDY LIDÍ
Moji milovaní lidé,
žehnám vám, děti mého Nejsvětějšího Srdce.
Vidím mé lidi ve velkém zmatku, ustrašené, ne proto, že se ode Mne odvrátili, ale že čelí tomu,
co pro ně představuje nebezpečí.
Někteří mají pocit, že jsou vůči Mně naprosto pravdiví a že jejich díla a jednání jsou dostatečně
čistá a oddaná, aby napravila celé lidstvo. To, děti, je pýcha. Neodpočinu si, dokud většina
mých dětí nepřijde ke Mně. Jako žebrák lásky neúnavně hledám duše, nechci, aby ani jediné z
mých dětí bylo ztraceno.
Jste moji následovníci a musíte uskutečňovat mou Pravdu, přesto však vy nejste
Pravda sama.
Volám vás stále znovu, protože lidé mají zvyk rychle zapomínat, a není mým přáním, abyste
zapomněli, o co vás prosím a co musíte uskutečnit, abyste zůstali na mé Cestě.
Moji lidé, modlete se v každé době a buďte si vědomi každého slova, aby toto
uvědomění přetrvalo, když skončíte modlitbu, a tak jste mohli pokračovat
v modlitbě ve svých činech a dílech. Vše, co vychází z vás, musí být produktem této
neustálé modlitby v Duchu a Pravdě, abyste činili dobro a všude je šířili dál.
Lidstvo trpí žízní po lásce, žízní po víře, po naději, žízní po dobročinnosti.

Lidstvo žije v tomto čase přemírou svobodné vůle, která je zneužívána a předávána tomu,
kdo Mě uráží.
Víra neexistuje, pochybujete o vysvětlování mého Slova a Slova mé Matky a o tom, co přichází z
Domu mého Otce. Pochybujete s velkou nevědomostí, z níž nechcete uniknout. Některé z
mých dětí si mou Pravdu přivlastnily pro sebe, ale ty jsou nejpyšnější, protože věří,
že vlastní Boží myšlenky a neustále soudí.
Nevědomý je člověk, který, i když ví, že je omezený, pronáší soudy proti naší vůli.
Moji lidé, tento čas neštěstí pro tuto generaci se rodí v této tvrdohlavosti, v této lidské
pošetilosti, která vás nechává věřit, že jste nad naší vůlí. Vítězí ve vás záliby, a dokonce vaše
slova jsou vyjádřena s takovým osobním přístupem, jenž zahrnuje pocit, že to, co si myslíte, je
pro vás nejlepší.
Nedbali jste naší vůle, aniž byste zvážili dosah na svá díla a činy. Proto shledáváte, že teď čelíte
katastrofálním následkům, které jste vyvolali.
Každá událost, před kterou jsme vás varovali, se uskuteční. Žádná nezůstane nenaplněna
v tomto, nebo v jiném okamžiku, ale odehraje se v této tak zvrácené generaci. Směřujete
k Velké očistě a k řetězení událostí, jež už dobře znáte, které ale proběhne takovým způsobem,
že bude pro vás těžké, abyste si vzájemně pomáhali.
Jednání jedněch vůči druhým vás přivedou do velkých konfliktů v zemích, v nichž byste to
nejméně předpokládali. Lidstvo nezná skutečnost, že živly byly změněny, a že ty zase mění
lidské chování, které se odráží v pouličních bouřích, protestech, hrozbách, terorismu, v použití
nukleárních zbraní… Člověk jedná, ale nemyslí.
Moji lidé, Slunce vysílá nebezpečné výrony směrem k Zemi. Nevystavujte se Slunci; objeví se
neznámé nemoci vyvolané Sluncem.
Moji lidé, nesmírná spoušť, kterou člověk způsobil přírodě, se mu v tomto čase vymstí.
JÁ JSEM, KTERÝ JSEM" [Ex 3, 14]. Moji lidé nemají ke Mně úctu, neznají moji
všemohoucnost a vyhošťují Mě do falešných ideologií, které brzy přijmou.
Útoky přírody, spojené s těžkostmi mezi velkými národy, způsobí nečekané zhroucení
ekonomiky, které se stane nářkem člověka, jehož přivede do zoufalství pád jeho boha.
Milované děti, zůstaňte bdělé. Oběžná dráha Země se změní a půda se bude stále třást na
mnoha místech.
Modlete se, mé děti, modlete se za Rusko, bude trpět přírodou.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, budou znovu trpět.
Modlete se za Chile, bude se třást s velkou silou.
Modlete se za Střední Ameriku, země se třese, Kolumbie se bude silně třást.
Moji milovaní lidé,

pokračujte v zasvěcování sebe samých Neposkvrněnému Srdci mé Matky a mému
Nejsvětějšímu Srdci. Každé zasvěcení je pro vás duchovní znovuzrození, je to opakované
zřeknutí se zla a opakované přistoupení k Pravdě.
Moji milovaní lidé, modlete se za Itálii, bude se třást a bude napadena.
Můj anděl pokoje je plodem Boží lásky pro každého z vás. Dá vám pokoj a duchovní
zdraví. V tichu mé Lásky, v mém jménu, udělí zdraví těm, kteří je potřebují, a bude
pro dobro jejich duše.
Antikrist předvolá spousty lidí, aby udělal velkou podívanou a aby mu lidé tleskali. Proto jsem
vás vyzýval k duchovnímu růstu a k rozlišování, abyste byli se Mnou smířeni a byli nositeli mé
Lásky, činili nápravu a viděli Mě ve svých bratrech.
Děti, dávejte pozor: V tomto čase se někteří lidé sami ohlašují jako můj pravý Duch. Jsou
používány Zlým, aby vás zmátl. "JÁ JSEM, KTERÝ JSEM" [Ex 3, 14].
Buďte nositeli mé Pravdy, nikoli pravdy lidí, ale mé Pravdy…
Rozhodněte se a odstraňte, co vás udržuje silně připoutané k tomu, co je světské…
Odevzdejte se do naší Boží vůle, buďte jílem v mých rukou, postarejte se, abyste byli stvořeními
dobra a zbavte se toho, co vás drží zpět, toho, co ještě máte ve svém lidském egu a co vám
zabraňuje v růstu. Musíte změnit své dílo a činy za lepší dílo a činy, které jsou svázány s naší
vůlí. Musíte zkrotit zlo, které zůstává v lidském egu, abyste byli poslušní a dovolili Mi vás
tvarovat.
Ty z mých dětí, které se neskloní a nezmění to, co potřebují změnit, půjdou delší
cestou než ty, které se rozhodnou sklonit své lidské ego v oblastech, v nichž
potřebuje být proměněno.
Můj Duch Svatý je připraven vám pomoci, ale k tomu musíte být ochotní a mít pevný úmysl
nápravy.
Moji lidé, miluji vás, vyzývám vás, abyste si vážili vysvětlování mého Slova.
Mé požehnání je s vámi.
Váš Ježíš

Poselství Matky Spásy ze dne 13. září 2017.
Luz de Maria (Argentina, https://www.revelacionesmarianas.com/ .
LIDSTVO VYTVOŘILO GENERACI BEZ BOHA
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
má láska nemá hranic, chovám všechny mé děti ve svém srdci.
Děti, ne každý miluje mého Syna a já k vám přicházím úpěnlivě vás prosit, abyste se vrátily na
pravou cestu, aby už žádné další duše nebyly ztraceny.
Lidstvo vytvořilo generaci bez Boha, bez zábran nebo poslušnosti, bez víry a lásky k bližnímu.
Lidé se považují za své vlastní nepřátele a vzhledem k vlivům, které stále dostáváte ze všeho,
co vás obklopuje, padáte znovu a znovu. Tyto pády jsou pro lidská stvoření pokaždé hlubší a je
obtížnější je překonat.
Vzhledem k povýšenosti církve mého Syna se lidé ztrácejí po cestě, jakmile najdou svobodu
držet se hříchu. Popírání pekla jako místo žalu pro ty, kdo neopustí hřích, bylo pro lidstvo
příznivé, aby ještě více zdegenerovalo. Souhlas se vším, co je proti Božímu Zákonu udělalo
z hříchu jen další věc bez jakéhokoli přesahu, a tak Satan stále uchvacuje duše.
Člověk nezná sám sebe, žije oklamán svým lidským egem, které mu našeptává:
"Všechno děláš správně, jen pokračuj na této cestě."
Tato generace je nevědomá, nezalekne se ničeho, nevidí, nebojí se znamení časů, protože je
nezná, neslyšela o nich. Žila ponořená do technologie a na Boha neměla čas.
Člověk se nechce napravit a ani od nikoho nepřipustí žádný podnět, aby se stal lepším. Zde je
příčina tolikého zla, zničených rodin, tak mnoha provinění…
Proto tato generace trpí Velkým soužením, zakouší Velké soužení, které se stává každým
okamžikem silnějším. Lidské utrpení prudce vzrůstá. To proto, že můj Syn ve svém
milosrdenství ukázňuje svůj lid, své vzpurné, nevěřící, neposlušné a nevěrné děti a volá je
k poslušnosti. Člověk, který nic neví o utrpení, je bude mít před sebou, protože žádné místo
nebude ušetřeno od očisty.
Nevysmívejte se, ani se neradujte z utrpení svých bratrů, očista se žene tryskem z jednoho
místa na druhé, v každé chvíli vaši bližní trpí.
Nečekejte na soužení, žijete v něm, a po něm přijde vyvrcholení Velkého soužení.
Vzpoura lidí a urážky proti Bohu, uctívání ďábla a zřeknutí se Trojjediného Boha vede k tomu,
že tato generace bude trpět Velkým soužením a důtkami antikrista. "Neboť tehdy bude veliké
soužení, jakého nebylo od začátku světa až do nynějška a jakého už nikdy nebude" [Mt 24, 21].
A tak žijete od jednoho neštěstí k druhému. Stvoření člověku říká, aby už neurážel mého Syna,
ale člověk všechno vyřeší tím, že tomu dá vědecké vysvětlení. Pouze ti, kdo zakoušejí soužení,
vědí, že to, čím trpí, je něco, co se nemůže nazvat normální.

Člověk tvrdí, že prožil okamžiky utrpení, přesto nezakusil stejné utrpení v porovnání s tím, které
prožije během očisty. Je to chvíle velkého soudu pro lid mého Syna, kdy přírodní neštěstí
a člověkem zneužitá věda se obrátí proti němu a zamoří vše, co lidé dostali od Věčného Otce.
Úzkost, kterou prožívají v tomto čase mé děti, které trpěly kvůli přírodě, zakusí všichni lidé.
Čtyři živly byly uvolněny, aby vykonaly svou činnost proti lidstvu, které už neznají, protože
lidstvo nenaplňuje, neprožívá, nepodřizuje se Boží vůli.
Milované děti, to neznamená, že budete opuštěny Boží rukou. Proto v tomto vysvětlení Božího
Slova jste vyzývány, abyste zachránily svou duši, získaly duchovní sílu, neoslábly ve víře, zesílily,
aby až přijde antikrist, jste nepodlehly jeho podlým lžím.
Bude svědky znepokojivých a strašných jevů všeho druhu. Země duní zevnitř své kůry, kvůli
napětí v jejích hlubinách. Země varuje člověka, aby ji už neznečišťoval. Tato generace pozná
sílu přírody, jíž bude čelit člověk, který ji zraňuje.
Budete svědky invazí velkých národů, krutých vetřelců bez slitování. Evropa bude kořistí vpádů
a bude zotročena otroky zla. Řím bude přepaden a mé věrné děti pomohou církvi mého Syna,
která bude muset být přemístěna do jiného státu.
Milovaní lidé mého Syna, modlete se v každém čase, kajte se, buďte spravedliví.
Nemyslete si, že jste moudří. Moudrý člověk neuráží svého Pána a tato generace bude strůjcem
největších urážek proti Boží vůli.
Snižujete vše, co souvisí s uctíváním a chválou, díkůvzdáním a vzdáváním poct
tomu, kdo je Bůh, jehož jméno je svaté a jehož děti by měly být svaté – proto jste
očišťováni. Jako Matka vás vyzývám, abyste neopomíjeli tuto velkou Pravdu. Nechci u vás
vyvolávat strach, ale přeji si vás přitáhnout k Pravdě, abyste poznali, že nejednáte dobře,
ale spíše mimo Boží Zákon.
Ochraňuji vás, osvobozuji vás od zla, ale proto musíte být dobrými bytostmi.
Láska zmůže všechno, proto hledejte lásku a buďte experti v Boží Lásce, a zbytek
vám bude přidán.
Modlete se, mé děti, modlete se za San Francisko, bude trpět až do morku kostí.
Modlete se, mé děti, modlete se za Anglii, trpí kvůli terorismu a přírodě.
Modlete se, mé děti, modlete se za Filipíny, budou otřeseny svými sopkami.
Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko. Hřích, jenž zaplavuje tento národ, je
přivádí k utrpení.
Modlete se, lidé mého Syna, modlete se.
Žehnám vám.
Matka Maria

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 18. září 2017.
Luz de Maria (Argentina, https://www.revelacionesmarianas.com/ .
ZAPOMNĚLI JSTE, ŽE JSTE CHRÁMY DUCHA SVATÉHO
Moji milovaní lidé,
děti mého Nejsvětějšího Srdce, žehnám vám.
Dívám se na vás s nekonečnou láskou, tak nekonečnou, jak je nekonečné mé milosrdenství pro
každé z vás.
Ve stínu noci, v níž se nachází lidstvo, které jsem vykoupil, působí Mi bolest
nepokoje a zmatky v nichž žijete.
Původ zla v lidstvu je vyvolán nedostatkem lásky člověka vůči sobě samému. Člověk, který
nemiluje sám sebe, nemůže milovat své bratry.
Každé stvoření má svou vlastní představu o lásce. Dokud tomu tak je, bude pro vás velmi těžké
Mě milovat a vzdávat Mi náležitou úctu, stejně jako bude pro vás těžké milovat svého bližního,
uplatňujete-li své vlastní pojetí o lásce před láskou k bližnímu.
Ve svých životech se nedokážete se zbavit svého špatně používaného lidského ega,
proměnili jste svobodnou vůli v prostopášnost a prostopášnost ve velký nedostatek
lásky k sobě samému.
Zapomněli jste, že jste chrámy Ducha Svatého a stali jste se chrámy uctívání model, sobectví a
konfliktů, které vás vedou k šokujícímu odlidštění.
Moji milovaní lidé, musím vám říct, že kdyby každý člověk, jednotlivě, neměl v úmyslu provést
vnitřní proměnu, kterou se musí změnit, bude pro něho těžké přijmout s mou Láskou svého
bratra, který nemyslí jako on a není jako on. V reakci na stálá střetnutí osobních lidských přání,
vznikají činy a reakce sobeckých lidí, které přivedly tuto generaci k tomu, že se nachází v čase
časů.
Schizma, jemuž se má církev blíží malými krůčky, najde mé děti nedospělé, s chybějící vírou a
případně sobecké. To málo spirituality, v níž moji lidé žijí, odhaluje pramalou průpravu mé
církve, která padne do spárů zla. Proto mé andělské legie zůstanou pohotové v obraně těch,
kdo litují svého chování a prosí o jejich pomoc.
Moji milovaní lidé,
už jsem vám již oznámil naléhavost přípravy na blízkost Varování, v němž bude
každý sám čelit svému vlastnímu svědomí. Činy a díla vašeho života budou
odhaleny, dokonce i ty, na které si nedokážete vzpomenout. Tato osobní očista je
pro vás nutná, abyste náležitě čelili budoucímu vývoji lidstva. Po Varování ne všichni
ve Mne uvěří, ačkoli to bude můj největší čin milosrdenství pro celé lidstvo.
Moji milovaní lidé,

několik dnů předcházejících Varování a před tím, než spatříte na obloze můj kříž,
uvidíte během jediného dne velké znamení na celé planetě, že Varování je již u vás.
Na obloze uvidíte kruh a z tohoto kruhu bude sestupovat paprsek světla, který se
nedotkne nikoho a nikdo nebude schopen se jej dotknout.
To je znamení další milosti pro vás na přímluvu mé Nejsvětější Matky.
Moji milovaní lidé, lidstvo se nachází v čase očisty, a ta bude pokračovat příchodem
z vesmírného prostoru, stejně jako příroda se neunaví vás varovat, abyste už nehřešili.
Modlete se, mé děti, modlete se za Jamaiku, bude silně očištěna.
Modlete se, mé děti, modlete se, totální válka se stává realitou.
Modlete se, mé děti, země se bude stále třást po celé planetě, modlete se za
Německo.
Modlete se, mé děti, modlete se, Východ zůstane ve stavu pohotovosti.
Moji milovaní lidé, lidstvo se bude všeobecně cítit v ohrožení. Chybějící strach u těch, kdo věří,
že mají moc nad lidstvem, je povede k vydání rozkazu, aby můj lid byl roztrhán chemickými
zbraněmi.
"JÁ JSEM, KTERÝ JSEM" [Ex 3, 14]. Nepřeji si, aby můj lid trpěl ještě víc kvůli
člověku, který používá vědu ke zlu.
Nechám dopadnout svou ruku ve chvíli, která bude určená naší vůlí.
Nezapomeňte, že musíte odložit lidské ego, které vás vede k tomu, že ubližujete svým bratrům.
Musíte být stvořeními dobra, pokoje a mé Lásky, abyste mohli růst v duchu.
Stále vám žehnám, ale bude záležet na vás, zda toto požehnání bude přijato ve své
úplnosti každým z vás.
Žehnám vám, poznejte Mě, abyste nebyli zmateni.
Váš Ježíš
Poselství Matky spásy ze dne 20. září 2017.
Luz de Maria (Argentina, https://www.revelacionesmarianas.com/ .
TATO GENERACE JE URÁŽENA SYMBOLY, KTERÉ REPREZENTUJÍ BOŽSTVÍ
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
buďte dobrými dětmi, abyste nepůsobily utrpení mému Synu, který vás nekonečně
miluje.

Lidé mluví o tom, co neznají, když se zmiňují o tom, co jsem lidstvu odhalila v mých zjeveních
na zemi. Porovnávají má zjevení s vědou, a když se tak stane, přijde zmatek, protože si
uvědomí, že není žádné vědecké vysvětlení, bez ohledu na to, jak moc je hledají.
Když člověk nepoužívá správně svou svobodnou vůli a proměňuje ji v nevázanost, rozhodne se
vzdálit od všeho, co pro něj znamená námahu srdce, rozumu, myšlení, uvažování, správných
představ, poslušnosti a trpělivosti. To proto, že člověk má velký strach dát stranou své špatně
používané lidské ego.
Proměna vyvolává u člověka strach, protože neví, co od něj tato transformace vyžaduje a také
očekávání větších požadavků ze strany Boha. Má obavu i z dobra, protože se stane lepším
synem Boha, i to vyvolává u člověka strach. Z hříchu nemá vůbec strach, ale z dobra ano.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
člověk žije uprostřed politických zvratů. Ty ho udržují v neustálém očekávání. Opakující se
události, jimž je člověk vystaven, budou stále silnější a s intenzitou, kterou člověk nikdy neviděl
ani nezakusil.
Je třeba, aby lidstvo bylo očištěno od takového množství hříchů, kterými se spojil s hordami
Satana a sjednotil se s těmi, kdo odmítají mého Syna a své bratry. Tato generace je urážena
znameními a symboly, které reprezentují božství. Proto, mé děti, v církvi mého Syna musí být
stále ústředním bodem můj Syn v nejsvětější svátosti.
PROMĚŇOVÁNÍ V OKAMŽIKU POSVĚCENÍ JE SKUTEČNÉ A PRAVÉ, i když někteří
z mých kněží ztratili víru v tento okamžik a zacházejí s mým Synem hrubě, bez úcty,
bez lásky a s velkou nevírou. Zapomínají, že můj Syn se stává přítomný slovy
posvěcení kněze a vroucí prosby svého věrného lidu.
Vy, mé děti, se potřebujete náležitě připravit, abyste přijali mého Syna v eucharistii, musíte se
kát ze svých hříchů a snažit se nedělat stále stejné chyby. Nepřijímejte mého Syna, nejste-li
náležitě připraveny.
Pozoruji s bolestí, jak předáváte mého Syna z ruky do ruky, jako kdyby to bylo něco
poživatelného, co jste někde koupili, abyste to rozdávali, a při tom zneuctíváte, co je
nanejvýš svaté.
Některé z mých oblíbených dětí nejsou svědomité v zacházení, s nímž se chovají k eucharistii
a lidé opakují stejnou věc kvůli jejich špatnému příkladu a nepřikládají eucharistii její skutečný
význam.
Ve chvíli posvěcování eucharistie, je oltář stolem oběti a lásky, kde můj Syn vidí víru
mého lidu a z lásky sestupuje mezi své vlastní.
Moji kněží musí být synové modlitby, synové lásky, dobročinnosti, stálosti, naděje, synové
soucitu a svědky pokory vůči svému Pánu a Bohu.
Moji kněží musí varovat lid mého Syna, aby nebyl uveden ve zmatek těmi, kdo popírají zlo,
popírají dogma víry, které obsahuje pevné základy. Nesmí být mezi nimi takoví, kdo popírají
Boha jako spravedlivého soudce. Každé lidské stvoření rozhoduje svou svobodnou vůlí o tom,
kam směřuje – k lásce a odpuštění, nebo k popření Boží Lásky, a tím, pokud se nebude kát,
bude trpět následky svých vlastních hříchů na místě trestu – v pekle. "Moře vydalo mrtvé, kteří

byli v něm, i Smrt a Podsvětí vydaly svoje mrtvé, a každý byl souzen podle svých skutků. Pak
Smrt a Podsvětí byly vhozeny do ohnivého močálu.
To je druhá smrt: ohnivý močál [Zj. 20, 13-14].
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, žijete ve chvílích velkého nebezpečí pro duši. Je to
čas, kdy ďábel odvádí pozornost mých dětí od všeho, co je dobré s úmyslem, aby byly ztraceny.
Je naléhavé, mé děti, aby toto nebezpečí, v němž žijete, nebylo zvětšováno tolerancí
ke zlu. Musíte hřích nazývat hříchem.
MILOVANÍ, NEBE, OČISTEC A PEKLO EXISTUJÍ.
Lidé, ponoření do světského, věří, že Bůh není skutečný, a proto žijí v šílenství světa, aniž by
mysleli na budoucnost své duše, protože žijí oslepeni hříchem. Vůle člověka je tolerantní, a ten
dokonce věří, že je nemožné, aby do jeho života přišel trest kvůli jeho zlým skutkům.
Jako Matka vím, že se vysmějete mým slovům a že obviníte můj nástroj kvůli
tomuto prohlášení, protože ten, kdo je světský, nechápe, nebo nechce přijmout
následky špatného používání své svobodné vůle. Proto moji kněží musí být pevní a zůstat
svázáni s Písmem svatým a Božím Zákonem.
Milované děti, země je zasažena následky hříchu. Lidstvo se stane násilnější, nebude projevovat
respekt k ničemu, obsadí chrámy a zničí je. To je dílo člověka bez Boha, člověka, jemuž byla
dána nová příležitost hřešit, člověka, jemuž bylo popřeno, že Bůh může soudit, člověka, jemuž
bylo řečeno, že hřích je odpuštěn dokonce i bez lítosti pocítěné kvůli hříchu, a že Bůh je láska.
Důsledkem člověka bez Boha je zničení velkého díla Otce, oběti mého Syna a popření existence
Ducha Svatého.
Milované děti, vraťte se k Božímu Slovu, neodchylujte se od Pravdy, buďte
připoutány k Písmu svatému. Bůh je milosrdenství a současně i spravedlivý soudce.
Jděte s láskou a jistým krokem – buďte dílem Lásky mého Syna k vám a mé lásky jako Matky
lidstva.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, budou krutě trpět kvůli přírodě,
která jimi otřese.
Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko, je znovu očišťováno.
Modlete se, mé děti, modlete se za Střední východ, bude trpět rukou člověka
a vulkány nebudou otálet.
Modlete se, mé děti, modlete se za Itálii, bude očištěna, aniž by to očekávala.
Modlete se, mé děti, modlete za Peru, bude se třást.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, lidstvo bude svědkem toho, co mu příroda
připravila pro tento čas. Na zemi uvidíte úžasné a ohromující úkazy přírody, které nejsou
očekávány.
Buďte obezřetné, nabízejte každý okamžik k záchraně duší.

Rozhodněte se přetvořit své životy na cestu své vlastní spásy i spásy svých bratrů. Nečekejte,
obraťte se, toto je správný okamžik.
Ochráním vás, abyste šly s mým Synem, podávám vám svou ruku, abyste se mohly
v pokušeních pozvednout.
Jsem vaše Matka a miluji vás.
Modlete se, praktikujte Lásku k mému Synu.
Žehnám vám,
Matka Maria
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 25. září 2017.
Luz de Maria (Argentina, https://www.revelacionesmarianas.com/ .

NEPOCHOPILI JSTE, ŽE S KAŽDÝM HŘÍCHEM ZLO VZRŮSTÁ

Můj milovaný lide,
v mé nekonečné lásce jsem dovolil člověku se přiblížit ke Mně, aby rostl v duchu
a byl více z mého Domu než ze světa.
V každém okamžiku historie generací jsem projevoval své milosrdenství vůči mým dětem.
Stejně tak lidstvo – tvrdohlavé, slepé a neposlušné – se stavělo na odpor a trpělo kvůli svým
hříchům. Člověk tohoto času se dohaduje, zda mé milosrdenství trestá, nebo netrestá, a nechce
vidět sama sebe jako příčinu svého vlastního utrpení.
Moji milovaní lidé, ukáže-li se lidské stvoření, že je svými skutky nebo jednáním mimo naši Boží
vůli a vzpírá se Božímu Zákonu zapsanému přímo rukou mého Otce na desky Zákona, pak se
bouří a vykládá vše, co je naše, lidskou svobodnou vůlí.
Přikázání jsou v platnosti pro všechny časy a pro všechny lidi. Člověk, který jedná v rozporu
s Božím Zákonem a neřídí se jím, znesvětil Slovo mého Otce. Vzhledem k takovému činu musím
vám znovu sdělit, že člověk, jenž si počíná dobře, sklízí dobro tím, že vytváří dobro. Člověk,
který jedná špatně, obdrží zlo jako výsledek svého špatného chování, pokud se kvůli němu
nekaje, nerozpoznává je, nevyzpovídá se a nepřijme pevný úmysl nápravy.
Tato generace ustoupila zpět a došla k znesvěcení naší Boží vůle tím, že dává volný
výklad Božímu Zákonu. To je čin, který vyvolává největší neštěstí jako následek
volného výkladu toho, co je posvátné.
Lidstvo žije v liberalismu a použilo Boží Slovo a Boží Zákon, aby je vyložilo nezodpovědným
způsobem, a tak dalo svobodu Zlému, aby každým okamžikem posiloval hřích a nechával
objevovat nové způsoby jak hřešit.

Nepochopili jste, že s každým hříchem zlo vzrůstá, šíří se, přebírá moc v lidstvu a
dokáže se projevit ve všech oblastech společnosti.
Je to můj lid sám, jenž v tomto čase předává své skutky a jednání Zlému, aby na své cestě
pokračoval v zamoření všeho a všude vnášel svůj jed modernismu a omylů, neúcty a vzpoury,
svých urážek a herezí proti naší vůli.
Kolik vás volá "Otče náš", a přesto jste velkými rebely, kteří se neřídí Přikázáním,
a vysmíváte se prosbám mé Matky!
Lidstvo, žijící ve zlu, urážející neustále naši Nejsvětější Trojici, obdrží výsledek svých skutků
a jednání. Proto z mé velké lásky netrestám stále své děti, ale má spravedlnost je platná.
Dovoluji, aby zneužitá lidská svoboda byla člověku jeho vlastním katem.
Moji milovaní lidé,
tento čas očisty, musí být současně časem změny. Já jsem Láska, a uvítám každý čin
odčinění, ale zapomínáte, že tento čin nápravy musí být doprovázen pevným předsevzetím
polepšení, nejen dočasným, ale trvalým. Člověk ukazuje výčitky svědomí, když trpí a křičí ke
Mně, abych mu pomohl, ale když pominula chvíle bolesti, zkoušky a strachu, jde zpět do
vlažnosti a uhnízdí se v tom, co je lidské, nepřestává Mě urážet a tíhne ke zlu.
Má láska, v níž musí člověk neustále žít, je pravidlem pro život, které jsem vám odkázal. Ale
místo toho se vrháte do hledání toho, o čem si myslíte, že vám chybí, avšak uvažujete podle
svých představ, nikoli podle mých způsobů. Cíle si určujete podle osobních postojů a ne podle
Mne. A tak pokračujete v jednání bez rozvahy, i když víte, co je dobro a co je zlo.
Člověk omezuje sebe, aby jednal a pracoval v okruhu toho, co zná, nedovolí si, aby
rozšířil své poznání a byl více duchovní. Pokud nevstoupí do mé spirituality, nenajde nic
nového a vrhá se do toho, co jej přivádí k objevení nových možností v hříchu, které mu nabízí
Zlý.
Milované děti, Zlý pronikl do samotných kořenů mé církve, narouboval do ní zlo, a proto se nově
příchozí obracejí proti mému Slovu, protože ve svém učení nesou teologii, která je daleko od
naší vůle.
V tomto čase nepanuje nad lidstvem Boží Láska, ale jen rozkoš, pohrdání, nečistota, zneužívání,
zkaženost, ponižování, falešnost, bludy, urážky proti našemu Domu a mé Matce. Vzpoura
člověka je namířena proti církvím, nenávist k svátostem neúměrně roste, moji věrní kněží jsou
odděleni od mého lidu, pohodlí a touha po vlastnictví roste ve všech oblastech.
UDĚLALI JSTE ZE MNE KRÁLE BEZ KRÁLOVSTVÍ, ŽEBRÁKA O LÁSKU U MÝCH
VLASTNÍCH DĚTÍ…
Přijde čas velkého nářku v pekle na zemi, jemuž dají vznik ti, kdo následují ďábla jako svého
boha.
Moji milovaní lidé, očista na zemi pokračuje, nebude místo, které by nebylo očištěno, některé
dříve, některé později, ale všechny národy budou očištěny až k bodu, kdy geografie země bude
změněna.

Sjednoťte se se Mnou, staňte se pravými dětmi mé Matky, naslouchejte jejímu
volání, protože se za vás stále přimlouvá.
Má Matka prosila naši Trojici, aby účinek pádu meteoru byl menší v okamžiku, kdy spadne do
moře, aby pobřežní oblasti netrpěly přes míru. Ve světle této žádosti se lidstvo musí modlit,
a tato modlitba musí být nejen slovní, ale být modlitbou činů a práce v naší Lásce. Jen a jen
tímto způsobem zeslabíte tento dopad.
Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko, zemi mé Matky, kde je živá a v činnosti,
kde musí růst lidé míru a dobra u jejích nohou.
Má Matka, ve vzývání z Guadalupe, je žena oděná Sluncem, je Matkou těchto posledních dnů.
Má připraven balzám na kritické momenty očisty lidstva. Tilma, oděv, na němž je má Matka
vyobrazena, bude velkým znamením pro lidstvo, které ji neočekává a která překvapí
celé lidstvo. Bude viditelná všem a potvrzená vědou.
Proto je mexický lid očišťován silou přírody, kvůli zákonům, které schválil, zákonům
hříchu proti naší vůli, které nechaly trpět Neposkvrněné Srdce mé Matky. Smrt, kterou
dovolily, uráží naší Trojici hříchem neomezeného povolení potratů. Život už není ceněn – člověk,
chrám našeho Ducha Svatého, se změnil ve stvoření používané ke zlu, a to se projevuje
vzrůstající homosexualitou a lesbickým chováním.
Velké bludy jdou mými chrámy. Vzhledem k takovému množství hříchů, má Matka
úpěnlivě prosí svůj lid, aby konal nápravu, nejen svými činy v mých chrámech, ale
jednáním jako Boží stvoření a konáním nápravy za zločiny proti tolika nevinným.
Všichni musí uznat svá provinění, která spáchali a rozhodnout se nevracet se ke
stejným zločinům a oddat se životu lásky k dobru a k bližnímu a ukázat pravé pokání
za spáchané hříchy.
Musíte kázat mou Lásku, každý člověk je svědectvím pravdy, ne falešnosti. Satan je přítomen na
zemi. Ví, že má Matka nad ním zvítězí a vyžene ho. Proto můj lid musí vykořenit tolik hříchů a
tolik bludů – teď – a nečekat na jindy.
Modlete se, modlete se za Mexiko, jeho půda bude znovu silně otřesena…
Modlete se, mé děti, modlete se za Chile, bude trpět zlobou přírody s velkou silou a
tím budou současně trpět i sousední země.
Modlete se, děti, za Indonésii, bude otřesena a lidstvo bude trpět činností jejích
sopek.
Modlete se, děti, Kolumbie bude očištěna, terorismus je na postupu a příroda otřese
všechny její obyvatele.
Modlete se, děti, modlete se za Španělsko, bude překvapeno terorismem a přírodou.
Modlete se, děti, modlete se za Itálii, bude trpět.
Modlete se Spojené státy, budou se třást a voda je očistí.
Moji milovaní lidé, nebuďte překvapeni silou, kterou ukáže příroda. Je to síla lidského hříchu.
Lidstvo bude stále bičováno, očišťováno, od jednoho konce k druhému.

Má Láska zůstává stále stejná v každé bytosti, ale záleží na vás, zda ji přijmete, nebo
odmítnete.
Miluji vás všechny, i když ne všichni milují Mne. Můj lid trpí a Já jej neopustím. Žehnám vám.
Váš Ježíš
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 28. září 2017.
Luz de Maria (Argentina, https://www.revelacionesmarianas.com/ .
LIDÉ SE ZABÝVAJÍ JEN SAMI SEBOU A MĚ DÁVAJÍ NA POSLEDNÍ MÍSTO
Moji milovaní lidé,
mé požehnání je vždy s vámi, je jako slunce – i když je nechcete přijmout, má Láska k vám
dosáhne. Dává plody těm, kdo ji přivítají a zůstává nehybná u těch, kteří mé Lásce nedovolí,
aby je zúrodnila, naplnila je, aby už nehledali jiné cesty.
Odmítáte přijmout moji Lásku, protože je neznámá těm, kdo jsou vlažní a stačí jim spokojit se
s odrazem toho, co je moje Láska nebo s myšlenkou o ní.
Některé mé děti Mě prosí o zázraky, a když nevidí, že by se uskutečnily v oblasti, kde jejich
lidská vůle je chce mít, stávají se rozmrzelí a odstraňují Mě ze svého života. Některé z mých dětí
nechápou, že má Láska jde za lidská přání, protože vše, co dovolím v jejich životě, je pro dobro
jejich duše.
Žádáte ode Mne zázraky a Já vám je udělím v souladu s naší vůlí, abyste mohli být
očištěni tím, nebo oním způsobem, a mohli zachránit svou duši!
Slibuji, že vám pomohu, ale pomoc mým dětem neznamená, že jim dám vše, po čem touží, ale
jen to, co je dobré pro spásu jejich duše. Někteří ke Mně volají: "Pane, pohleď na mne, dej mi,
o co Tě prosím", a prosí Mě o věci materiálního světa ekonomické povahy, nebo abych je zbavil
nemocí, aniž by pomysleli, že nemoc může být prostředkem, jež vrátí lidské stvoření Mně.
Slibuji, že vás ochráním a některé z mých dětí dělají velkou chybu – očekávají, že si zaslouží,
aby s nimi bylo zacházeno jinak, než s jejich bratry.
Jsou to mé děti, které jsou už dospělé, a proto by měly vědět, že pro Mne je nejdůležitější
jediná věc – abych zachránil duše, aby se neztratily a aby mohly vlastnit VÍRU.
Tím jsem vám vysvětlil, že lidé se zabývají jen sami sebou a Mě dávají na poslední místo. Neřídí
se Přikázáními, dávají jim volný výklad a tím působí velkou bolest naší Nejsvětější Trojici. Jste
stvoření, která se zaměřují jen na sebe, aniž by trpěla pro své bratry a nejste ani štědří, ani
soucitní. Lidstvo je uvnitř svého "ega" a mimo ně nenachází nic jiného. Jste lidstvo, které se
nechce podvolit Božímu Zákonu, poklesli jste do nedostatku lásky, nejdříve vůči sobě samým,
a když nemilujete sebe, jakou lásku můžete nabídnout?
Tato generace bude svědkem rozkolu v mé církvi. Každý rozkol vytváří tím, že ignoruje
vysvětlování mého Slova, a přispívá k němu podporou novinek, které jsou mimo naši vůli.

Moji milovaní lidé, můj trůn bude vytržen z Říma, aby byl zabezpečen, ale mé ovce se rozptýlí
a v pocitu osamělosti a izolace poslechnou příkazy, které nepřicházejí ode Mne a
budou ztraceny, protože si nemohou dovolit pokání.
Moji milovaní lidé, lidstvo očekává Boha lásky, milosrdenství, soucitu, a Já takový
jsem. Ale současně jsem Bůh Pravdy, spravedlnosti, Bůh jistého a pravdivého Slova.
Jsem spravedlivý soudce.
Dým Stana pronikl do mé církve, ne nyní, ale už dříve. Člověk odstranil vše, co drželo Satana
daleko, přistoupil k dohodě se Zlým a všemi jeho spojenci.
Má církev byla zamořena a mé děti, které se nesnažily, aby Mě opravdu poznaly, se
stávají snadnou kořistí pro každou ideologii nebo učení, které se naskytnou. Peklo je
plné bytostí, které opustily Pravdu a přijaly falešné ideologie, oddaly se Satanovi a všemu, co
pro ně představuje zlo. Hlavně mládež se stala fanaticky přístupná zlu a k jeho různým
podobám modernismu, přijala nízké pudy, jimiž Zlý lidi bičuje a probouzí jejich nízké instinkty,
aby se bouřili proti Mně.
Varování, moji lidé, by vás mělo najít v lítosti nad hříchy, jichž jste se dopustili,
přesto vidím tak mnoho vás, jak čekáte na Varování nebo jemu předcházející
znamení, abyste se obrátili…
NYNÍ JE TEN OKAMŽIK, OBRÁTIT SE MUSÍTE TEĎ! LÍTOST NESMÍ ČEKAT.
Během Varování bude každé lidské stvoření mít před sebou své hříchy, uvidí celý
svůj život se svými slabostmi a selháním a nebude schopné uniknout tomuto činu
naší vůle. Varování bude trvat jen chvíli, přesto se bude každému z vás zdát jako
nekonečné kvůli velkému utrpení, které prožijete.
Varování zde není k tomu, aby vás vystrašilo, ale abyste uviděli sami sebe a aby
vaše duše a duch provedly návrat k životu v naší vůli. Potom co Varování skončí,
najdu lidi, kteří se budou bouřit proti Mně ještě s větší silou a vyčítat Mi bolest,
kterou museli vytrpět.
Varování je milost našeho Domu, ale jakmile skončí, svobodná vůle rozhodne,
zda budete pokračovat v pohrdání Boží Láskou, nebo vstoupíte do naší vůle.
Vy nevěříte, že stojíte čelem k Zlému a jeho legiím, nevěříte ve Mne kvůli slabosti a lhostejnosti,
s jakou se chováte k mým vlastním, kteří jsou pověřeni přinášet pravá svědectví.
Ale vy, troufalá generace, se budete snažit použít zemi k setbě, a země už vám nebude
k dispozici. Bude pro ni nemožné, aby sloužila člověku, který ji zamořil nukleární energií.
Vy víte, moji lidé, že kometa se tak přiblíží k Zemi, že změní její magnetismus a člověk sám
bude cítit, jak umírá hrůzou kvůli nevědomosti o tom, před čím ho naše milosrdenství již
předem varovalo.
Můj anděl pokoje brzy přijde na zem, po veřejném vystoupení antikrista.
Modlete se, mé děti, příroda vytvoří před člověkem šokující události.
Modlete se, mé děti, soustřeďte se na duchovní růst.

Modlete se, mé děti, modlete se za Japonsko, bude trpět až za krajní mez.
Modlete se, mé děti, Spojené státy budou stále očišťovány, San Francisko bude
bičováno.
Modlete se, mé děti, vulkány jsou očistou pro národy.
Modlete se, mé děti, Peru se bude třást a trpět, spící ženich (*) probudí další
vulkány.
Moji milovaní lidé, buďte podporovatelé pokoje a moudrosti pro své bratry.
Má Láska se stále vylévá, bez přestání. Má Láska touží po duších. Má Láska chce být vaším
Králem.
Vejděte do společnosti a vedení vašich bratrů na cestě – vašich andělů strážných.
Mé požehnání je pro ty, kteří se obnovují.
Miluji vás, žehnám vám.
Váš Ježíš
(*) Odkaz na vulkán Misti v jižním Peru.
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 6. října 2017.
Luz de Maria (Argentina, https://www.revelacionesmarianas.com/ .
NECHCI FANATIKY, CHCI DĚTI NAPLNĚNÉ LÁSKOU K BLIŽNÍMU
Moji milovaní lidé,
žehnám vám svou Láskou, žehnám vám svým pokojem.
Moji lidé: co jste to udělali? Kde jste?
Nevidím své děti, jak se snaží stát blízko Mne, ale vidím je v šílenství světa, jak se
s potěšením mazlí s hříchem.
Milované děti, toto není čas setrvávat v tom, co Mě uráží a co je zcela v rozporu s mou Láskou.
Každé z mých dětí je zodpovědné za své činy a za to, kolik přidalo dobra nebo zla pro zbytek
lidstva.
Falešné výklady Božího Zákona, obsaženého v Desateru, vedou mé děti k osudovému setkání
se zlem. Boží Zákon nepodléhá lidskému úsudku, je napsán tak, aby jej všichni
poslouchali a naplňovali deset Přikázání.

Můj lid vyvýšil falešné bohy, kteří zničili jeho touhu být stále v mé Lásce. V tomto čase je má
Láska něco, co není považováno za vhodné pro lidi této generace, proto se přidávají do řad zla
a dovolují Zlému, aby je uchvátil a pomáhal jim zapomenout na skromnost, slušnost, na
morálku…, které je trápí.
Cesta mých lidí se svíjí v křeči. Lidstvo se snaží protestovat, ale základ všeho nepořádku, všech
protestů, činů vandalismu a hněvu obnáší to, co je příčinou pravého původu činů lidí – vnitřní
boj, onemocnění závistí a chamtivostí. Zlý toto použil, aby zakryl své zlo, a aby člověk viděl své
bratry jako na své nepřátele.
Moji lidé, v tomto čase jste pronásledováni, nikoli antikristem, ale těmi, kdo Mě nemilují
a nechtějí, aby můj pokoj vycházel ze srdce mých dětí. Mé chrámy jsou ničeny, a k tomu bude
docházet častěji. Tím mají být mé děti zastrašovány, aby ke Mně nepřicházely.
Moji milovaní lidé, relikvie, které vlastní má církev, budou zabaveny, aby byly znesvěceny. Kvůli
tomu jsem již žádal, aby relikvie byly zachráněny a od toho okamžiku svědomitě opatrovány,
jinak po nich nezůstane nic.
Ti, kdo dávají přednost zachránit tělo a ztratit duši, budou trpět hrůzou této volby, kdy, nuceni
Zlým, budou muset být rukou, která se pozvedne proti jejich vlastním příbuzným.
Neodpověděli jste na prosby mé Matky, jimiž jste mohli zadržet ruku zla nad
lidstvem. Toto zlo, před nímž vás má Matka varovala, se rozšíří po celé zemi a bude lidstvo
bičovat. Vlk je oděn do roucha beránčího, a až to budete nejméně očekávat, komunismu se
podaří s jeho smrtícími zbraněmi lidstvo terorizovat.
Neposlechli jste a dovolili jste zlu proniknout do mé církve a snížit úlohu mé Matky v tomto čase
a otevřeli cestu Zlému, aby svým jedem překroutil mé Slovo a zmátl můj lid.
Moji milovaní lidé, slunce se pro člověka stane příčinou strachu, nářku a utrpení. Sluneční
výrony svrhnou dolů to, co člověk umístil do prostoru a čímž se cítil nepřemožitelný.
Z oblohy uvidíte přicházet to, co tuto generaci očistí. Buďte láskou, doprovázející utrpení
ostatních, protože celé lidstvo bude tak či onak bičováno.
Není takové místo, kde bych nebyl těžce urážen…
Moji milovaní lidé, znovu vás volám, abyste se modlili v klidu, důvěře, pokoji a v naději, bez
osobních zájmů.
Zneužitá vůle člověka povede lidstvo k utrpení hladem. Budete mít žízeň, kterou neuhasíte,
budete zasaženi epidemiemi, o nichž si myslíte, že jste je vyhladili, a dalšími, dosud neznámými.
Nebude to snadná cesta, kterou budete muset jít, jen mějte na paměti, že "JÁ JSEM, KTERÝ
JSEM [Ex. 3, 14]," a přijdu na pomoc svým vlastním. Má pomoc nebude sloužit tomu,
aby vás oddělila od zkoušek, ale tomu, abyste zkoušky mohli překonat s věrností
a se svatou radostí.
Voda moře vstoupí do pobřežních oblastí, na kontinenty. Buďte připraveny, děti! Neříkám vám
to, abych u vás vyvolával strach, ale proto, abyste byly poslušné mého Slova a zůstaly bdělé.
Nežijete podle Božího Zákona… Lidská pýcha je stále větší a člověk se vzdal
neustálému pokoušení zlem.

Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, očista tohoto národa bude
pokračovat skrze přírodu a samotného člověka. Mocný vulkán bude dunět v tomto
národu a celé lidstvo bude ohroženo.
Modlete se, děti, modlete se za Rusko, bude se třást, terorismus se vynoří nad tímto
národem.
Modlete se, děti, za Německo, jeho lid bude rozdělen.
Modlete se děti, modlete se za Nikaraguu, její půda se třese.
Modlete se, mé děti, modlete se za Itálii, třese se, terorismus způsobí utrpení mým
dětem.
Moji milovaní lidé, "NEZATVRZUJTE SVÉ SRDCE" [Žid 3, 8]." Udržujte si stálý úmysl
nápravy.
Můj anděl pokoje vás vidí…
Můj lid se musí připravit, aby jej přijal tím, že vejde do mého Slova.
Nechci fanatiky, chci děti naplněné láskou k bližnímu, které se řídí Přikázáním, pravé děti bez
neupřímnosti, děti víry.
Modlete se ve vhodnou i v nevhodnou dobu, modlete se s mou Matkou.
Mé milované děti, zlom San Andreas uvolní svou sílu a mé děti, národ za národem, pocítí strach.
Nejste samy. Jste to vy, mé děti, kdo Mě opustil, a tím, že milujete hřích, jste Mě odvrhly.
Ochráním vás, budete-li se kát z urážek, jimiž jste zranily mé srdce.
Ochráním vás, když Mi to dovolíte…
Ochráním vás, abych zachránil vaši duši…
Moji milovaní lidé, moje Láska neselhává. Stále se k vám přibližuje, aby vás přitáhla blíže ke
Mně.
Mé děti, nežijte ve sporech, ale v mé Lásce.
Volám vás, abyste obnovily zasvěcení našim Nejsvětějším Srdcím.
Žehnám vám, jste v mém otevřeném boku.
Váš Ježíš

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 12. října 2017.
Luz de Maria (Argentina, https://www.revelacionesmarianas.com/ .
NENÍ POZDĚ PRO NIKOHO, KDO CHCE ZACHRÁNIT SVOU DUŠI

Milovaní lidé,
naše požehnání zůstává vždy s vámi.
Nežehnám jen některým dětem a jiným zase žehnám, žehnám celému lidstvu a každý se
rozhodne, zda mé požehnání přijme, nebo je odmítne.
Má Matka jako Matka celého lidstva vám žehná a přimlouvá se za každého, a nezáleží na tom,
zda ji milují, nebo ne. Jen lidská vůle může odmítnout požehnání mé Matky každého z vás.
Uvědomujete si tento čas, ale nechcete uznat, že jste v "porodních bolestech" [Řím 8, 22] této
generace, která jde proti všemu, co přichází z našeho Domu.
Moji lidé jsou ve velkém zmatku kvůli tomu, že přicházím jako Kristus, Král vesmíru
a volám vás, abyste zachovávali Přikázání, přijímali svátosti, byli bytostmi činící
dobro, naplňovali zákon lásky a byli svědectvím mého díla a činů.
Miluji vás a vím, že někteří z vás, napadeni zmatkem a daleko ode Mne, se stali kořistí zla a ze
strachu se odvrátí ode Mne. Proto musíte zůstat bdělí a nepřijmout nic, co jde proti Božímu
Zákonu. Z mého boku byla zrozena má církev i svátosti – neopovrhujte jimi.
Přijďte a přijměte Mě v eucharistii, chlebu života, kde se vám dávám jako potrava
a příbytek.
Toto není čas k váhání: Potřebuji, aby se moji lidé stále cvičili v mé Pravdě. Zlo již převzalo tolik
mých dětí, které se staly ke Mně lhostejné, podporují ďábelské iniciativy a podněcují činy proti
lidskému životu a morálce. Mé děti tíhnou k tomu, co je hříšné a světské, když následují své
bratry, kteří křičí "ne životu" a dávají svůj souhlas k nemravnostem.
Zlý neodpočívá, dokončuje poslední přípravy k uvítání antikrista, zmocnil se mého lidu a moji
lidé přijímají jeho našeptávání, aby bloudili a šli proti Přikázáním Domu mého Otce a se
zneužitou svobodou přitahovali k sobě všechna neštěstí, jimiž v tomto čase trpí a budou trpět.
Vidím mé lidi… Moji andělé vidí mé lidi a pláčou, když se dívají na takovou vzpouru, ba co víc
než to, vidí i následky, jimiž všichni, jako mé děti, budou v hloubi duše trpět.
Duše, děti, duše v hříchu odděluje od sebe svou paměť, poznání a vůli, a taková
bytost se více sjednocuje se zlem a rozptyluje se v tom, co není ze Mne.
Protože paměť nepřijímá dobro, ale zlo, porozumění proniká temnota a vůle se oddává životu
ve zlu a přiživuje se na tom, co je hříšné. Ale vy to nechcete pochopit, mé děti… Kolik jen škody
si samy působíte tím, že přijímáte hřích!

Moji lidé nepoznávají, že žijí v hříchu, nechtějí rozpoznat hřích v jeho podobách, a proto mu
stále podléhají. A tak přijímají, co je v rozporu s Pravdou a v čase časů hltají velké dávky omylů
proti naší Boží vůli a proti spáse lidské duše.
Tato generace sténá a bude sténat nechtěným 'běda, běda, běda' nářku, protože se odcizila
naší vůli a popřela naše božství, které je nade vším!
Tato generace podlehla"druhé smrti" [Zj 21, 8], je daleko od dobra a odevzdala se zlu.
Tato generace se velmi snadno podvolila zlu a bezmyšlenkovitě přijala omyly všeho druhu,
protože ji zabránily, aby vůbec myslela. Přijali jste omyly a drželi jste se jich, pozměňujete
Přikázání a bez váhání překrucujete, co se nalézá v Písmu svatém.
Mému lidu jsou nabízeny velké omyly a můj lid je oslavuje. Odhazujete vysvětlování
mého Slova v těchto voláních lásky, protože dáváte přednost přivítat vše, co je v
rozporu s obětí, darem sebe, zbožností a s úzkou cestou.
Ó, člověče, jak jen budeš trpět bez naší Trojice, která nepronese ani slovo!
Moji lidé, kolik jen ohně na vás shoří, jak se jen země bude třást, až vám bude připadat, že to
trvá hodiny, kolik strachu budete mít při příchodu asteroidu, který se objeví bez varování,
a kolik jen vody pozvedne!
Člověk bude bičovat sám sebe a zamoří zemi, a pak zasáhnu Já jako Druhá osoba Nejsvětější
Trojice v jednotě s mou Matkou a vašimi společníky na cestě. Co by se jinak stalo z mého lidu,
ze svatého Zbytku, z těch, kdo skrze mučednictví – nejen fyzické, ale duševní – zůstanou věrní
a budou plnit naši vůli?
Ošklivili jste si Slovo, vycházející z našich úst…
Ohavnost ovládla naše děti…
Mé mystické Tělo je zamořeno, otráveno tím, co je nevhodné, a slovo není pravdivé…
Prostopášnost je věcí prvního řádu…
Nedostatek studu Mi způsobuje nevolnost; jen málo vás reaguje, ale i to málo dokáže být
nápravou, usmířením a láskou.
Já neodmítám kajícího hříšníka, odpouštím hříšníku, jenž litoval svých hříchů
a napravil své chyby.
Ďábel je mazaný, obléká se do pravdy, aby vás zmátl a dostal do svých sítí. Jakmile jsou moji
lidé v jeho síti, stanou se nadměrným hříchem utlumenými a připoutáni k hříchu tak, aby si na
něj zvykli.
Jak jen má Matka trpí nedostatkem lásky lidí k naší vznešené Trojici!
Sláva naší Trojice je v nebi zpívána…
a na zemi se člověk sám oddává ďáblu…
Kajte se, kajte se, děti! Není pozdě pro nikoho, kdo chce zachránit svou duši.
Modlete se, děti, modlete se za Chile, trpí otřesy své půdy, voda vstoupí a způsobí
spoušť.

Modlete se, děti, modlete se, Spojené státy jsou stále bičovány přírodou s velkou
silou. Jejich vláda bude trpět.
Modlete se, děti, modlete se, Itálie a Španělsko budou otřeseny. Itálie bude trpět
ohněm svých vulkánů.
Modlete se, děti, modlete se za Mexiko, jeho utrpení nekončí, země se třese
a některé z jeho vulkánů se stanou aktivní a vyvolají spoušť.
Modli se, Střední Ameriko, čiň nápravu a modli se!
Země, která se netřásla, se bude třást, síla země se vám dá pocítit.
Milované děti, "POJĎTE KE MNĚ, VY, KDO JSTE ZNAVENI…" [Mt 11, 28], přijďte, abyste
mohly najít útěchu.
Přijměte požehnání naší Trojice.
Váš Ježíš

Poselství Matky Spásy ze dne 16. října 2017.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .
MÉ DĚTI ZŮSTÁVAJÍ KONFORMISTY, ŽIJÍ PODLE ZÁKONA NEJMENŠÍHO ÚSILÍ
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
mé požehnání je podstatou mé mateřské lásky ke každému z vás…
Vyzývám vás k úplnému a konečnému obrácení, abyste mohly zachránit své duše
a měly nutnou sílu k překonání překážek tohoto času a toho, jenž má přijít.
Každodenní zpytování svědomí je nezbytné.
Je nutné, abyste každý den obnovily svá zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci mého Syna a mému
Neposkvrněnému Srdci.
Není snad každý okamžik novým bojem se zlem? Satanovy hordy neodpočívají. Proč si mé děti
myslí, že zasvětí-li se jednou našim Nejsvětějším Srdcím, že to stačí? Ne, děti, to nikdy nestačí…
Jste neposlušné, protože si neuvědomujete nutnost zůstat na jediné cestě. Stále kolísáte mezi
tím, co je světské a hříšné a cestou k věčné slávě.
Lidé mého Syna nejsou těmi, kteří jdou do hloubky toho, co jim bylo odhaleno.
Zvykli jste si jen dostávat, a ne prohlubovat naše Slovo, proto nemáte ani ponětí o duchovních
následcích, jimž se odevzdáváte, když zůstáváte přívrženci zavrženíhodných stavů, jimž, vedení
zlem, podléháte. Bezmyšlenkovitě opakujete, uchováváte si v paměti a neprociťujete, přidáváte

se k hříchu spolu s ostatními, jednáte setrvačností, spokojujete se s tím, čemu se podvoluje
většina a jednáte dřív, než myslíte.
Mé děti zůstávají konformisty, žijí podle zákona nejmenšího úsilí v každém ohledu.
Prostřednost lidstva je jako obrovská vlna, která vás vleče, aniž byste dokázaly uniknout. Proto
přicházím, abych vám dala svou lásku a volala vás, abyste si uvědomily, že podceňujete
duchovní konflikt, v němž se nachází tato generace. Ospravedlňujete hřích ďáblem, jemuž
dáváte za vinu vše, co se vám stane. Musíte bojovat proti hříchu, který přijímáte.
Pokušení je jen pokušením, je na každém, aby nad ním zvítězil, nebo mu podlehl.
Děti mého Syna vědí, že musí žít v neustálé ostražitosti.
Lidstvo chce zvítězit nad duchovními útoky, aniž by vzývalo a mělo na mysli Jméno, které je nad
každým jménem. Nemodlíte se ve jménu mého Syna a kolísáte, abyste si udržely lidský respekt
a neztratily přijetí lidmi.
Oddělení člověka od toho, co Věčný Otec ustanovil v Božím Zákonu a pohodlný přístup lidí
k hříchu, přivedlo očistu této generace. Každý člověk se svými zlými činy proti Božím
požadavkům je příčinou této očisty.
Žijete sledováním časových údajů, které jste dostaly od některých svých bratří ohledně konce
této generace nebo spíše o totální očistě této generace.
Snadno zapomínáte, že jen Bůh sám zná den a hodinu.
Ach, hloupé děti!…, které urážejí Boží vůli tímto uspěchaným chováním, v němž žijete, a které
sama příroda zastaví.
Tato generace si neudržela svou důstojnost Božích dětí, ale žije v zajetí hříchu, který nechce
opustit. Nechcete uvěřit, že hřích se obrátí proti člověku. Zapomněly jste na minulé doby, na
předešlé generace, které byly pohřbeny pod vodou, nebo potrestány ohněm, protože žily
v neřesti proti lidské přirozenosti.
Moji milovaní, je to tato generace, o níž hovořím, jste to vy, které chci probudit,
abyste nezemřeli navždy.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, jak často jsem vás celé roky varovala a vidím, jak
se v tomto čase má varování naplňují. Budete tak svědky Boží všemohoucnosti, Lásky Boha ke
svým dětem.
Říkám vám s bolestí, že to, co nyní čtete, je skutečnost, že každý z vás bude trpět,
zakoušet, uvidí velkou očistu lidstva a bude její částí.
Z Otcova Domu přijde anděl pokoje, aby dal povzbuzení lidstvu, ponořenému do beznaděje,
protože dnešní lidé vkládají svou naději do pokroku všeho druhu a ne do duchovního přístupu k
Stvořiteli.
Stroj nedává člověku věčný život…
Drahé oblečení nedává člověku věčný život…
Luxusní vůz nedává člověku věčný život…
Vysoké postavení nedává člověku věčný život…
Milovaní, musíte si sami položit otázku: co ve vás skutečně je?

Dáváte svědomí příležitost, aby vás zastavilo dříve, než budete strženi lidskými
choutkami, nebo abyste se učinili důležití?
Náš anděl pokoje povede osobu, která si to přeje, aby se viděla zevnitř a ne, aby žila ve své
fantazii. Vysvětlí vám Boží Pravdu, dokonce i tu, která byla lidstvu skryta. Ale kolik jen vás
pozná velký podvod, v němž jste žili a jemuž jste podlehli, který vás vedl k tomu, že jste se
odvrátili od mého Syna!
Milovaní, můj Syn vás vyzývá, abyste žili více duchem než tělem, více duchem než
požitky, více duchem, více duchem…, a náš anděl pokoje vás k tomu povede.
Buďte ostražití k hříchu a nepodlehněte pokušení.
Nekamenujte hříšníka, ale udržujte ho ve stálém studiu křesťanské víry. Jinak, budete-li soudit
své bratry jako hříšníky, budete házet kameny na sebe ještě dřív, než je hodíte na své bratry.
Ne každý, kdo říká: "Pane, Pane!", vejde do nebeského království… [Mt 7, 21].
Modlete se, děti mého srdce, modlete se za Anglii, bude trpět skrze člověka.
Modlete se, děti mého srdce, modlete se za Irsko, bude silně otřeseno a voda
se proti němu pozvedne.
Modlete se, mé děti, modlete se za Japonsko, bude se tak silně třást, že moře ponoří
jeho velkou část pod hladinu.
Modlete se, mé děti, modlete se, převrácení pólů je blízko a člověk, nepřipravený žít
v jiném podnebí, než v jakém žije, bude zaskočen.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, New York přijímá hřích stejně jako Las Vegas,
přijímá jej jako vodu, a kde vládne hřích, tam hrozí zkáza.
Dávejte si pozor na falešné a shovívavé podoby vládce světové mocnosti, medvěd není tím, čím
se zdá být. Už jsem to oznámila ve Fatimě.
Drak se probudí a napadne jiné země.
Moji milovaní, vulkány se probouzejí a přivedou lidstvo do stavu ostražitosti.
Nebuďte slepí, nejsou to snad znamení časů? PROBUĎTE SE, DĚTI! Usilujte o to, aby se ve
vás s Božím požehnáním probudil nový člověk, abyste tak mohly být apoštoly Lásky.
Zvu vás k novému dni modlitby svatého růžence za spásu duší, na neděli
26. listopadu. Říkám to předem, aby se lidstvo sjednotilo v uznání mého Syna, Krále
vesmíru.
Volám všechny mé děti, "obnovte se šlechetným duchem" [Ž 50, 14]. Buďte moudré, dejte vaše
všechno pro mého Syna a oddejte se Nejsvětější Trojici.
Žehnám vám Láskou, která vládne v mém srdci.
Matka Maria
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PŘIJĎTE KE MNĚ, NEODVRACEJTE SE, PŘIJĎTE KE MNĚ!

Moji milovaní lidé,
v mém srdci žijí všichni lidé a v něm na vás čekám.
Moji lidé, mé milosrdenství se neodvrací od žádného z mých dětí, ale naopak, přivítá toho, kdo
opravdově činil pokání, kdo bere vážně být mým dítětem a kdo se s vážností vědomě rozhodne
napravit svůj život, práci a jednání.
Lidstvo je ve velkém zmatku a má církev přijímá cesty, které je ode Mne odvádí.
Mějte na paměti, že bez souhlasu lidské vůle, by hřích nemohl být proveden…
Děti, kdokoli setrvává v hříchu a hřeší znovu a znovu bez náležitého pokání a včasné nápravy,
aniž by se rozhodl odstranit hřích, odsuzuje sám sebe. Hřích existuje, není to něco nereálného.
Kdyby hřích neexistoval, žádné z mých dětí by nebylo Mnou káráno, ani voláno k obrácení.
Zmínil jsem se vám, že duše si udržuje svou svobodnou vůli prováděnou člověkem, ale…
Nechci děti, které Mě následují pod vlivem násilí…
Nechci otroky, ale svobodné děti, skutečně svobodné Mě milovat.
Následujte Mě jako svobodné děti, nemějte nic společného s pýchou, a učiňte se
nejmenší ze všech, abyste mohly důvěřovat ve Mne a ne sobě samým.
Člověk zná následky hříchu, a tyto následky se pro tuto generaci nemění:
Budu spíše přísnější k tomuto lidskému pokolení, které nevidí hřích jako hřích,
a chce Mě donutit, abych odpustil, co nehodlám odpustit, dokud nenapraví svou
práci a činy v tom, co je hříšné a nepřijme definitivní rozhodnutí odčinit škodu.
Každé lidské stvoření má pomoc mého Ducha Svatého, k Němuž se může obrátit, aby mu
pomohl v procesu nápravy a aby se zcela odvrátil od neřesti, která zabíjí duši. Vy usilujete
žít v bídě, vidím vás, jak ležíte tváří k zemi a opakovaně se špiníte blátem hříchu a s velkou
slabostí zase padáte, znovu a znovu, aniž byste uvážili, co děláte.
Když Mě neznáte, nedokážete pochopit strategie Satana, které vás vtahují do hříchu
a udržují vás na cestě nekajícnosti, jež vás povede k druhé smrti. Zarputilost v hříchu a
nekajícnosti jsou prostředky, které Zlý používá, abyste se neprobudili, nepohlédli na Mne a ani
se nezměnili.
Říkáte:
Všechno je v pořádku…
hřích neuráží Boha, protože Bůh je milosrdenství a všechno odpouští…
člověk je spasen, protože Kristus zaplatil za hříchy člověka a člověk se nemusí kát…

očistec neexistuje…
peklo neexistuje…
To jsou univerzální klíče Satana, abyste zůstali jako on, padlý kvůli hříchu, a abyste
byli odsouzeni. Pro některé z vás je těžké si představit, že démoni jsou na zemi, že vás stále
pokoušejí a poskytují vám veškerou pomoc, abyste hřešili.
Člověk tohoto času musí hledat sjednocení s Boží vůlí všemi prostředky, protože
ztratil cit pro to, co u Mne vyvolává nelibost a co naše vůle vám přikázala, abyste
naplňovali a dodržovali v Desateru přikázání. Ztratili jste lásku, a z toho pocházejí
všechny následky, jimiž v této době trpíte.
Zneužitá svobodná vůle překáží proudu komunikace s naší Boží vůlí. Proto, abyste odčinili škodu
a opustili stav hříchu, potřebujete jít k našemu Duchu Svatému a prosit Ho, aby na vás vylil
milost správně pracovat a jednat, a byli tak sjednoceni s naší Trojicí, s mou církví jako
mystickým Tělem, se svátostmi a s mou Matkou, Matkou lidstva.
Moji lidé, máte zvyky v chování, potravě, studiích a další. Podobně osoba, která neustále hřeší,
dovoluje hříchu, aby se změnil ve zvyk, aniž by pomyslela, že tento zvyk se může stát tím, co ji
trvale promění v hříšníka bez kajícnosti.
Hřích pak v člověku shromažďuje sílu, až se pro něho stane nemožným jednat v dobru.
Ignorujete skutečnost, že jednáním a prací v dobru a naplňováním dobra najdete větší snadnost
v přibližování ke Mně, bude pro vás lehčí naplňovat Přikázání a přistupovat k svátostem.
Moudrost si ve vás udělá hnízdo, bratrství bude nutností, stvoření bude cítit svobodu a těšit se z
ní a schopnosti duše budou vzrůstat. Tímto způsobem vstoupíte s radostí do skutečnosti být
částí mého mystického Těla.
Přišel jsem, abych vám řekl: "Ne hříchu!", a abych učinil jasným, co je hřích a co není,
a jaké následky má hřích, když lidé nečiní pokání.
Přijďte Mě poznat!, aby vám neřekli přijmout to, co je hřích…
Přijďte Mě poznat!, abyste řekli "Ne!" tomu, co se zdá být dobrým a tomu, co v tomto čase
pod tíhou modernismu a prostopášnosti je prezentováno jako něco přirozeného a nikoli v
rozporu s naší vůlí…
Tento čas velkého zmatení pro můj lid je časem, v němž každé z mých dětí má
povinnost Mě poznat do hloubky, aby nepadlo do něčeho, co je špatné.
Nacházíte se v očistě, protože vám bylo umožněno neposlouchat a přijmout ideologie, které
nejsou naší vůlí.
Všichni jste mé děti, ale ne všichni plníte Boží vůli. Člověk rychle zapomíná, co se mu nehodí si
pamatovat, a s velkou radostí přivítá, co mu dovoluje žít, jak chce, i kdyby to znamenalo ztrátu
věčného života.
Tento čas očisty je časem mého milosrdenství, v němž zůstávám pozorný ke slovu lítosti. Přitom
se dívám se do každého srdce, každého svědomí, na každé lidské stvoření, abych se k němu
přiblížil a přitáhl ke Mně.

Lidstvo je očišťováno přírodou, i když mé děti nevidí tuto očistu jako příležitost
k obrácení, ale naopak, poukazují na Mne jako zodpovědného za utrpení, pohromy a
strasti života, aniž by si uvědomily, že zlá díla a činy přitahují zlo.
Hvězda Slunce, Měsíc, všechno na obloze a vše, co člověk umístil do prostoru, s člověkem
souvisí. V tomto čase Slunce působí na Zemi, dokonce i v jejích hlubinách jako nikdy dříve.
Působí na člověka, nejen na kůži, ale na jeho práci a činy, ať v dobrém či zlém, přesně podle
toho, nakolik člověk žije ve světském, protože se nedokáže ovládat. Měsíc působí na člověka,
stejně jako na moře, celé Stvoření ovlivňuje člověka. A člověk vědy umístil do prostoru satelity.
Přichází okamžik, kdy některé spadnou na Zem a způsobí neštěstí.
Slunce nechá zmizet technologický pokrok a lidstvo se vrátí k primitivnímu životu. Slunce
přestane dávat teplo a chlad se zmocní Země.
Nepřemýšlíte dál, než je váš horizont vaší mysli a místa, kde žijete v tomto
okamžiku…
Moji lidé mají pocit, že ovládají všechno, dokonce i Slunce, Měsíc a celé nebe. Není tomu tak,
děti, není to tak, proto musíte zůstat pokorné a uznat, že potřebujete Boží pomoc, bez níž
nejste nic.
Modlete se, děti, modlete se za Austrálii, její půda se silně otřese spolu
s Japonskem.
Modlete se, mé děti, modlete se, tektonické desky jsou v neustálém pohybu a moje
děti budou kvůli tomu hodně trpět, a v rychlém sledu.
Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, Chile, Střední Ameriku, Itálii
a Španělsko.
Modlete se, děti, modlete se, dva podmořské vulkány se pozvednou nad hladinu
a otřesou nedaleké ostrovy. Mé děti budou žít ve velké bolesti.
Nevěřte, že válka nepřijde, nemyslete si, že mé Slovo je marné, zůstaňte bdělí!
Hřích člověka a popření hříchu probudilo Stvoření, které nechce, aby člověk byl ztracen.
Mé andělské legie stojí před vámi, ale vy je nevnímáte, protože si nepřejete dobro a ani je
nehledáte.
Co je větší v lidském stvoření, než poslouchat svého Otce, který je v nebi?
Žehnám vám svou Láskou, žehnám vám svým milosrdenstvím.
Přijďte ke Mně, neodvracejte se, přijďte ke Mně!
Váš Ježíš
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ZAPOMNĚLI JSTE, ŽE VŠE VE STVOŘENÍ VYTVÁŘÍ JEDNOTU

Moji milovaní lidé,
přijměte mé Slovo z Lásky, která se v mém Nejsvětějším Srdci stává živou ke
každému z vás.
Moji lidé nejsou mému Slovu cizí, ale přijímají je a berou je jako svou normu a pravidlo pro
život.
Mé děti nanášejí olej na rány mého srdce a zmírňují mou bolest způsobenou neposlušností těch,
kdo se stále bouří a odvracejí se ode Mne.
V domě mého Otce je mnoho příbytků [Jan 14, 2], kde je místo pro ty, kdo se
potřebují očistit od svých hříchů a jakmile tento úkol splní, dosáhnou věčného
života. Příbytků pro ty, kdo otevřeli své srdce tomu, k čemu je naše vůle povolala a
dala jim poznat.
Moji milovaní lidé, neustále zavádíte novinky, pokud jde o chování mých dětí. To by vás mělo
přivést k zamyšlení, protože v Písmu svatém se dá najít každá odpověď na to, co je pro lidstvo
nezbytné.
Nezapomeňte, že jsem vás v mém Slovu varoval: Přijdou falešní proroci a budou říkat, že jsou
moji vyvolení [MT 24, 11]. Ti, kdo Mě omezují, nejsou moji vyvolení.
Postěte se a modlete se, abyste byli poslušnými nástroji mé vůle, a tak dosáhli
sjednocení a objímající jednoty s naší vůlí a s mou Matkou.
Varuji vás z lásky k vám, nechci, abyste lpěli na světských neřestech, které se bezuzdně
rozrůstají, poškozují člověka uvnitř, narušují jeho mysl, zneklidňují myšlenky a podrývají
hodnoty, až se lidské stvoření stane prázdným a odevzdá se čemukoli, co se mu nabízí.
Zlý je lstivý, mé děti, velmi lstivý.
Vy jste částí mého mystického Těla, v němž se objevují různá hlediska a rozdíly, protože
ne všichni máte stejné zásady. To proto, že ne každý Mě zná do hloubky, s vědomím
a odhodláním žít tak, jak požaduji.
Potřebuji jednotu mého mystického Těla, protože jen jednota mých dětí je schopná
dosáhnout rozšíření mé lásky, víry, naděje, dobročinnosti a poslušnosti k mým
Přikázáním.
Aby toto mohlo být vykonáno a rozšířilo se na co největší počet duší, je nutná vnitřní
JEDNOTA, kdy všechny mé děti zůstávají v činnosti a jsou si vzájemně užitečné. Ne každý má
stejné vlastnosti nebo stejné dary. Ne všichni si osvojili dovednost v určité činnosti, ale je to

právě v různosti, kde JEDNOTA nachází svou radost, aby všichni si byli vzájemně užiteční a byli
poslové mé Lásky.
Volal jsem vás, abyste byli částí mé rodiny, milovali jeden druhého, jako Já miluji
vás [Jan 13, 34].
Dal jsem vám učení, abyste je uvedli do praxe.
Můj Otec vám odkázal Zemi, Vesmír a vše, co v něm existuje, viditelné i neviditelné. Vlastníte
nadpřirozené dary, abyste nepotřebovali nic jiného než božství. Tato jednota byla zničena
člověkem, jenž se chtěl rozvíjet podle svého rozmaru, neposlechl mého Otce a nenaplnil účel,
pro který byl stvořen. Od této chvíle můj Otec, v každém stadiu lidské rasy dovolil, aby toto
rozdělení, které si člověk zvolil, bylo napraveno a obnoveno společenství s naší Nejsvětější
Trojicí. Nebylo to však možné. Každá generace je více nakažená zlem, protože Zlý ví o blízkosti
naplnění zjevení mé Matky lidstvu, zjevení, které ignorujete.
Přicházíte na mši svatou, abyste strávili chvíli rozptýlení, a ne z lásky…
Věříte, že se můžete nazývat křesťany, když stále znovu opakujete modlitbu, kterou
neprociťujete, ani o ní nepřemítáte…
Přijímáte Mě v hříchu, žijete tím, že se zraňujete, bouříte, tak pečlivě zkoumáte své bratry,
že takové pokrytectví Mi způsobuje nevolnost, protože ti, které si vybíráte, si to nezasluhují…
Ignoranti! Moji lidé jsou nevědomí, protože nevstupují do Mne, aby Mě poznali, jsou nevědomí,
protože se nepřibližují ke Mně a neznají pravý význam slova JEDNOTA.
Nevědí, že celé Stvoření tvoří jednotu s člověkem a člověk se Stvořením. Můj Otec dal lidstvu
prvotní materiál, abyste jej rozmnožovali, a vy jej místo toho bez výčitek zabíjíte.
Člověk chodí po Zemi, aniž by věděl o vlivu celého Stvoření na něj samotného a o jednotě mezi
ním a Stvořením.
To, co stvořil můj Otec, pokračuje v bytí, aby naplňovalo účel, pro který bylo stvořeno. Člověk
je naopak tím, kdo se stále bouří proti mému Otci.
Prvky Stvoření, Měsíc, a Slunce, udržují svůj vliv na člověka. Činnost člověka a jeho reakce mají
současně sílu ve Stvoření. Dobro, které člověk vytváří, se projeví na celém Stvoření. Zlo, jehož
je člověk příčinou, se šíří Stvořením a vyvolává reakci, odpovídající tomu, co z člověka vychází.
Zapomínáte se dívat se nahoru, chodíte spoutáni se zemí, nedíváte se ani na měsíc, ani na
hvězdy, nevidíte mraky, ani znamení tohoto času.
Existuje velké odcizení člověka od Stvoření a Stvoření se bojí člověka, který mu ublížil. To je
výsledek tvrdosti jeho srdce a jeho nedostatky lásky, který způsobuje, že člověk nepřemýšlí
o tom, co ho obklopuje.
ZAPOMNĚLI JSTE, ŽE VŠE VE STVOŘENÍ VYTVÁŘÍ JEDNOTU.
V tomto čase moji lidé cítí, že se dny staly kratší, ale v tomto čase je to člověk, jenž činí den tak
krátkým, že den se ztrácí. Nevzdáváte díky za vše, co máte, ani neděkujete mému Otci ve dne v
noci.

Obyčejní lidé se dívají na Měsíc, žasnou nad ním, aniž by si o něm něco více mysleli.
Děti, Měsíc má velký vliv na Zemi a na její stabilní rotaci. Kdyby se Měsíc měl od Země vzdálit,
póly by se obrátily. Zajímá to člověka?
Člověk stále dělá pokroky v technologických inovacích, někdy je používá k dobru, někdy je
zneužívá, a proto se nezastavil v bodu, který neměl překročit. V tomto čase budete vystaveni
velkému jevu, jenž vás zastaví a přivede vás k nepředstavitelnému stavu člověka bez
technologie.
Vliv Slunce a jeho přímé působení na vývoj lidského života je dostatečně znám. Děti, lidé mají
sklon jednat a reagovat na zvýšenou sluneční aktivitu spíše nemotorně.
Většina z vás, mé děti, žije, aniž by si osvojila nejmenší znalost toho, co jsem vám oznámil.
Slunce zvyšuje svou aktivitu, a tím jsou lidé silněji vystaveni nejen tomu, co má vliv na jejich
zdraví, ale také na jejich technologii a na přírodu.
Vše reaguje na zlo, způsobené zneužitím svobodné vůle člověka.
Děti, ptáte se: Proč nám to Kristus říká?
Odpovím vám: Abyste se probudily a rozhodly se k tomu, že poznáte své životní prostředí,
nejen to bezprostřední, ale také to, které se nachází mimo Zemi a je spojeno s lidstvem.
Moji milovaní lidé, v tomto čase, kdy vládne zmatek, máte povinnost nepatřit k těmto zmateným
lidským stvořením. Naše Trojice vám dala "prostředky a víc" abyste zůstali bdělí a použili svou
inteligenci, abyste se přiblížili ke Mně, objevili lásku mé Matky ke svým dětem a byli příbytkem
našeho Ducha Svatého.
Nestačí říkat, že jste mé děti, když jimi ve skutečnosti nejste…
Nestačí chodit do mých chrámů přijímat Mě v eucharistii, když nejste náležitě připraveni
Mě přijmout. Přijímání ve stavu smrtelného hříchu vás přivede do jezera ohně, pokud
nedosáhnete svátosti zpovědi a nebudete činit pokání dřív, než zemřete. Proto musíte žít každý
okamžik, jako by byl poslední a být připraveni.
Moji milovaní lidé, Země ve svém nepřetržitém procesu transformace posílá lidem varovné
signály jako určitý druh požadavku k odčinění toho, co jí člověk udělal, trpí neustálými křečemi,
jimiž i vy budete trpět a budete očišťováni.
Země se v tomto čase otřásá z jednoho bodu na druhý, bez přestání. Klima útočí na různé
země, oheň nevyhlašuje příměří a lhostejnost člověka k naší vůli vede Stvoření, aby vycítilo, že
člověk je daleko od Lásky naší Trojice.
Tato generace upadla do hříchů, které již existovaly a stále zavádí nové, a dospěla k těžkým
urážkám našeho božství a mé Matky.
Modlete se, děti, modlete se za Spojené Státy, trpí skrze přírodu a silně se třesou.

Modlete se, děti, modlete se za Argentinu, třese se, a temnota v srdcích některých
stvoření přivede tento národ k bolesti.
Modlete se, děti, modlete se za Španělsko, krev se řine a její půda, otřesená, bude
bičována.
Modlete se, děti, modlete se za Střední východ, krev bude prolita a lidé budou
vystaveni podivnému jevu z atmosféry.
Modlete se, děti, modlete se za Rusko. Rusko zůstává ve stavu pohotovosti, buďte
ostražité. Rusko je na číhané.
Moje milované děti, čiňte zadostiučinění za urážky našich Nejsvětějších Srdcí. Buďte pokorné,
ale moudré, abyste nespustily z očí velikost naší Boží Lásky, a buďte vděčné.
Nový módní výstřelek mládeže vyvolá teror, jenž bude dílem Zlého.
V tomto čase některé z mých dětí rozšířily urážky a bludy proti našemu božství
a každé z nich se bude muset za to zodpovídat, protože představují těžkou urážku.
Nejděte svou cestou, aniž byste přemýšleli o klimatu, uvažovali o něm a pozorovali je…
To, co věda označuje jako působení klimatických změn, Já nazývám znamením
tohoto času.
Moji milovaní lidé, nebuďte lhostejní k těmto znamením, ale pozorujte je. Buďte
připraveni a rozhodnuti stát se opravdovými dětmi naší vůle a naší nejsvětější
Matky.
Miluji vás věčnou láskou.
Váš Ježíš
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 27. října 2017.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .
ZLO SPĚCHÁ, NEČEKÁ, ZMOCŇUJE SE TĚCH, KTEŘÍ SE MU PŘIBLÍŽÍ
Moji milovaní lidé,
chovám vás ve svém srdci…
můj pohled se od vás nevzdaluje ani na okamžik.
Moji lidé jsou "ZŘÍTELNICE MÉHO OKA" [Dt 32, 10].
Jako Otec chci, aby mé děti "byly zachráněny a mohly dojít k poznání mé Pravdy" [1Tim 2, 4]
tím, že budou pokojné a budou nositeli mé lásky, aby mou lásku šířily, a ta mohla dosáhnout k
jejich bližním.

Udržujte své lampy zapálené. Jako dávám pozor na můj lid, mé děti musí dohlížet na
naplňování mé vůle v mém mystickém Těle.
Nebuďte vlažní, nebuďte částí těch, kdo v malých dávkách, aby prošli nepovšimnuti, zavádějí
inovace zcela v rozporu s naší Boží vůlí a svádějí můj lid na scestí, aby se pokorně sklonil před
podvody Zlého. Proto jsem vás vyzval, abyste Mě poznali, volal jsem vás, abyste byli věrnou
částí mého lidu, kvůli němuž jsem přišel a pro něhož přicházím.
Nejsou to jen modlitby, které musíte znát, ale také vejít do sebe a objevit, že všechno ve vás
žije spolu. Neutíkejte, když vám říkám, že má Boží síla se nachází ve vás a je na vůli každého
člověka, zda ji přijme, nebo odmítne.
Má síla je přítomná:
Když mé děti veřejně oznamují mé Slovo…
Když se modlíte a rozhodujete se pro dobro v mém jménu…
Když prosíte o mou pomoc…
Když se modlíte a když modlitbu doprovází cit z hlubin vašeho srdce…
Musíte se přesvědčit, že slovo mých dětí, vedených mou vůlí se ve vás a ve vašich
fyzických smyslech rozpíná: hmat, chuť, čich, sluch a zrak jsou vybaveny mou silou,
mou mocí pro vás, abyste se duchovně rozvíjeli.
Ale k tomu potřebujete být stálí. Stálost je velkým darem mým dětem, je pravidlem života,
bez něhož nejste schopni se rozvíjet a být sjednoceni se vším, co jako praktikující křesťan
musíte splnit.
Víte velmi dobře, děti, že zlo existuje, a tam, kde přitahujete zlo, se projeví. Negativní energie
je přitahována k člověku lidskou vůlí. Co je podobné se přitahuje, a když zlo přebývá v lidské
bytosti, zlo žije v této bytosti – myšlenky, chutě a touhy jsou ovlivněny zlem.
Dobro je vámi vnímáno v lidské bytosti, z níž vychází láska, dobročinnost, smířlivost, naděje,
víra. Lidské stvoření, jež žije spolu se zlem, šíří všude toto zlo a tehdy to, co je negativní
proniká ven a vyvolává nepříjemnosti, rozdělení, lhostejnost, nepokoj, závist, zastrašování…
Moji milovaní lidé,
prosím vás, abyste nechodili na oslavy Halloweenu a neúčastnili se těchto slavností,
tohoto svátku ďábla.
Zlo posedlo velký počet lidských stvoření a vy, kteří jste částí mého lidu, se nesmíte podílet na
těchto pohanských slavnostech. Ty vedou duše k tomu, aby se radovaly ze všeho, co zlo
reprezentuje, protože ti, kdo si oblékají kostýmy reprezentující vše, co je démonické, podléhají
vlivům ďábla. Pro démony je snadné je posednout.
Nevědomost mých lidí je tak obrovská, že nepřikládají velkou důležitost tomuto
jednání, které se zdá být neškodné, ale ve skutečnosti otevírá dveře ďáblu.
Jak si jen přeji, abyste se stavěli proti těmto ďábelským oslavám Haloweenu.
Nechci, abyste se oblékali do náboženského roucha.
Chci, abyste se modlili svatý růženec.
Chci, abyste pomáhali svému bližnímu.

Chci, abyste nasytili hladové.
Chci, abyste činili skutky milosrdenství.
Chci, abyste byli ztělesněním mé Lásky a sjednotili se s mou Blahoslavenou Matkou ve
společenství svatých.
MOJI MILOVANÍ LIDÉ, OBRAŤTE SE TEĎ!
Znamení tohoto času nenechají na sebe čekat. Žijte připoutáni k dobru, rozmnožujte dobro
rozdáváním mé Lásky těm, kdo trpí jejím nedostatkem. Člověk deformoval slovo "láska", dal mu
světský, nemorální a naprosto pokřivený význam.
Vy, kteří formujete můj lid, víte, o čem mluvím?
Jako část lidstva se potřebujete sjednotit, mé děti, prožívat každý čin nebo práci do hloubky,
abyste nebyli zamořeni, a proto Mě potřebujete pozvat k práci a jednání ve vás.
Varování se přibližuje člověku – je to můj velký čin milosrdenství pro lidstvo, je to pro vás
příležitost uvidět sami sebe a znovu objevit pravou cestu k věčné spáse.
Moji milovaní, slyšíte, že v různých částech dochází k přírodním událostem, které se dříve
nestávaly tak často jako v tomto čase. Je to kvůli hříchům člověka, s nimiž bez přestání žije.
Tak se člověk nachází bez pokoje, rozrušený rychlostí a šílenstvím každodenního života
a ovlivněn mohutným působením Slunce, a bezpochyby přijetím Satana do života těch, kteří se
mu odevzdali.
Občanské revolty budou bez zřejmých důvodů častější. Nebudete se cítit v bezpečí tam, kde
jste, protože člověk vlastní méně a chce víc.
Modlete se, mé děti, modlete se, výhružky mezi národy se stanou tím, čeho se
lidstvo bojí.
Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko, trpí působením přírody.
Modlete se, mé děti, modlete se za Rusko, ukáže se takové, jaké je.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, jeho půda se bude třást uprostřed
otřesů způsobených těmi, kdo se považují za jejich nepřátele.
Modlete se, děti, modlete se za Itálii, bude velmi trpět, každý zbytek mé církve bude
zničen.
Moji milovaní, zlo spěchá, nečeká, zmocňuje se těch, kteří se mu přiblíží. Proto vás stále
vyzývám, abyste byli stvořeními dobra a posly mé Lásky. Tato generace bude trpět, bude
očištěna, ale ve stejném čase bude požehnána přímluvou mé Nejsvětější Matky.
Právě tak, jak je zlo nad lidstvem, také mé andělské legie čekají na volání od vás,
aby vás přivedly na správnou cestu. Důvěřujte v ochranu a stálost vašich společníků na
cestě, vašich ochránců, abyste si byli vědomi andělské prozíravosti ve vaší práci a činech.

Žijete v časech, kdy zlo uchvacuje člověka a nechá ho padat do své pasti, ale ve stejném čase
žijete okamžiky velké duchovní pomoci. Uvidíte zázraky v životě těch, kdo žijí v naší vůli, v
životech těch, kdo se snaží zůstat na pravé cestě. Budete svědky mé Lásky k mému lidu.
Čekejte, nezoufejte, můj anděl pokoje přichází na pomoc mému lidu.
Zůstávejte pozorní a bdělí! "Ten, kdo Mi důvěřuje, nebude zahanben" [Řím 10, 11].
Mým požehnáním pro vás je síla a Láska. Miluji vás.
Váš Ježíš
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 3. listopadu 2017.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .

MAJÍ OČI, ALE NEVIDÍ, MAJÍ UŠI, ALE NESLYŠÍ…
Moji milovaní lidé,
mé stále se na vás rozlévající požehnání vám usnadňuje cestu. Přináší vám mou
lásku, která vás volá a posilňuje, chrání a varuje.
Moji lidé,
potřebujete žít Pravdou našeho Slova, musíte žít v souladu s Písmem svatým a naplňovat vše,
co vám, svým dětem, můj Otec dal jako pravidla pro život, abyste si byli jisti, že nesestupujete
na špatné cesty.
Není to tělo, které vás zachrání, je to váš život, který naplňuje naši vůli.
Naše vůle je Láska, stálá Láska, která nepřestává, ale udržuje nepřetržité Boží dílo ve prospěch
člověka. Láska se nezastavuje, ale vždy vytváří větší užitek těm, kteří milují. Je jako Pravda –
neustále plodí více pravdy, když stvoření uskutečňují více činů a práce v naší vůli. Ale abyste
rozmnožovali naši Lásku a naši Pravdu, musíte znát Písmo svaté do hloubky, abyste se nezmýlili
a nesešli z cesty.
K dosažení našeho Domu vede jen jedna cesta, nenajdete žádné zkratky nebo volby, a tato
jediná cesta se nazývá poslušnost, naplňování našich Přikázání Lásky a být pravdiví
za každých okolností.
Někteří tvrdí, že jsou našimi dětmi a žijí život, který není duchovní, ale je životem falešné
zbožnosti, který je nevede k tomu, aby pronikli do našeho Slova, našeho tajemství Lásky.
Navštěvují eucharistickou slavnost, zpovídají se každý týden a opakují stejná selhání bez úmyslu
nápravy.
Žijí pohodlně zbožný život, který je vůbec neovlivňuje v jejich lidském pohodlí a uspokojení
a který je udržuje uvnitř jejich sociální skupiny. Tyto naše děti nevědí nic o oběti,
o sebeodevzdání, netouží po větší blízkosti k naší Nejsvětější Trojici, nesnaží se růst a odpoutat
se od toho, co je světské, ani od svých chutí a potěšení.

Milovaní lidé,
tento čas je vyvrcholením naplnění zjevení, která vám dala má Matka v různých
částech světa.
Nesmíte čekat na zítřek, abyste se změnili, musíte to udělat neprodleně, kvůli
samotné nutnosti změny.
Myslíte si a lpíte na myšlence, že jste své tělo. Nechcete přijít a setkat se se Mnou, abyste žili ve
svobodě a štěstí. Zůstáváte pohlceni finanční stránkou existence, potravou, lidskými požitky,
proto si nejste vědomi, že tělo, i když je chrámem Ducha Svatého, je smrtelné.
Musíte proniknout do mého Světla, abyste dosáhli uvědomění a schopnosti stát
mimo rozptylování vším, co je světské.
Moji milovaní lidé,
jestliže se opravdově nekajete se svých hříšných činů, z urážek proti našemu Domu, z bolesti,
kterou působíte mé Nejsvětější Matce a z okamžiků, kdy zraňujete své bratry a sestry a
působíte jim velkou bolest…
Jestliže se nekajete z přízemnosti, v níž jste žili…
Jestliže se nekajete z přestupků proti Přikázáním a naplňování svátostí, z toho, že nejste dětmi
blaženosti, ani nejste milovníky díla mého milosrdenství, ani z toho, že nepronikáte do Písma
Svatého…
pak budete opravdu bloudit z jednoho místa na druhé a nebudete schopni pochopit
mé Slovo nebo duchovně růst…
Všichni ti, kdo žijí, aniž by před sebou viděli a chápali věčný život, jsou těmi, kdo budou dále žít
se svým svědomím, zaměřeným na světské, hmotné, a na své vlastní "já".
Každý volá na poušti ze své vlastní nevědomosti, když Mě nezná a nevchází do mého Slova.
Kdokoli, jenž Mě nezná do hloubky bez falešných výkladů, bloudí, stává se neklidným, omezuje
sebe, nesprávně si Mě vykládá a obklopuje se tím, co není má vůle, protože je snadněji
oklamán.
Moji milovaní lidé, vraťte se do vnitřního ticha, kajte se opravdově, účinně vykořeňte to, co vám
nedovoluje se odevzdat do mé vůle. Musíte odolat rozptylování nepřítele a lidské vůle, které
vám brání jít vědomě po této cestě.
Mějte na paměti, že k vám mluvím o těchto věcech, které vás udržují v boji proti lidskému "já",
proti nepříteli duše a v boji proti všemu, co se k vám dostává z vnějšku a není ode Mne. Říkám
vám o těchto věcech, které vaši bratři, kteří Mě nechtěli poznat, nechápou, a proto dávají
falešný výklad tomu, čemu nejsou schopni rozumět.
V mém lidu jsou různé druhy stvoření: Vidím některé mé děti, které ke Mně přicházejí ze
zvědavosti – ty mému Slovu a mé Pravdě nerozumějí, ale žijí podle své libosti, a přesto jsou
pohotoví kritizovat, urážet a soudit.
Jiní, kteří se Mi přibližují, mají omezené smysly, "mají oči, ale nevidí, mají uši, ale neslyší"
[Ž 115, 6] a ústa, která o Mně nejsou schopna mluvit. Tito rychle odejdou, zcela zabráni do

kritiky, protože se nechtějí vázat, neschopní proniknout do reality tohoto vysvětlování mého
Slova.
Jiní, neznalí Písma svatého, nejsou se svými smysly schopni přiblížit se mé Pravdě, protože žijí
připoutáni k tělu a světu, k svému lidskému "já", nepřipustí si, že by Mě mohli poznat
a duchovně růst. Jsou to stvoření se ztvrdlým srdcem a vyvolávají velká rozdělení.
Vy, moji lidé, se musíte dívat za to, co vidí vaše oči, cítit nad rámec toho, co pociťuje lidský cit –
nežijete v domě, obehnaném tlustými zdmi, prožíváte skutečnost a vidíte omezení takových zdí.
Žijete na Zemi, abyste stoupali k mému Domu a přestali být nevědomými, jimiž jste se stali
kvůli tomu, že jste byli neposlušní a nezabývali jste se hlouběji Písmem svatým. Proto jdete dál
jako žebráci lásky, živící se drobky.
Moji lidé:
Materialisté jednají v bezděčné reakci na vše, co tento materialismus uspokojuje…
Egoisté myslí jen na sebe a ne na ostatní…
Necitlivé osoby se mohou dívat na to, co je nejbolestivější a nereagují, protože nemají srdce z
masa.
Musíte se stát citliví, chcete-li být více duchovní.
Každý z vás musí být anděl na zemi, abyste sdíleli svatost se svými bratry, protože někteří
z těch, ačkoli mají oči, Mě nevidí, a jsou jako ti, kdo tvrdí, že vidí slunce se svýma zavřenýma,
tělesnýma očima. Ti, kdo nevcházejí do mé vůle, Mě vidět nemohou, protože nejednají nebo
nepracují podle mých způsobů, a proto stále kritizují, jelikož nemohou rozumět tomu, co
neznají.
Moji milovaní lidé, zkoušky v ustáleném řádu přírody pokračují a pošetilí lidé si nejsou vědomi,
že vyvolávají utrpení velkého počtu nevinných, protože jejich rozum je posedlý ďáblem.
Musíte si být vědomi, když se ode Mne odvrátíte, popřete Mne a spojíte se s hordami
Satana, že vás to povede k hříšnému jednání a konání, které je pro člověka
nepředstavitelné.
V tomto čase je mnoho lidí posedlých Satanem, kteří hlásají, že Země je v moci zla. Pronikli do
mého mystického Těla, aby zasévali zlo, pokřivili Boží přikázání a přizpůsobili naše Slovo
světskému pohodlí člověka, a tak spáchali velké úchylky a kacířství.
"NIKDO NEMŮŽE SLOUŽIT DVĚMA PÁNŮM" [Mt 6, 24], DĚTI, POCHOPTE TUTO PRAVDU:
NIKDO NEMŮŽE SLOUŽIT DVĚMA PÁNŮM
Nevidíte, že existují takoví, kteří vás udržují ve vaší pošetilosti, v duchovní slepotě, v duchovní
nevědomosti a vstoupili do mého mystického Těla z vrcholu pozic a nyní svádějí vás, které
miluji, z cesty, aby vás odevzdali zatracení, prostopášnosti, a tak předali mé děti Zlému,
jako velkou cenu vyrostlou v samotném mém mystickém Těle. Toto je čas soužení!
[Zj. 8, 3]…
Děti, člověk se nezastaví a bude pokračovat v používání zbraní, které vytvořil, aby zničil většinu
lidstva. To je velké šílenství člověka proti člověku. Je to šílenství lidstva, které žije beze Mne. Je

to šílenství této generace, která přijímá, co je řečeno bez uvážení, protože jednáte jako roboti
vašich strojů, kteří vás v každém ohledu pohltí.
Nepřijdu, dokud nebude provedena očista, jíž lidstvo musí čelit kvůli tak velké neposlušnosti, a
kterou člověk sám pro sebe vytvořil.
Moje církev je v chaosu. Nebudete schopni napravit rozdělení, které do ní zavedl Zlý,
dokud nebudou naplněna zjevení mé Matky. Ta, která byla předzvěstí velké bolesti
pro mé děti, pokud by neposlechly.
Proto vás vyzývám, abyste se modlili a činili zadostiučinění pro mou církev, ne však
pro církev, kterou jste si sami vymysleli a která neodpovídá mé vůli.
Modlete se, mé děti, modlete se za Severní Koreu, bude bičována a současně bude
bičovat.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, morální úpadek v této zemi
vyžaduje očistu. Západní pobřeží trpí a půda v tomto národu bude silně otřesena.
Modlete se, mé děti, modlete se, spící vulkány se probouzejí a způsobují utrpení
lidstvu – lidé budou plakat, až jim bude zabráněno vrátit se ke svým vlastním.
Modlete se, mé děti, modlete se za Dánsko, bude bičováno.
Země se třese od severu k jihu, od západu k východu. Přírodní jevy nenajdou vědecké
vysvětlení, ani nepotvrdí nadpřirozenou příčinu, která je vyvolá.
Moji milovaní lidé, jako svůj lid vás ochraňuji, ale jste to vy, kdo odmítá mou
ochranu.
Milovat vás neznamená dovolit vám, abyste se vyhnuli své zodpovědnosti za chyby, učiněné
lidstvem. Já odpouštím a miluji, miluji a odpouštím, avšak je to člověk, kdo se Mi musí přiblížit a
přijít, aby splnil nezbytné požadavky, vedoucí k právu na věčný život.
Neodmítejte mou Matku, nebuďte příčinou její bolesti…
Má Láska pulzuje pro vás. Chráním vás svou vzácnou Krví.
Žehnám vám.
Váš Ježíš
Poselství Matky Spásy ze dne 8. listopadu 2017.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .
PODLE MÍRY LÁSKY, JAKOU MILUJETE SVÉHO BRATRA, BUDETE SOUZENI
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

moje mateřské srdce tluče pro každé z mých dětí. Tehdy, když se vzdálí od
mého Syna, se tlukot mého srdce zesílí, aby ho slyšely.
Nyní lidstvo vstoupilo do míst, ze kterých se neumí dostat ven, a proto stále zůstává
pohrouženo do zla.
Moje zjevení vám nehovoří jen o tom, co se stane, když nejste poslušné, bouříte se
proti Boží vůli a uctíváte Satana. Já vám odhaluji podmínky, které lidstvu předkládá
Bůh Otec, aby je lidé naplňovali a dosáhli jasného vědění, a nešli do zatracení, ale
litovali svých zlých skutků, kterých se dopustili, spolu s těmi dobrými, které
neuskutečnili.
Děti, v tomto okamžiku se musíte za sebe vzájemně modlit a těmito bratrskými
modlitbami se stát samy přímluvci jedno za druhé. Díky tomu bude láska ve vás rychle
růst a stane se zdí chránící mystické Tělo mého Syna. "Nepřestávejte se modlit a
prosit! Vždy se modlete dle vnuknutí Ducha; buďte ostražití, vytrvejte a neztrácejte
odvahu; modlete se jeden za druhého a obracejte se na všechny svaté o pomoc"
(Ef. 6, 18).
Moje děti, udržujte si naději, že najdete milost v Božích očích a získáte tak odpuštění
za své hříchy, a to vám dodá sílu, abyste i nadále odolávaly nástrahám lidské vůle,
když vás bude chtít svést k zlému. Avšak není to jen naděje, která vás bude
povzbuzovat, abyste přemáhaly zlo, když se přiblíží k vám, ale i vaše
houževnatost dosáhnout cíl Božích dětí: věčný život.
V okamžicích očisty lidstvo nevidí zlo, nerozeznává ho, protože je mu příbuzné
a shledává se s ním na každém místě. Jenom ti, kdo se snaží žít podle Božího zákona,
jdou dál s planoucím ohněm naděje, poznávají, že neexistuje žádný lidský nebo
společenský zákon, který by stál nad Božím zákonem, ani nic mimo něj, co by mělo
větší platnost.
Slunce i hvězdy svítí pro všechny, ale ne všichni je vidí.
V okamžicích očisty lidstva přemohlo člověka zoufalství a vede ho k touze po
vlastnictví, kterou nedokáže uspokojit, ale tato touha ho podněcuje, aby se jí oddával
tím, že ji zneužívá.
V tomto čase očisty lidstva se někteří bouří a odmítají mého Syna, popírají Boží
spravedlnost, nechtějí závazky, ani přinášet jakékoliv oběti, a nevidí za horizont toho,
co jim dovolí jejich tělo. Tyto mé děti se musí stát pokornými, aby našly samy
sebe a lásku všech lásek v sobě samých.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, nespekulujte o datech, protože Boží čas
není časem člověka.
Připravte se na Velké Varování…
Změňte, co máte v sobě změnit…
Vnitřně se obnovte velkodušným duchem…
Změkčete své kamenné srdce…
Naučte se smát se smějícími se a plakat s plačícími…

Nehleďte jen na vlastní zájmy, ale dívejte se také na svého bratra, protože podle míry
lásky, jakou milujete svého bratra, budete souzeni.
Když prožijete Varování, někteří se obrátí a jiní se ještě více vzdálí ode mne
a mého Syna a vyloučí nás ze svých životů.
Někteří se obnoví a jiní se spolčí se zlem.
Jednejte tak, jako kdyby každý okamžik byl tím posledním ve vašem životě.
Milované děti, uvidíte oheň přicházející z nebe; některé z vás budou pociťovat radost
v domnění, že už přišel Pánův den. Jiné, s nejtvrdším srdcem, nejvíc hříšné, zachvátí
strach a budou pobíhat sem a tam, aniž by našly útočiště.
Lidé této generace nedbají na Boží volání; zpochybňují je, neberou je v úvahu
a popírají je, a proto můj Syn nezadrží nic, co by je přivedlo k obrácení.
Vy, děti mého Neposkvrněného Srdce, skloňte se a modlete se. Nesmíte žít vlažně,
musíte se obrátit. Apeluji na vás se svým mateřským srdcem, abyste si vybraly život
a zavrhly věčnou smrt.
Vy, děti, putujete životem v neustálém promarňovaní příležitostí, žijete v minulosti,
nepohlížíte na přítomnost, ani netoužíte po budoucnosti. Kdybyste s tím přestaly,
uvědomily byste si, že žijete dobrovolně jako zajatci, uvěznění v tom, co by bývalo
mohlo být, toho, co jste a toho, čím byste v budoucnu chtěly být.
Moje děti neobnovily své myšlení, aby jim poskytlo to, co nazývají časem – velkou
příležitostí pro věčnou spásu. Požadují svobodu, aby se samy odsuzovaly svými
špatnými rozhodnutími…, protože rozhodnutí nesou s sebou následky pro ty, kteří si je
zvolí a rozhodují o svém svůj osudu.
V tomto čase očisty lidstva se nacházíte v realitě, v níž žije pšenice spolu s plevelem.
Z pohledu spolužití pšenice a plevele se oběma dostává dobra od jedněch a zla od
druhých, kteří se ho dopouštějí. Válka se nedotýká jenom těch, kteří ji vyvolají, ale
jejími následky a tím, co se kvůli ní všechno děje, strádají všichni. Proto vás vyzývám,
abyste byli strůjci dobra.
Děti, jednejte v dobru, s láskou mého Syna a této Matky. V mých zjeveních jsem vám
připomínala důsledky hříchu člověka, ale současně vám podávám svou ruku jako vaše
orodovnice a podpora – protože jsem Matkou lidstva.
Modlete se, děti, modlete se za církev mého Syna, aby nynější rozdělení
neuspíšilo události.
Modlete se, děti, modlete se za Japonsko, bude se znovu třást a opět se
stane pro lidstvo zdrojem zamoření radiací.
Modlete se, děti, modlete se, válka slov přechází v činy; východ slunce bude
varováním pro svět.
Modlete se, mé děti, modlete se, mor vyděsí celé lidstvo.
Na obloze uvidíte úkaz, který bude zářit, ale nebude mít povahu světla.
Pak řekněte: "To je ten okamžik" a poklekněte.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
pohleďte na počasí, na vegetaci, pohleďte na ty, kdo popírají Boha,
pohleďte na ty, kdo pohrdají vámi, a pochopíte, že to jsou znamení tohoto
času a právě proto je Slovo mého Syna i mé slovo popíráno.
Chovám vás ve svém mateřském srdci a každý z vás má v ruce klíč – svou vůli – aby
mohl zůstat v mém srdci.
Miluji vás a žehnám vám.
Matka Maria

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 15. listopadu 2017.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .

CHCETE-LI ZMĚNIT BĚH SVÉHO ŽIVOTA, MUSÍTE SE ROZHODNOUT TEĎ

Moji milovaní lidé,
vy, kdo chcete změnit běh svého života, se musíte rozhodnout teď, dokud se ještě
můžete vyhnout zmatku.
Má církev se spojila s falešným učením a vy, kteří Mě důkladně neznáte, přijímáte jakoukoli
novinku, která k vám přichází… JAK NESMÍRNOU CHYBU DĚLÁTE! Mé mystické Tělo je
v temnotě, která vám brání vidět mé pravé Světlo.
Víra je zase znovu podrobena zkoušce, mé děti procházejí čištěním ohněm a čelí
přípravám na vyvrcholení velké zkoušky lidstva.
Vy víte, že cesta k našemu Domu je úzká a na mé cestě nenajdete pohodlí, které vám nabízí
svět. Ale když překonáte tyto překážky, odměna bude velká, i když kvůli tomu musíte
zůstat přesvědčeni, obráceni, s láskou a neotřesitelnou vírou.
V mém lidu se díváte jeden na druhého, kritizujete, ukazujete prstem na ostatní: To je jiný
příklad pokrytectví, v němž žijete – nejste láskou, ani obrazy mé lásky, ale jste smutné postavy
špatně tvarované lidské lásky bez hodnot, která vám zabraňuje zůstat v naší vůli.
Snadno padáte kvůli tomu, že se díváte na práci a činy svých vrstevníků, aniž byste zkoumali
své nitro, ptáte se, proč jsem dovolil jisté činy, aniž byste posuzovali sami sebe.
Žijete ve falešné pokoře, myslíte si, že všechno víte, věříte, že vaše oddanost je naprostá,
a přesto lpíte na lidské vůli. Osobní rozmary kladete nad dobro a nad samotnou lásku.
Tíhnete k tomu, co je tělesné, a ne k tomu, co je duchovní. Nekrotíte svůj pohled a dáváte
neomezenou volnost myšlenkám, kvůli nimž padáte znovu a znovu.

Jste tolerantní k hříchu, abyste se nezavazovali mou Láskou, jste tolerantní k tomu, co jde
proti Desateru, abyste žili i nadále s vlažnou vírou v podprůměrné společnosti.
Moji milovaní lidé, odcizení od mých Přikázání je tak velké, že když potřebujete mou pomoc,
nenacházíte slova, protože se cítíte zahanbeni kvůli tolika urážkám, které jste proti Mně
spáchali. Pociťujete bolest, když prosíte o pomoc Mne nebo mou Matku. Vy víte, že jsem
spravedlivý a bojíte se mé spravedlnosti, proto ji v tomto čase popíráte a budete ji popírat.
Jste uvnitř prázdní, nic vás neuspokojí, je tak málo těch, kteří Mě berou za ruku bez sobeckého
zájmu. Můj lid se zvolna zmenšuje počtem, až vy, kteří Mi zůstanou věrní, se dají
spočítat na prstech ruky.
Někteří z těch, kdo se účastní práce modlitebních skupin, na činnosti ve společenstvích v mé
církvi, nebo někteří z těch, kdo se podílí na evangelizaci v mé církvi, nejsou zcela upřímní. Jsou
jen statisté ve společenstvích a ve skutečnosti jdou v cárech lidské vůle.
Některým mým dětem pohodlí nestačí. Nejsou spokojení s ničím a touží po minulosti.
Tato generace si není vědoma naléhavosti změny. Věříte, že Mi děláte laskavost tím,
že se snažíte, ale zapomínáte, že vaše spása visí na vlásku.
Proto můj anděl pokoje přijde, až budete strašně trpět v přítomnosti antikrista. Můj anděl
pokoje bude balzám pro ty, kdo jsou moji, bude nositelem uzdravení a přijde se dotknout srdce
mých lidí, až budou cítit, že už je nedržím v dlaních mých rukou. Pak bude má církev
obnovena a útočiště v brlozích budou obsazena zvířaty a už ne lidmi, a mé Slovo
bude v ní zářit, pravdivé jako blesk.
Můj lid zvítězí v mém jménu a pod velením mé Nejsvětější Matky!
Zvítězí nad těmi, kdo vás pronásledují.
Zvítězí nad těmi, kdo popírali moji skutečnou přítomnost v eucharistii. Znásobím mé
eucharistické zázraky.
Zvítězí nad těmi, kdo znesvětili mé jméno.
Zvítězí nad těmi, kdo zakalili mou Pravdu, aby žili se světskými záměry.
Moji lidé jsou zorničkou mých očí a ti, kdo je chtějí vyhladit, budou ponecháni ve zmatku.
Moji milovaní lidé, mým prorokům bude zakázáno sdílet mou Pravdu ze strachu, že v jistých
situacích vyhlásí, co bude vadit hierarchii mé církve, že byste to, jako lid, znali. Existují svatí lidé
zasvěcení Mně, ale jsou odsunuti do anonymity, aby ostatní nenásledovali jejich příklad.
Mé nástroje "budou zářit jako polední slunce" [Dan 12, 3], budou kázat Pravdu, aniž by se báli,
že bude na ně upozorněno.
Svět a tělo říká, že ďábel neexistuje. Některé z mých dětí, které věří, že jsou oddány mé církvi,
to také tvrdí. Ano, děti!, tvrdíte to, abyste jednaly v prostopášnosti a necudnosti, abyste si
dovolily jednat mimo kontrolu, ovládnuty působením ďábla ve vás, a proto nečiníte pokání.
Svět a tělo říká, že ďábel neexistuje, abyste ospravedlnily vaše zneužívání svých nejbližších
nebo nejslabších a abyste kvůli tomu nepociťovali výčitky. Zde pýcha ukazuje samu sebe, mé
děti, pýcha, která vás degraduje a zatvrzuje vaše srdce.

Moji milovaní lidé, v tomto čase si ďábel dělá hnízdo v některých ztvrdlých srdcích, v těch, kdo
Mě nemilují, v těch, kdo žijí prostopášně, protože jsou půdou připravenou pro zlo, z níž se bude
šířit.
Nezanedbávejte žít v mé vůli, buďte si vědomi času, ve kterém žijete.
Sama země se stále třese po celém světě a mé děti trpí. Země bude kolísat v prostoru.
Přeji si vidět své děti připravené na útoky zla, a podaří se jim to růstem jejich víry
skrze Boží Lásku.
Modlete se, mé děti, modlete se za Střední Ameriku, bude se třást.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, San Francisko bude očištěno.
Modlete se, děti, modlete se, globální vůdce přijde o život. Modlete se.
Vše, na co se budete dívat s mou Láskou, bude vyzařovat mou Lásku k vám. Je pro vás nutné
zůstat v mé jednotě. Kdokoli opustí mou jednotu, vydává se do spárů ďábla.
Vyzývám vás k usmíření, abyste v mém pokoji byli takoví, jak si přeji: Můj lid, pravdivý a věrný.
Žehnám vám.
Váš Ježíš
Poselství Matky Spásy ze dne 21. listopadu 2017.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .

MUSÍTE SI UDRŽET SVOU VÍRU ŽIVOU

Milovaní mého Neposkvrněného Srdce,
ať je pokoj a Láska mého Syna osvěžující vodou, která vás udrží ve stálé duchovní
obnově.
Přicházím, abych vám přinesla Slova, která jsou vůlí Otce, abyste se všichni mohli vrátit k pravé
podstatě víry.
Jste stvoření Boha a jako takoví, máte schopnost se znovuzrodit v duchu, abyste byli bytostmi
dobra a odložili oděv starého muže, s nímž jste si zvykli se zdobit, aby vás vaši bližní obdivovali.
Žijete ve světě, ale nejste ze světa…
Nežijete proto, abyste v materiální úrovni soutěžili…
Nežijete proto, abyste si ze strachu nevšímali znamení času…
Nežijete proto, abyste pátrali proč, nebo k vůli čemu Bůh dovolí, aby se staly jisté věci…

Žijete a pozorujete, co dělají vaši bližní, ale nevšímáte si, kolik máte chyb, skrýváte je, abyste
mohli dále žít v hříchu…
Žijete v duchu jen z části, s prázdnými modlitbami a zpěvy zbavených smyslu, které se ducha
vůbec nedotýkají…
Musíte být bezpodmínečně poslušní až do té míry, že ustoupíte do pozadí, aby můj
Syn žil v každém z vás, a pak to nebude lidská vůle, která bude mít převahu, ale vůle
Boží.
Neberete má Slova s nutnou vážností, považujete za klamnou skutečnost, že budete svědky
změn, do nichž budete vrženi a které budou narůstat jako vlny bouřlivého moře. Tato generace
žije v těchto změnách, které byly nejvíc očekávány těmi, kteří se přestali dívat, čím jsou
znamení tohoto času, a přestože jsou jimi prostoupeni, považují je za nedůležitá.
Lstivost Satana vstoupila do církve mého Syna, aby se tato církev zdála, že je stále mého Syna,
bez toho, že by Mu byla zcela poslušná.
Vy, děti mého Neposkvrněného Srdce, nevlastníte, co byste jako děti mého Syna měly mít,
protože vám dávají jen drobky a ne celou hostinu. To proto, aby vás odloučili od věrného lidu,
až se lid mého Syna začne vytrácet. Zlý a jeho přívrženci mají mnoho možností jak vás oklamat,
až do té míry, že vás přivedou k životu v naprosté lhostejnosti a neúcty k Otci, Synu a Duchu
Svatému.
Jdete kupředu, přesto dosáhnete bodu, v němž vás zmatek může duchovně oslepit,
obzvláště ty, kdo neznají Slovo mého Syna a jsou ponořeni do malicherných detailů
falešných náboženství.
V tomto okamžiku jsou mé děti kořistí těch, kdo překrucují Slovo mého Syna v lůnu jeho církve,
vedou lidi k páchání nepravostí a k odmítání Božího Slova, které nesmíte opustit a musíte v něm
žít.
Lidé se připoutávají k světu, k materiálnu, k společnosti, k tomu, co je jim pohodlné a znevažují
volání mého Syna, aby se znovu vydali na cestu nového života. Zmínila jsem se o tom, že jste
povoláni ke svatosti a vy se bráníte, neboť nedůvěřujete síle, kterou Duch Svatý vlévá do těch,
kdo pokračují v úsilí se povznést a být prázdnými nádobami, aby je Duch Svatý naplnil.
Modlitba je pro každého z vás důležitá, mé děti, ale ne monotónní modlitba bez procítění
vysloveného slova v každé větě.
Modlitba se v bytosti musí zrodit, proudit ze srdce, být přivedena k vědomí a odtud k
rozumu. Tak se lidské srdce pozvedne s opravdovým cítěním, vědomím, úctou a
díkůvzdáním k Nejsvětější Trojici.
Člověk by neměl v této chvíli spát. Měl by se snažit jít s rozhodností cestou mého Syna,
aby nebyl zneklidněn a nikdo ho nesvedl.
Většina lidí mého Syna čeká na začátek signálů a znamení, které jim řeknou, že se již nacházejí
v očistě, a já, jako Matka, se rmoutím nad vaší nevšímavostí vůči všemu, co se již na celé zemi
děje.
Dětičky, útoky přírody, které věda sama nebude schopna vysvětlit, protože jde o události
nemající obdobu v minulosti a o neočekávané jevy, hluk, změny v přírodě a mezi lidmi, které

lidé vidět nechtějí, a kvůli chybějící přítomnosti Boha v nich samých, budou vystaveni vlivu
měsíce, slunce, samotné přírody a působení ďábla.
Neumí-li člověk žít v Lásce mého Syna, nepodaří se mu zvítězit nad stálými
i proměnlivými stavy duše, v nichž v tomto čase žije, vzhledem k tomu, že přijímá
Satanův vliv, který souvisí se vším, co ho obklopuje.
Očekáváte, že Zlý přijde na vás zaútočit se zbraněmi a nabídkami, ale zloděj duší se takto
nechová, jedná skrytě, nepoznaný a nepovšimnutý, aby se člověk nestal bdělým.
Ve všech časech byli někteří, kdo popírali slova proroků, aby se lid mého Syna náležitě
nepřipravil. V tomto čase nedbáte na moji prorokyni a útočíte na to, co vám říká, a zapomínáte,
že to nejsou její slova, ale Slovo Boží, které vám sděluje. Lidstvo přijalo, co přijmout nemělo a
odmítá Slovo, které vám mělo otevřít oči, abyste poznali, že jste dětmi Boha a rostli a žili ve
společenství s mým Synem.
Milované děti, netrapte se a nemějte strach. Přijdou vážnější věci a vy si musíte
udržet svou víru živou, uchovat si pokoj a touhu ponořit se do Boží vůle a nakonec
se s ní sjednotit.
Buďte bytostmi dobrých skutků, nebuďte závistiví a ať vás nezachvátí chamtivost, neboť
v ní nalézá démon živnou půdu, v níž roste a vás, jako Boží stvoření, zničí.
Pokud jste vyburcováni tímto vysvětlením Boží vůle, neničte je, když mu nevěříte, setrvejte
v nevědomosti a nevypouštějte žádná prázdná slova, která lze snadno vyvrátit.
VY, MÉ DĚTI, MĚLY BYSTE SE PONOŘIT DO PRAVDY A ŽÍT S ČISTÝM A POCTIVÝM
SRDCEM.
Modlete se, mé děti, modlete se, epidemie bude popsána tak, aby lidstvo bylo
varováno.
Modlete se, mé děti, modlete se. Země bude silně otřesena. Je to čas volání "Běda…"
[Zj. 8, 13].
Modlete se, mé děti, přijde zrada mezi země, které se proti sobě zuřivě postaví.
Modlete se, mé děti, modlete se za Portugalsko. Jeho nářek bude slyšet všude.
Modlete se, děti, modlete se za Španělsko.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, přichází ke mně velké množství bytostí. Někdy
říkají, že mi nerozumí, proč nebyly vyslyšeny, přesto nevidí, že jejich víra je tak chladná, že se
nemodlí s láskyplnými myšlenkami a vroucími prosbami, ale požadují. Můj Syn však miluje
pokoru.
Z Domu mého Otce přijde anděl pokoje a bude k vám mluvit pravdivým Slovem. Bude vám
připomínat, že Bůh je pravdivý a věrný.
Žehnám vám.
Matka Maria

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 26. listopadu 2017 na Slavnost Ježíše
Krista Krále všehomíru.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .

ČASTO SE ŘÍKÁ, ŽE NEBE JE PRO VŠECHNY
Moji milovaní lidé,
jdu se svým lidem v každém čase, neopouštím své vlastní.
Stále vám žehnám za každý čin, který jste vykonali v souhlasu s naší vůlí, a cítím velký žal, když
neposloucháte má volání.
Nepřišel jsem, abych přeformuloval Přikázání, nebo Písmo svaté, ani svátosti, trvám na
současném znění.
Naše Trojice je věčná přítomnost a jejím nařízením je vám odhalováno vysvětlení
jejího Trojičného Slova v těchto poselstvích.
Moji lidé, je naléhavé si uvědomit, že musíte změnit cestu a rozšířit své poznání, a tím se stát
duchovnější, abyste mohli rozlišit rozdíl mezi tím, co odpovídá Boží vůli a co vůli lidské,
a co vrhá mou církev do rozkolu s cílem pozvednout uchvatitele mého lidu.
Nejen, že musíte vědět, kdo jsem Já, nejen, že Mě musíte znát, ale musíte Mě
přijmout, abyste nebyli oklamáni. Proto nestačí nazývat se křesťany, ani vědět
a věřit, že jsem vás vykoupil z hříchu, protože nemáte svou spásu zajištěnou.
"Každý bude souzen podle svých činů".
Slýcháváte, že se často říká, že nebe je pro všechny, a že je jisté, že je pro všechny: to je
vskutku naše vůle, ale ne každý nebe získá – spíše se budete muset namáhat být vykonavateli
Božího Zákona, který znáte, abyste mohli přijít a těšit se z věčného života.
Slýcháváte, že se říká, že peklo neexistuje, že peklo žijete na zemi. To, děti, je poblouznění
kvůli tomu, že jste neznalí Písma svatého, a proto jste byli oklamáni. To místo ohně existuje,
kde duše zůstávají beze Mne, naříkají a trpí nikoli z Boží vůle, ale proto, že zneužitím
své svobodné vůle se odevzdaly Zlému, a tedy hříchu.
Neslyšíte pravidelně kázat o očistci, a lidstvo ztratilo to, co pro duše, které jsou v očistci, je
velkou pomocí a požehnáním: Modlitba svatého růžence a oslavný hymnus na svatou Trojici
(Trisagion) na úmysl duší v očistci, které čekají, že je moje svatá Matka a andělé přivedou
do mé přítomnosti.
Moji milovaní lidé, musíte zůstat stále ostražití, pokud jde o vás, pokud jde o lidské ego, aby
nebylo příčinou, že sejdete z cesty k věčnému životu.
Pozornost, pokud jde osobní práci a jednání, je rozhodující, ale toho nemůže být dosaženo, aniž
byste byli pokorní, proto se musíte shromáždit jako mé mystické Tělo, kterým jste, abyste jeden
druhému pomáhali a překonali osobní zábrany.

V tomto čase moji lidé ztratili znalost, co s sebou pro duši nese hřích, protože vám
není o něm kázáno slovem Pravdy, ale ve vlažnosti, a proto lidé nacházejí
spřízněnost v hříchu.
Lidstvo poslouchá rozmluvy o milosrdenství bez spravedlnosti, o milosrdenství, které nevidí
a neslyší, ale všechno odpouští, a nezáleží na tom, jak těžké mohou být viny, i když stvoření
necítí bolest a smutek kvůli zlu, které spáchalo.
Moji lidé chtějí vidět kříž, který člověku vyhovuje, kříž, jenž dovoluje cokoli, kříž, jenž je ústupný
k hříchu. Děti, vyrůstejte, zkoumejte Mě, poznejte Mě, aby vás neuvedli v omyl, aby vás
neoklamali. MŮJ KŘÍŽ JE LÁSKA, MILOSRDENSTVÍ A SPRAVEDLNOST.
"Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost! Přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého srdce.
Tak najdeš milost a uznání v očích Božích a lidských. Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji
rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky." [Př. 3,
3-6].
Já jsem Král bez království, jsem Pán lásky a žebrám o lásku…
Cesta k zatracení je mým dětem usnadňována, ony nechápou, že na cestě ke Mně musí žít
v naší Boží vůli. Inteligence lidí, jejich vědění a chápání byly pozměněny, aby šli v tom, co je
snadné, k tomu, co nevyžaduje úsilí a neodvádí je z jejich zóny pohodlí.
Moji milovaní lidé,
chcete-li být skutečně svobodní:
Milujte svobodu, kterou vám dávám, abyste se rozhodli Mě následovat…
s láskou naplňujte moji vůli…
s láskou naplňujte Přikázání…
s láskou naplňujte svátosti…
s láskou Mě následujte…
Milujte Mě tím, že Mi budete sloužit, ale ne rozmarným způsobem člověka, ale v mé vůli,
která zahrnuje úsilí, rozhodnutí, oddanost, odhodlání, pravdu, odevzdání se,
odpuštění, ale především pracovat a působit v mé lásce.
Chcete být svobodní a nebýt otroky? Následujte Mě, nabízím vám pravou svobodu.
Moji lidé, nenechejte se uvést do omylu a do zatracení, kde duše neuvidí mé Světlo. Ďábel
se vkrádá do lidských myšlenek o tom, po čem člověk dychtí nejvíce, aby na něj zaútočil
a odvedl ho ode Mne.
Život mých dětí v tomto čase musí být činný v duchu, jinak, nemají-li v tom
zkušenost, budou snadnou kořistí Zlého. Nezapomínejte, že ďábel pokračuje v boji,
kterého si kvůli hluku světa nevšímáte, protože v němž žijete. Kvůli nepřítomnosti vnitřního
ticha se duchovní boj v některých případech stává fyzickým, když je bytost posedlá ďáblem.
Moji lidé, dejte Mi mé království, nevylučujte Mě ze svého života. Zakázali jste Mě na
veřejných místech, jednáte se Mnou jako se zlodějem, nenávidíte Mě, odstraňujete Mě ze svých

pracovišť, nedovolujete mým maličkým dívat se na Mne, snižujete mé Slovo, aby Satan pronikl
celý můj lid.
Ale děti, tento Král lásky a milosrdenství, lásky a spravedlnosti, žije v každém ze
svých dětí a od vás Mě nikdo nemůže oddělit, jenom vy samy.
Poznejte Mě do hloubky, abyste pochopily, že jsem Král všeho, co bylo stvořeno,
všeho viditelného i neviditelného, Král vesmíru, Král toho, co člověk zná i toho,
co ještě neví. Proto odhaluji události, abyste udržovaly své lampy přeplněné olejem.
Modlete se, děti, modlete se, země se bude stále třást. Nenajdete klid.
Modlete se, děti, modlete se, ďábel, potom, co pronikl a posednul mysl některých
lidí, přináší lidstvu bolest. V jedné a další zemi je teror přítomen a mé nevinné děti
trpí. Hlavní města v Evropě trpí.
Modlete se, děti, modlete se.
Modlete se, děti, Spojené státy trpí.
Modlete se, děti, komunismus sbírá sílu a můj lid je utiskován bez slitování.
Čas je krutý: to, co se formuje, není člověk mé církve Zbytku, ale člověk vzpoury, člověk
rozporu, člověk pýchy, člověk, jenž se bez rozlišení účastní na všech náboženských obřadech,
aby byl ztracen v moři zmatku. Pak Satan najde nejlepší místo k svému plánu pro lidstvo.
Moji milovaní lidé,
cvičte se v daru svobodné vůle, udržujte se ve stavu milosti, abyste našli cíl, pro
který jste byli stvořeni – radovat se z věčného života.
Moji lidé, nesuďte názory svých bratrů, neukazujte na toho, kdo chyboval. Naopak, chvalte
toho, kdo dělá pokroky a jde k poznání Pravdy mého Slova.
Každý člověk jde uprostřed nějakého zbytku svých omylů, ale to je užitečné pro
toho, kdo své omyly rozpoznává, avšak každý, kdo setrvává v omylu, aniž by jej
rozpoznal, patří k pošetilcům.
Zkoumejte Mě pečlivě, poznat Mě není v rozporu s mou vůlí, je to povinnost mého mystického
Těla znát Mě do hloubky a s důvěrou vstoupit do vztahu, který chci, abyste udržovali s tímto
Králem králů, ale málo je dětí, které to opravdu chtějí.
Při tomto svátku nezapomínejte, že Já jsem Král vesmíru, neomezujte Mne.
Přicházím k vám s mou láskou a spravedlností, odpuštěním a s mou Pravdou.
Žehnám vám a vysvětluji vám, co musíte vědět, abyste nebyli ztraceni kvůli nevědomosti.
Má Láska přivítá každého, kdo ví, jak poznat sebe jako hříšníka: jako hlupáka a tvrdohlavce,
který poznává sebe jako takového.
Žehnám každého z vás, kdo si cení mého Slova, žehnám vaši cestu i vaše místo, aby
každý z vás byl lidským stvořením, jež si vezme toto mé požehnání kamkoli půjde.

Miluji vás.
Váš Ježíš
Poselství Matky Spásy ze dne 1. prosince 2017.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .

JDETE JAKO OVCE DO PROPASTI
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
moje mateřské požehnání zůstává s vámi jako neodstranitelná pečeť mého
mateřství pro ty, kdo je přijímají jako takové.
Nejsvětější Trojice mi dala titul "NAŠE PANÍ POSLEDNÍCH ČASŮ".
Všichni jste mé děti, bez rozdílu. Nabízím všem z vás mou lásku, mé vedení, mou přímluvu a mé
ruce, abych vás vzala na bezpečnou cestu, která vede k věčnému životu.
Milované děti, protože tolik trváte na tom, abyste se vzdálily od mého Syna, od Boží vůle a od
mého mateřství, tato volání by vás měla pohnout k tomu, abyste se znovu zamyslely, aby
nebylo ztraceno tolik duší.
Tato generace dosáhla toho, že z nebe a skrze Boží milosrdenství můžete s jistotou vidět
události oznámené lidstvu, čas zkoušek, který se již odhaluje. Nejste generace malé inteligence,
ale jste generací, která se bouří proti mému Synu a všemu, co je Boží, klesá do zapomnění
Boha a padá do léčky antikrista.
Před každým člověkem jsou stále váhy a v tomto čase se rovnováha misek kloní
k bezbožnosti, pohrdání, vzpouře, nemorálnosti, nedostatku úcty, dobročinnosti
a lásky k bližnímu. Na váhy člověk vkládá svou vlastní pýchu, sobectví, touhu vyniknout
a vlastnit to nejlepší, nedostatek víry, neznalost Božích Zákonů a náklonnost k tomu, co mu
nabízí zlo.
Tato generace obdržela velké dědictví spásy, a právě kvůli tomu je neocenila a mylně si je
vyložila. Zatímco se cítila v bezpečí, připoutala se ke zlu a současně vytvořila něco, což kdyby
bylo použito, způsobí největší škodu, jakou kdy viděla, nebo o ní slyšela…
Uprostřed fikce, v níž prostřednictvím videoher a filmů vyrostla velká část této generace, vám
chybí smysl pro realitu a nebezpečí. Z toho důvodu jste byli polapeni zdáním, jímž ďábel dosáhl
svého cíle – že si tato generace myslí, že život je hra, a kdykoli chce, má moc začít všechno
znovu.
Nevědomost lidí, jejichž svědomí je otupeno zneužitím svobodné vůle, je smutnou
realitou dnešního člověka, jenž žije v neskutečnosti uprostřed reálného světa, který ho
vybízí k definitivní změně v jeho práci a jednání. Ale mé děti neposlouchají, proto Zlý použije
lidskou slabost a způsobí, že si budete myslet a věřit, že je všechno v pořádku.

To jsou okamžiky zmatku pro mé děti. Kormidlo se otáčí a uprostřed rozbouřeného moře toho,
co je světské, nenacházíte odvahu učinit správné rozhodnutí. Ti, kdo se považují za nepřátele
Boží vůle, budou páchat stále větší činy znesvěcení a zmocní se chrámů. Posvátné nádoby
budou prodány jako bezcenné předměty a chrámy budou přeměněny na místa světských
atrakcí.
Lidské zbožňování člověka roste a můj Syn je stále víc vyháněn do samoty. Lidu mého
Syna chybí Pravda, chybí informace, chybí vědění, proto nepřátelé víry uskutečňovali svůj
ďábelský plán krok za krokem, až do této chvíle, kdy, s jeho svolením, ovládli člověka jako
otroka, který pak bude použit, aby sloužil podvodníkovi.
Čas váhavosti nadešel, mé děti nerozlišují mezi Boží vůlí a tím, co přichází a je vnuceno
člověkem. Proto vás vyzývám, abyste dbali na má volání. Vyzývám vás, abyste znali
Písmo svaté, a nepřijali podoby modernismu, který způsobí, že se lidstvo samo odevzdá
do zatracení. Jednáte netečně s ohledem na to, co vás uvádí na špatnou cestu, jdete jako ovce
do propasti.
Vy, kdo se sami označujete jako věrní, měli byste mému Synu vydávat svědectví.
Povzbuzujte své bratry, aby i nadále stáli pevně na straně mého Syna.
Vidíte, jak každým okamžikem dochází v celém světě k velkým změnám: komunismus postupuje
pomalu, ale jistě, utlačuje a přemáhá před zraky lidstva. Moji lidé čelí moci komunismu a umírají
hladem. Umírají, aniž je jim dovoleno vyslovit byť jen slovo a zbytek lidstva…, co děláte ve
prospěch svých bratrů?
V tomto čase ti, kdo šíří tato odhalení z nebe, jsou pronásledováni, aby diskutovali o tom, co jim
odhalujeme, s cílem zničit věrohodnost vysvětlování Božího Slova, nebo slova této Matky. Tento
čas zmatku je časem Zlého, protože vede člověka k jednání v protikladu dobra, a člověk si v
tom libuje. Mé ubohé děti, jak jste jen duchovně slepé!
Ten, kdo je duchovně slepý, setrvává v tomto čase ve své slepotě, aby nemusel věřit voláním
Domu Otce a mohl je odmítat, připoutaný ke svým falešným idolům.
V historii lidstva hřích existoval, ale ne v té míře jako nyní. Byli rouhači, ale ne takoví, jako
v tomto čase. Člověk se od Boha vzdálil, ale ne tak, jak to činíte teď. Špatné lidské dílo
a jednání přesáhlo vše, co jste si sami mohli představit a v tomto okamžiku ani nechcete vědět,
že se nemůžete do minulosti vrátit, protože jste přivykli zlu, a proto se nechcete obrátit.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
modlete se, děti, modlete se za Francii, bude obětí teroru.
Modlete se, děti, modlete se za Střední Ameriku: bude otřesena a Kolumbie bude
trpět hladem kvůli neposlušnosti k voláním mého Syna. Partyzáni nepodepíší
pravdu, ale budou si klást podmínky. Tato země bude trpět pro usmíření.
Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, člověk se bouří proti všemu, nechce
se nechat omezovat. Modlete se, tato země svobody bude otřesena a symbol
svobody bude napaden nepřátelskými silami.

Můj Syn je láska a kvůli tomu dovolí, aby se člověk očistil sám. Lidstvo samo cítí, že bledne
vzhledem k nespočetným ztrátám ve všech oblastech, ale přesto člověk zůstane neposlušný
a bude trpět ještě víc. Kvůli své pýše bude utrpení dávat jména a vymlouvat se, aby nemusel
uznat, že jedná špatně.Voda moří bude lidstvo stále bičovat. V jednom slunečném dni bude
člověk vodou překvapen. Přijdou zamoření a v okamžiku zničí lidskou potravu, proto se
hladomor a žízeň stanou starostmi velkých národů.
Toto lidstvo uvidí, co je nepřijatelné, bude očištěno, aby bylo připraveno na Druhý příchod
mého Syna. Tehdy bude všude panovat pokoj a člověk bude naplňovat Boží vůli a už nebude
více oddělen od Nejsvětější Trojice, ani od této Matky, protože bude jedno se svým Otcem,
který je v nebi.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, anděl pokoje přichází, aby mluvil "k lidem dobré
vůle" [Lk 2, 14] a k těm, kteří nevěřili, aby se obrátili, a oni se obrátí, až budou čelit Slovu
Pravdy. Mé děti vzdají díky, že neopustily správné učení mého Syna a vzdají díky, že zůstaly
věrné Bohu.
Podívejte se na mne, děti, pečuji o vás, aby více duší nebylo ztraceno!
Podívejte se na mne, děti, nežijte už v temnotě, kde už nevidíte, co je dobré, co se líbí mému
Synu! Neuspokojujte Zlého, buďte bytostmi dobra, Boží lásky a těmi, kdo vlastní to, co světu
chybí: Moudrost a schopnost rozlišení.
Děti mého srdce, žehnám vám svou láskou, žehnám vám svým mateřstvím, žehnám vám
a miluji vás.
Matka Maria
Poselství Matky Spásy ze dne 8. prosince 2017,
v den svátku Neposkvrněného Početí Blahoslavené Panny Marie.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .
HLEDÁTE MIMO SEBE TO, CO MŮŽETE NAJÍT JEN VE VÁS SAMÝCH
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
mé požehnání nese s sebou nejen mou lásku ke každému z vás, ale také
charakteristické vlastnosti, které chci mít u svých dětí.
Každý musí tyto vlastnosti, které přinášejí má požehnání, přijmout a rozvíjet je, aby se ve vás
upevnily a později se proměnily ve schopnosti.
Děti, bez úsilí nedokážete v sobě nechat vyrůst žádnou vlastnost, žádnou ctnost,
žádnou schopnost. Ten, kdo není vytrvalý, je jako lampa, která uhasíná ve vánku. Musíte
usilovat, aby tato síla vůle, toto rozhodnutí, tato touha poslechnout vůli Nejsvětější Trojice, vás
posílila, když to budete potřebovat.
V tento den, kdy se speciálním způsobem oslavuje mé Neposkvrněné Početí, se dívám na zem,
a to, co vidím, mě neuspokojuje, počet mých dětí se zmenšuje, zejména ve velkých městech.

Ve vesnicích, v malých městech, vidím větší oddanost a větší lásku k mému Synu, protože to, co
lidé nabízejí mému Synu a mně, se rodí z jejich srdce.
Na jiných místech mi nabízíte prázdné modlitby, mše svatá se slaví bez opravdové lásky,
růženec je mi nabízen bez rozjímání, a to je k čemu došel člověk, a co již bylo oznámeno, kvůli
slabosti citu pro zodpovědnost, kterou má lidské stvoření jako Boží dítě.
Člověku byl dán prostor k rozvíjení prostopášnosti a k špatnému používání
svobodné vůle.
Tváří v tvář tomuto chaosu, lidstvo, které postupuje, nebo se vrací jako nekontrolovatelné
stádo, došlo k úpadku kvůli špatnému používání svobodné vůle. Lidé morálně naprosto upadli
ve společenském soužití, ve vzdělanosti, v morální zásadovosti, ve vážnosti, v trpělivosti, v úsilí,
a vy stále žijete tento úpadek na osobní úrovni a jako společnost, protože si nevšímáte
a nezachováváte lidskou etiku.
Mé děti došly k idealizaci majetku a k přehnané touze po vlastnictví, zejména
s ohledem na to, co je materiální a konečné.
Proto vás vyzývám, abyste si uvědomili sílu vůle, kterou si musíte udržet, aby láska mého Syna
mohla ve vás růst.
Chcete dobrý život?
Chcete najít Pravdu?
Chcete, aby se vám dařilo?
Držte se Lásky, která vychází z Nejsvětějšího Srdce mého Syna. Jako Matka vám nabízím i tu
moji, která se bude přimlouvat za každého z vás bez rozdílu, bude-li pociťovat lítost, když
jednáte, nebo chováte-li se špatně a rozhodnete se učinit nápravu kvůli zlu, které jste spáchali a
obrátíte se k dobru.
V tomto čase řídí mé děti své životy k tomu, co je nesprávné, jsou ve vážné krizi, před kterou už
byly varovány předem, ale co je pohnutkou, která jim brání, aby to změnily?
Nedíváte se dovnitř sebe, hledáte mimo sebe to, co můžete najít jen ve vás samých.
Kvůli tomu se člověk dostává do vážných osobních krizí, z nichž pak neví jak se dostat ven. A to
je příčinou, že lidská stvoření nechápou, jestli nepostaví Boha do středu svého života, pak vše
ostatní bude trpět nerovnováhou, vymkne se z řádu a nezastaví se v pohybu.
Kolikrát jsem vás vyzývala, abyste poznali mého Syna! Vyzývala jsem vás, abyste zkoumali
mého Syna, abyste tím, že budete přemýšlet a budete si vědomi Boží Lásky, jste byli
přitahováni k Bohu.
Mé děti vlastní inteligenci, ale ta byla zakalena Zlým. Lidstvo nechce uvažovat.
Řekla jsem vám, že láska je silou vůle, řekla jsem vám, že láska podněcuje vůli k činu.
Avšak v tomto čase, kdy lidé nevědí, co je opravdová láska, lidstvo nedokáže proměnit vůli v čin
a člověk padá, ovládnut touto převládající vůlí, která ho vede, aby se rozhodl pro to, co je
snadné a světské. Vzhledem k této slabosti člověka, tato vůle dokázala růst: povýšenecká
a panovačná, se tak sama vnutila člověku.

V domovech vidím velký nedostatek lásky a velkou slabost v udržování harmonie –
to proto, že středem domova není můj Syn, protože se nescházíte, abyste pozvedli prosbu
k nebi, a já nepřestávám čekat, že se budete dovolávat mne, abych vám pomohla…
Jako Matka všeho lidstva chci, abyste dosáhli znalosti Pravdy a spásy duše. Jsem
zde před každým člověkem s rukama rozepjatýma, abych vás přivedla k mému Synu.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
jsou chvíle, které urychlují myšlenky člověka a přivádějí vás k unáhlenému jednání,
především pod vlivem hněvu. Tato záporná vlastnost člověka pochází z nedostatku jednoty
mezi člověkem a jeho Stvořitelem, a proto jsou jeho rozhodnutí odpovědí šílenství, jímž je
lidstvo zachváceno, šílenství, vyvolané Zlým, aby urychlil formální vystoupení velkého
uchvatitele.
Nacházíte se ve velkých změnách, které obepínají lidstvo – v nečekaných změnách, vyvolaných
myslí mocných tohoto světa, a skrze něž přijde utrpení k nevinným. Boje zesílí a hranice budou
uzavřeny, protože se už nepoznáváte jako děti Boží a mocní věří, že mohou vzít do svých rukou
otěže rozhodování o budoucnosti lidstva.
Milované děti, nalézáte se ve zdánlivém míru, ale objevíte v okamžiku, že tento zdánlivý klid se
rozplyne a budete čelit obrazu reality, kdy uvidíte, jak komunismus, svobodné zednářství
a ilumináti vás přivedou do zmatku a použijí tento zmatek, aby vás ovládli.
To oni postavili Babylonskou věž. Zbraně nejsou vyráběny člověkem, aby se na ně díval, ale aby
ukázal svou sílu ostatním. V tomto okamžiku se Stvoření třese před lidskou neposlušností a
činem člověka.
KAM AŽ VÁS PŘIVEDE JEDINÝ ČIN PÝCHY? K ZÁRMUTKU SOUŽENÍ!
Naléhavě vás prosím, mé děti, abyste se modlily za Střední východ, bolest si buduje
pozici.
Modlete se, mé děti, modlete se za Venezuelu, nelítostná pohroma přivede tento lid,
aby čelil ještě větším mukám.
Modlete se, mé děti, modlete se za Argentinu, za úsvitu se zmatek zvětší a bolest
zachvátí mé děti, příroda je udeří.
Modlete se, mé děti, modlete se za Evropu, velká města budou kořistí teroru a země
se bude třást.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, opakem zla je dobro, jednota, láska, bratrství,
moudrost, mírnost, odpuštění… V reakci na to, zlo nebude postupovat.
Prosím vás, děti, abyste zadržely vnitřní hněv, kterým jste byly zamořeny a který
jste přijaly, a dívaly se očima Světla Lásky mého Syna. Tímto způsobem přitáhnete Boží
Lásku k lidstvu, budete bleskosvody, které zastaví postup zla, jež proniklo člověka.
Obětujte Bohu úsilí žít ve vnitřním pokoji, žít v Lásce, být porozuměním a dejte stranou aroganci
a světskost. Jinak se budete podílet na velkých omylech, které svedly lidstvo, a kvůli nimž jeho
velká část bude trpět.

Můj Syn vás neopustil, neopouštějte Ho, nenechávejte Ho bez koruny.
Můj Syn vás volá a snažně prosí, stejně jako já úpěnlivě prosím, o moudrost pro vás,
a abyste mohly být láskou k obrazu mého Syna.
Žehnám vám svým mateřským srdcem. Žehnám vám a snažně prosím každého z vás, abyste
byli přímluvci svého bratra.
Modlete se, mé děti, modlete se, a buďte těmi, kdo naplní Boží vůli.
Žehnám vám.
Matka Maria
Poselství Matky Spásy ze dne 12. prosince 2017, v den svátku Naší Svaté Panny
Guadalupské.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .

MODLETE SE V RODINĚ, ABYSTE ROZPTÝLILI TEMNOTY ZLA

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
mé mateřské srdce přetéká láskou ke všem mým dětem.
V tomto čase se nacházíte před chvílí ke vzpomínce narození mého Syna. Tato chvíle by měla
sloužit k duchovní přípravě, protože víte, že jako lid mého Syna jste dostali Boží Zákon:
Přikázání.

Boží Pravda je jedna, není předmětem interpretace. Dostala jsem ji u paty kříže slávy
a majestátu a nechci vás uvádět do zmatku, před kterým jsem vás varovala. Děti, zmatek
pochází od Zlého a musíte si uvědomit, že tato generace žije v čase, kdy chaos panuje všude,
ve všech aspektech lidského života mizí hodnoty a morálka upadla natolik, že se už
nerespektujete jako Boží děti.
Lidské tělo, chrám Ducha Svatého, rmoutí Ducha Svatého, člověk Ho uráží myšlenkami
zamořenými zvráceností. Zmatek vychází ze zla, které v tomto čase zoufale bojuje o ztrátu duší,
neboť v nepřítomnosti řádu v lidstvu a v jeho duchovním životě, nepřítel duší našel a kultivoval
v naprosté svobodě svou zlobu a rozmnožoval zlo a protihodnoty, aby podkopal mystické Tělo
mého Syna, a aby mé děti pohrdaly tím, co je svaté.
Jsem přemožena smutkem, protože vy znáte historii, a nyní byste měli toto poznání použít tam,
kde se nacházíte, vy se však stavíte proti mému Synu a všemu, co reprezentuje. Zlo proniklo do
kostelů mého Syna, a odtud, kde směrnice pro mé děti mají svůj původ, se vynořují
výstřednosti, které byly využity k popírání toho, co se nedá popřít.
Milované děti, neznáte poctivě Písmo svaté, a proto jste se nenaučily rozlišovat a
stále lpíte na proudu světa, proudu zmatku a hanby.
Jako lidstvo byste měly být věrné mému Synu, vděčné, znalé, dobročinné, přemýšlivé
a udržovat vztah, který přesahuje vaši přítomnost na mši svaté ve všech sedmi dnech,
přítomnost, která je jiná, když mši prožíváte, než když se jí účastníte.
Kvůli tomu duchovní vztah zeslábl víc než v dřívějších časech lidstva. Vy znáte epochu stvoření,
kterou Pán věnoval svému lidu, znáte dědictví mého Syna a využíváte je, abyste pokračovaly v
duchovní cestě jako jeho lid, a v této chvíli se nalézáte v čase Ducha Svatého, kdy Nebeský
Otec nařídil, aby jeho děti měly prospěch z bohatství, které minulé generace nebraly na vědomí.
Jste dětmi Otce, Syna a Ducha Svatého, proto dary a ctnosti, radosti i vztah s Božím
Duchem jsou blíže každému, abyste dokázaly vniknout do jiné jednoty, více božské
než lidské.
Není snadné navázat tento těsný vztah s Božím Duchem. Věčný Otec vám dává tuto příležitost
pro časy, kdy člověk musí opustit vlažný vztah s Nejsvětější Trojicí, aby konečně vstoupil do
skutečného vztahu, kde převažuje jednota, pravda, blízkost a stálé bytí člověka
v životě se svým Pánem.
Milovaní, přemýšlejte a nejednejte bezmyšlenkovitě, uvažujte, zkoumejte sami sebe, nebuďte
pyšní, neživte své ego, aby svobodná vůle mohla najít nutné překážky a vy se stali těmi, kdo
řídí své ego, a ne aby vaše ego řídilo člověka.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, věnujte pozornost svým činům a jednání, nebuďte
stále soudci svých bratrů jako část většiny, která jedná napodobováním.
Drahé děti, v tomto čase lid mého Syna kráčí jako poutník a v tichosti, má strach, jako kdyby žil
v cizí zemi, čeká v nejistotě, způsobené nedostatkem pevné víry.
V tomto čase jste doslova pod vlivem reklamy konzumerismu. Můj Syn se narodil v jeslích ve
stáji a ne ve zlaté kolébce, proto tento Advent by pro vás měl být jiný, abyste nezapomněly
pravý duchovní smysl Adventu.

Připravujete se na Parusii. Při Druhém příchodu mého Syna budou všechny národy
otřeseny, vše, co existuje, od vesmíru až k nepředstavitelnému a nepatrnému
stvoření, bude vědět, že můj Syn přichází. Připravte se, protože nikdo nezná den ani
hodinu.
Oslavujete mé zjevení jako císařovnu [obou] Amerik a já toužím po dětech, které jsou poslušné
Boží vůle. Nechci lidi, kteří se oddávají zlu, aby byli ovládnuti zhoubnými silami, které z vás
dělají otroky a degradují vás jako Boží děti.
V tomto čase je má mexická země zemí bolesti, kde zločiny, trýznění, potraty
zbarvují zemi, na niž jsem přišla. Vidíte mě na tilmě, modlíte se ke mně… Ale já se
ptám: Kde je srdce a kde jsou myšlenky člověka?
Někteří čtou pojednání o mém plášti, na němž jsem zobrazena, čtete o všem, co jste tam našli,
znáte souhvězdí, která jsou do mne vtištěny, a nemohli jste popřít zázraky mého zjevení.
V srdci člověka vidím neustálé překvapení nad těmito vědeckými analýzami, a přesto jste ještě
neobjevili, co dá vidět na mém plášti pouhým lidským okem, a o čem učenci, pojednávající o
mém obrazu na zemi, nebyli osvíceni Duchem Svatým, protože o to neprosili.
Ale čas Boha není časem člověka, a Boží láska k jeho lidu se v mé přímluvě za celé
lidstvo projeví v mém zjevení v plném lesku.
Čekáte anděla pokoje, jehož chráním až do okamžiku, kdy ho můj Syn pošle na zem.
Já vím, že moje odhalení některým lidem nestačí. Proto jsem toto tajemství vyjevila mé
prorokyni v očekávání reakce ze strany lidstva.
Modlete se, mé děti, nepolevujte v modlitbách za Severní Koreu.
Modlete se, mé děti, modlete se za Austrálii, neboť bude silně otřesena.
Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, Rusko a Německo, je to naléhavé.
Modlete se, děti, modlete se za Střední Ameriku, bude trpět.
MOJI DRAZÍ, NEBOJTE SE… JSEM PŘECE VAŠE MATKA!
Nevidíte Boží vznešenost, Boží moc, která k vám promlouvá skrze jeho Stvoření.
A říká vám: "Dívejte se nahoru", a kolik vás se tam dívá?…
Kolik vás zapomnělo, že na hvězdy se díváme v noci?…
Kolik vás ví, že hvězdy jsou živé?…
Mé děti, lidé mého Syna, dar života v duchu a pravdě není záležitost těch, kdo se vzdají
v prvním okamžiku, ale těch, kteří jsou pravdiví.
Nečekejte jen na katastrofy, připravte se těšit z nebe už předem.
Jsem Matka celého lidstva a jako žena oděná Sluncem, jsem Matkou všech lidí, které chráním a
miluji láskou Nejsvětější Trojice.

Modlete se v rodině, abyste rozptýlili temnoty zla.
Žehnám vám, miluji vás.
Matka Maria
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 17. prosince 2017.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .
NETEČNOST PŘIVÁDÍ ČLOVĚKA NA OKRAJ DUCHOVNÍ PROPASTI
Moji milovaní lidé,
žehnám svým dětem, každému, těm, které miluji, protože všichni lidé jsou mé děti.
Na cestě k probuzení vědomí se čas mého lidu proměňuje do náročné práce, do vysilujícího boje
proti světskosti, která proniká lidstvo, maskovaná za to, co je dobré a přijatelné, ale ve
skutečnosti je tím, co zabíjí dobro. Způsobuje člověku, že upadá do nízkých pudů
a duchovní nevědomosti a prioritu člověka, kterou musí být záchrana duše, odsouvá
na poslední místo.
Moji lidé zůstávají neteční, a jak čas plyne, netečnost přivádí člověka na okraj duchovní
propasti.
Člověk, který Mi nenabízí nic, který se neobětuje,
ten, kdo chce zůstat ve středu pozornosti,
kdo uráží své bratry,
kdo je lhostejný k lidské bolesti,
kdo pohrdá tím, kdo je bratrský: nactiutrhač, pošetilec, ten, kdo se nesklání před Zákonem
mého Otce v Přikázáních,
kdo opovrhuje svátostmi,
kdo se raduje z bolesti ostatních,
kdo neposlouchá volání Domu mého Otce,
kdo uráží mou Matku,
takové dítě se ode Mne vzdaluje a je v nebezpečí, že bude ztraceno, nebude-li se
včas kát.
Moji lidé, král hrdosti infiltroval člověka pýchou, a tak pýcha klíčí. Mé děti jsou osvícené mým
Duchem Svatým a nesmí se radovat v pýše, ale v pokoře, jinak budou jednat v pýše, aniž by si
toho všimli.
Jako lid jste poučeni. V každém odhalení jste byli poučováni, abyste se měli na pozoru před tím,
co je nevhodné a hříšné, abyste nepadli do špíny proudu světa, a nevzdálili se ode Mne ještě
dál a nepřipojili se k řadám Zlého, na znamení vzpoury proti naší Boží vůli. Ďábel vám nabízí
nemravnost, zhýralost, lži, usnadňuje vám, co chcete, abyste se cítili pohodlněji, přivádí vás k
myšlenkám, že všechno jde dobře a že jednáte a pracujete v dobru. Nasycuje vás nedůvěrou ke
Mně.

Jste lid, který je poučen, aby uváděl tato odhalení do praxe a byl pravdivý. Stále vás
k tomu vyzývám, k praktikování těchto odhalení, abyste se posilňovali ve víře
a uvědomovali si mé Slovo, byli jeho znalci a žili v pevné jednotě se Mnou, obrácení,
schopní rozlišování, pokorní, a především – abyste byli láskou, jako Já jsem Láska.
Byli jste zrozeni z mé Lásky. Z lásky k vám jsem obětoval sám sebe. Můj Duch Svatý vás
doprovází, dává vám instrukce a vede vás v rozlišování, má Matka se přimlouvá za vás všechny.
Ale přesto jste stále ještě nenašli, co vám otevírá cestu… a tím je Láska.
Je to hlavní příměs v lidském stvoření, to, co nesmí chybět, protože když vám chybí
koření naší lásky, lidská bytost je uvnitř prázdná a je stálou hrozbou pro mé děti.
Moji milovaní lidé, je to kvůli této příměsi, která v některých stvořeních byla přítomná, ale
zakrněla kvůli zatvrzelosti lidského srdce tak, že velká část lidstva upadla do chaosu, vzpoury,
neuspořádanosti, komunismu a jeho omylů, závisti, nedostatku dobročinnosti a zhoubné šíři
lidského ega.
Moji milovaní lidé, v rámci plánu Spásy, jsem vás povolal, abyste se na něm věrně
podíleli. Nejdůležitější je pomáhat svým bratrům, aby nebyli ztraceni kvůli
nedostatku víry v mé Slovo. Přijde čas, kdy pocítíte, nebo si budete myslet, že jste
sami, ale není tomu tak, Já vás nikdy neopustím.
Má Matka vás miluje věčnou láskou.
Moji milovaní lidé,
modlete, se, děti, modlete se, válka přestává být hrozbou a stává se skutečností.
Modlete se, děti, bouře v mé církvi bude pokračovat.
Modlete se, děti, modlete se za Anglii, bude otřesena a terorismus ji napadne.
Modlete se, děti, modlete se za Itálii, utrpení je blízko, bude otřesena a příroda ji
bude bičovat. Řím bude prolévat slzy bez ustání.
Modlete se, děti, modlete se za Indonésii, bude trpět kvůli svým sopkám.
Milované děti, Kolumbie bude trpět za své omyly vůči mé Matce, šílenství tohoto lidu bude
zlomeno.
Moji milovaní lidé, je nezbytné, abyste si osobně uvědomili, že jste zrcadla mého
díla a jednání.
Zlý připravuje svou strategii proti těm, kdo jsou moji – neoddělujte se od toho, co vám patří: od
věčné spásy.
Nebuďte jako farizeové [Mt 23, 3], Buďte moji "v duchu a pravdě" [Jan 4, 23]. Vyvíjejte se,
nezastavujte se, trpělivě pokračujte v růstu tím, že budete pracovat a jednat v mé vůli.
Nebuďte zajatci těch, kdo vás kritizují, buďte trpěliví, buďte Láskou pro ty, kdo jsou daleko ode
Mne.

Trpím pro ty, kdo jsou lhostejní k mým voláním, nebo Mě neberou vážně. Budou naříkat, že
opovrhli mým Slovem. Budou litovat, že nebyli studenty mého Slova. Dal jsem vám všechna
ujištění o mém andělu pokoje, a ještě víc, a přesto je můj lid stále lhostejný, když dělá
předpovědi, které mu nepomáhají. Skáčete z jednoho místa na druhé a stáváte se více zmatení.
Nenasloucháte mému hlasu, chcete vědět víc a skončíte tak, že nebudete znát nic z toho, co
jsem vám oznámil. Jsem současně trpělivý a spravedlivý…
Můj anděl pokoje vás vidí, pozorně hledá harmonii, upřímnost, víru, důvěru, pokoj ve vás a ve
vašich domovech.
Pochopte, že jste moji apoštolové konce času, a jako takoví musíte žít, jak jsem vás
učil. Můj anděl pokoje pak nebude cítit, že jste lhostejní.
Moji milovaní lidé, dívejte se nahoru, důležité jevy, které budou většině neznámé, se projeví na
nebeské klenbě. Nezapomeňte, že se připravujete na oslavu mého narození, a musíte
tak činit v pokoji a lásce, kterou Mi zbytek světa nenabízí.
Volám vás jako Pán a Spasitel, abyste si udrželi vnitřní pokoj a lásku a byli jako magnety, které
přitahují moji Lásku k vám.
Budu stále s vámi, abyste se neztratili a abych vás udržel ve věrnosti k naší Trojici.
Nestyďte se, že jste mé děti, ani děti mé Nejsvětější Matky.
Má Láska kráčí po Zemi a hledá duše, do nichž by vložila mou Lásku.
Svým požehnáním vás živím, abyste zůstali daleko od zla.
Miluji vás, jste moji lidé, zorničky mých očí. [Dt 32, 10].
Váš Ježíš
Poselství Matky Spásy ze dne 22. prosince 2017.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .
NEJVĚTŠÍ CHYBOU JE NEDOSTATEK LÁSKY K BOHU
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
chovám vás ve svém srdci…,
a takto spojeni vzdáváme díky Bohu za slavnost vzpomínky na narození mého Syna.
Jako Matka lidstva vás vidím v mém Synu, mé srdce kvůli vám překypuje radostí.
Milované děti, můj Syn vás prosí o jednotu, smíření a porozumění. Právě toto
v domácnostech v tomto čase chybí, každý člen rodiny si vybírá, co nejlépe vyhovuje jeho
osobním zájmům a ne zájmům těch, kdo jsou v jeho okolí.
Můj Syn vám říká: "...Kdo je má matka a kdo jsou mí bratři?" [Mt 12, 48].

Nepřistupujte jen k těm, s nimiž se cítíte příjemně, nepředstírejte, že se s nimi nesetkáváte jen
kvůli tomuto datu, nemějte rádi jen ty, které chcete mít na své straně. Mějte na paměti, že
můj Syn přišel, aby sjednocoval, a toto datum slouží k tomu, aby existovalo
opravdové bratrské smíření, které trvá po zbytek vašeho života.
Nezapomínejte, že můj Syn se narodil ve chlévě, kde nebyl žádný přepych kromě
tepla slámy, do níž jsme Ho položili. Můj Syn se radoval z upřímné lásky pokorných, kteří se Mu
přišli poklonit. Pro lásku k Bohu je pokorný duch více přístupný vědění, porozumění vůči
bratrům, moudrosti v zacházení s bratrem a odevzdanosti bližnímu.
Milované děti, stáj, kde byl narozen můj Syn, vám říká, že byste neměli žít v marnivém
zevnějšku, nebo "statusu", ani bažit po finančním zájmu, nebo dychtit po lidských poctách.
Uprostřed namyšlenosti a sobectví, nepřicházíte k tomuto skromnému žlabu, protože abyste se
dostali až tam, musíte se oprostit od všeho, co vám brání poznat největší poklad, který tyto
jesle skrývají, největší vznešenost – Boží Lásku.
Svatý Josef a já jsme vzali našeho Syna a uprostřed nebeských chórů jsme Ho
položili do jeslí [Lk 2, 7].
Víte, co jesle reprezentují? Vnitřní klášter, v němž se člověk stává malý, aby můj Syn ukázal
svou moc, svou slávu, svůj majestát a svou všemohoucnost. Žlab je tam, kde člověk poznává
svou malost a potřebu být jedno s mým Synem a se svým bratrem.
Boží Láska dostává teplo ze slámy. Víte, mé děti, co předznamenává sláma, dávající
ochranu mému Synu? Každé stéblo slámy reprezentuje jednoho z vás, kteří jdete dál, uprostřed
únavy, pokušení, pomluv a trápení. Vás, kteří jdete ve stopách mého Syna. Jste apoštolové
posledních časů.
Světlo ve stáji nechybí, paprsky silného Světla vycházejí ze srdce Věčného Otce, a v
jednotě s Ním, nebeské chóry přistupují blíž k pokorným pastýřům, kteří pečovali
o svá stáda.
Kolik mých dětí nevidí Světlo, které je před nimi, kvůli nedostatku pokory!
Proto vám toto Světlo bylo svěřeno, abyste v tomto čase udrželi Zemi osvětlenou
dobrými činy a prací v Boží vůli.
Ano, je vás málo, ale mé děti jsou příčinou, že Bůh Otec shlíží na Zemi, a ta proto
není v naprosté temnotě.
Uprostřed všeho uctívání přicházejí králové, kteří následovali hvězdu [Mt 2, 9-11], našli Krále,
který byl narozen, a sklánějí se před Ním, uctívají Ho a nabízejí Mu zlato, kadidlo a myrhu [Mt 2,
11], uznávajíce tak Spasitele lidstva.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, tak vznešené narození mluví současně o oběti pro
spásu člověka.
Toto dítě v jeslích se samo obětuje Otci z lásky k člověku. Obětuje se na kříži
Kalvárie za každého z vás, ať už Ho milujete, nebo ne…
Ano, můj Syn vás miluje a obětoval se za všechny [Gal 2, 19].

Děti, můj Syn chce zůstat ve vás, chce pravdu v každém z vás, chce, aby ve vás vládla jeho
Boží Láska, abyste byli uskutečňovateli jeho Lásky, jeho Díla a jeho Pravdy.
Jako Matka vás volám k jednotě v tomto čase, kdy se lidstvo ponořilo do všeho, co je
nesprávné, těžce uráží mého Syna a nahrazuje Přikázání a svátosti, aby nepociťovalo výčitky
svědomí.
Stvoření zvrací omyly této generace, největší chybou je nedostatek lásky k Bohu, nedostatek
lásky v člověku. Z toho pocházejí všechny omyly, a z toho důvodu jste sešli z cesty kvůli
neustálé dezinformaci, kterou jste zmatení.
Země se třese kvůli lidské neposlušnosti a v tomto třesu lidé trpí a budou trpět ještě většími
pohromami. Nepochopili jste, že neposlušností k Boží vůli se člověk sám trestá a Bůh dovoluje
tento trest kvůli lidské negativitě.
Mé děti, měsíc se na několik okamžiků zbarví jinou barvou, než je normální, stejně tak i nebeská
klenba.
Mějte na paměti modlit se srdcem a především, být stálí v práci a jednání v Boží vůli.
Modlete se, mé děti, modlete se za nevinné, kteří trpí rukama bezcitných lidí,
modlete se, aby Boží andělé přišli na pomoc těmto nevinným stvořením.
Modlete se, mé děti, modlete se, násilí se zmocní lidstva, nepokoje povedou
ke konfliktům a ty k povstáním.
Argentino, budeš trpět za své omyly!
Kolumbie, byla jsi slepá k mým prosbám!
Chile, bouříš se proti mému Synu!
Budeš znovu otřeseno zemí a přírodou.
Modlete se, mé děti, modlete se za Francii a Spojené státy, budou obětí terorismu a
přírody.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, vulkány se stávají aktivní dokonce i v moři.
Nenechejte se oddělit od mého Syna, křičte k Duchu Svatému, nezapomínejte na vaše anděly
strážné, vaše společníky na cestě.
Čekejte na našeho anděla pokoje, čekejte na něj s láskou, nezpůsobujte mu bolest
odmítáním žít v pokoji a Pravdě.
Jsem před vámi, abych vás vedla k "CESTĚ, PRAVDĚ A ŽIVOTU" [Jan 14, 6].
Miluji vás věčnou láskou.
Matka Maria

Poselství Matky Spásy ze dne 24. prosince 2017.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

Naše Nejsvětější Matka se s námi dělí o nové odhalení, ve kterém nám umožňuje
pochopit velké tajemství narození našeho Pána Ježíše Krista.
Má nejmilovanější dcero,
nebylo náhodou, že se můj Syn narodil v tak skromných podmínkách, ale bylo to tak zařízeno
mým Věčným Otcem, aby od prvního okamžiku lidstvo pochopilo, že pro vstup do duchovního
života a k přijetí učení mého Syna se musíte odpoutat od všeho, co vás udržuje svázáno s
falešnými osobními názory, od "ega", které v člověku zůstává silné, od lidské pošetilosti, protože
je třeba dívat se na sebe s pokorou a rozpoznat, jak to je, co musí být opuštěno a čemu se
musíte věnovat, abyste se sjednotili s mým Synem.
Prosím vás, aby každý den byl jako tento, kdy Boží člověk poznává, že láska musí v životě vítězit
a pamatovat si, že bez lásky nejsme nic [1Kor 13].
Necestovali jsme sami, ale ve společnosti ochránců, které Bůh Otec poslal, aby nás doprovázeli
na cestě a dříve, než jsme vstoupili do chléva, andělé už tam byli, radostní a čekající na náš
příchod. Chlév, to skromné místo, bylo velkým palácem, kde se Boží Syn měl narodit.
Andělé Boha Otce se stali viditelní našim očím a Josef, ohromen takovou velikostí, pochopil, že
více než v paláci, jsme byli na nejkrásnějším místě, které na Zemi mohlo existovat. Spěchali
jsme, abychom to místo očistili a Boží andělé pomohli mému snoubenci Josefovi a toto místo

bylo upraveno v bezvadné čistotě k narození mého Syna, které mi bylo oznámeno už předem.
Andělé provoněli tento velký palác nebeskými vůněmi. Bylo mi řečeno o narození a já, zaujatá
svým lůnem, kam Boží Láska přišla k lidstvu, jsem pronikla do nezměrného tajemství.
Chlad noci přiměl mého snoubence Josefa, aby ve spěchu rozdělal oheň, a já jsem ho poprosila,
aby si odpočinul a Josef, vstoupiv do snu, který byl extází, viděl vše, co se stalo při Božím
zrození.
Byla jsem vzata mimo Stvoření a naplněna velikostí zázraků, které prostoupily mé srdce, mou
mysl, mé myšlenky, můj rozum, mou duši a mého ducha, aby přivítaly "Svatá tajemství", která
mi dříve nebyla odhalena. Byla jsem uchvácena do hluboké Boží extáze, dokud jsem neuviděla
Boží tvář a nebyla naplněna Božím věděním, prozíravostí, Boží nadějí, Boží Láskou
a porozuměním…
Padla jsem tváří k zemi před Věčným Otcem, obdržela jsem jeho velké požehnání a Nejvyšší
Majestát vzal mé ruce a já jsem obdržela všechny pokyny k výchově Toho, kdo se měl stát
Spasitelem lidstva. Má tvář zářila Božím Světlem, které Otec zrcadlil ve mně, vědomá si toho,
co se děje, a v plném užívání svých smyslů jsem viděla sebe proměněnou touto nezměrnou
Přítomností.
Za několik okamžiků jsem náhle cítila, jak se mé dítě silně hýbe v mém lůně, již připravené se
narodit a uchvácena Duchem Svatým jsem uviděla Boha, učiněného člověkem, jak byl uvolněn
z tohoto vězení bez jakékoli bolesti.
Láska mých útrob byla sjednocena s Duchem Svatým v úplném sebeodevzdání, nepokusila se
o žádný odpor Boží vůli, s naprostou ochotou jako krystal vůči světlu, se "Jednorozený Otce"
narodil prací a milostí Ducha Svatého [Mt 1, 18], při zachování mého panenského stavu. Vše
bylo zázrakem Lásky.
Dívala jsem se na svatého Michaela a svatého Rafaela, proměněné, krásnější a jasnější než
Slunce, jak zbožňují mé dítě. Jeho kůže, zcela očištěná, vyzařovala takovou čistotu, že Světlo
jeho Božího těla vycházelo z tohoto místa. Mé dítě mi bylo předáno rukama svatého Michaela
a svatého Gabriela a v této chvíli došlo k Boží rozpravě mezi těmi dvěma: Můj Syn a já jsme
byli spojeni, On jako skutečná Láska a já, jako jeho Matka, jsem Mu řekla: "Můj milý
je můj a já jsem jeho…" [Pís 2, 16].
Vstoupili jsme do důvěrné rozpravy a se vší mou mateřskou něhou, dívajíc se na ty
svaté oči, milovala jsem Ho v Boží vůli od jeslí až na kříž.
Když jsem vyšla z tohoto stavu, volala jsem Josefa. Díval se na dítě a ronil slzy, které mu
stékaly po tvářích, neboť Ten, který byl tolik očekáván, byl tady. Předala jsem Ho do jeho
náruče a on Ho v největší úctě miloval věčnou láskou.
Pak přišli pokorní klanět se mému Synu, protože Království patří pokorným.
Matka Maria

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 30. prosince 2017.
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SE SMUTKEM SE DÍVÁM, JAK ČLOVĚK ZNEHODNOTIL SVÉ LIDSTVÍ
Moji milovaní lidé,
"JSEM, KTERÝ JSEM" [Ex 3, 14].
Vysvětluji mé Slovo, které jsem vám odkázal v Písmu svatém, aby si tato generace
uvědomila cestu, po níž jde a byla ochotná k obrácení.
Má Láska vás nepřestane volat, dotýkat se srdcí těch, kdo jsou moji, aby se odvrátili od zla
a překonali lidské ego, které si je podmaňuje nevhodnými náklonnostmi a způsobuje, že
setrvávají ve špatných činech a dílech.
Rmoutím se, když vidím, jak jste individualističtí, s tak výraznými rozdíly, dokonce ve stejné
rodině.
Rmoutím se, když používáte sílu ve společnosti, ve výchově, v náboženství, ve vládách
a dopouštíte se nespravedlností vůči nejslabším a nejpokornějším.
Moji lidé,
se smutkem se dívám, jak člověk znehodnotil své lidství. Došel k tomu, že se dopouští
nezměrných chyb, a příležitostně i s vypočítavostí. Člověk, který musí sloužit naší Trojici, slouží
v tomto čase Zlému a špatné činy se šíří ve všech sociálních vrstvách, bez rozdílu.
Morálka byla nahrazena podobami modernismu: společnost je blahovolná ke zvykům,
přijímá vážné omyly jako nová morální pravidla. Velký počet mých dětí vleče tyto omyly za
sebou a soudí jimi své bratry, dovoluje sobectví a závisti proudit svými žilami a cítíce se silnými,
zaujímají místa soudců a s falešností intrikují dokonce proti tomu, co je moje.
Moji lidé, nezapomínejte, když jste se ode Mne odvrátili a odmítli Mě uznat jako Boha, cítili jste
se na vyšší úrovni než Já a omezili jste Mne, že jste se zmýlili a jednali vůči sobě s velkým
zmatením. Přitáhli jste k sobě bolest a dosáhli toho, že celé Stvoření se bouří proti člověku, jenž
pracuje a jedná proti Boží vůli.
Moji lidé, vedl jsem vás skrze toto "Lectio Divina", abych vám vysvětlil, co odmítáte přijmout:
mé Slovo.
Odhaluji se mému lidu i přes neustálou neposlušnost k mému Slovu, abych vám dal
podnět k obrácení. Má Matka vás stále volá, protože nechce, aby další duše byly
ztraceny.
Volám vás, abyste uznali, že jste hříšníci a vy to s pýchou odmítáte…
Volám vás, abyste zůstali ve stavu milosti, a pro tuto generaci je to důvod k výsměchu…
Volám vás, abyste si vážili svátostí, a vy je odmítáte…
Zmiňuji se o Přikázáních a vy nevíte, o čem mluvím, blahoslavenost je neznámá v této generaci,
v níž panuje sobectví…

V této době "technologické dětství" věří, že může zabít a dát život.
Děti, vy žijete jako nositeli extrémního hněvu, který stále dostáváte skrze média a klamnou
zábavu, kterou máte na dosah ruky. Smysly jsou stálými příjemci agrese a lidské stvoření
dosáhlo toho, že tento hněv šíří proti svým bližním. To však není to, co od vás chci. Nechci,
abyste Mi tímto způsobem odpovídaly.
Volám vás, abyste Mě milovaly a přišly blíže ke Mně…
Mé děti Mě musí uctívat "v Duchu a Pravdě" [Jan 4, 24].
Nevíra běží jako vítr. Jednáte se Mnou s velkou neúctou v nejsvětější svátosti eucharistie, kde
jsem skutečně a opravdově v mém Těle a Krvi, a to nemůžete popřít. Ten, kdo to říká,
je proklet.
Moji lidé, rozlišování je nutné. Ďábel útočí na mé lidi lžemi, nabízí jim falešné cesty, kde je
svazuje pokušením a klamáním, která se zdají, že jsou dobrá, ale jsou štítem, který používá,
abyste neviděli jasně, abyste měli pocit, že pravá cesta, kterou máte jít je ta, k níž vás volá on.
Tím, že ovládne vaše myšlenky a inteligenci, stane se pánem vašich činů. Jedná tak, abyste se
ode Mne vzdálili.
Moji lidé si věří, zapomínají, že Zlý jim přináší zdánlivě dobré myšlenky, které však ve světle
rozlišování nejsou ani dobré, ani správné. Mé děti nerozlišují, proto dovolují zlu, aby je svedlo,
aniž by kladly odpor.
Člověk odmítá, co vyžaduje sebe odříkání, co vyžaduje lásku, pokoru, poslušnost, toleranci,
moudrost, srdečnost, morální zásadovost, pokoj…
Když se vzdalujete ode Mne, nemůžete se soustředit na správnou cestu. Vyzývám vás,
abyste žili v dobru, opustili pocity pýchy, oprostili se od vznětlivého charakteru, zbavili se
myšlenek na pozvednutí svého "já".
Moji lidé, Já nechci fanatiky, chci duše, které Mě uctívají, vroucně Mě milují, duše,
které žijí v Boží vůli, duše, stále Mi oddané, které slouží svému bližnímu, které
ohlašují mé Slovo: Duše s misionářským duchem.
Moji lidé, uctívejte a milujte mou Matku, která je v tomto čase urážena některými
lidmi, kteří sešli z pravé cesty. Má Matka se přimlouvá za mé lidi a moji lidé ji musí milovat
a chovat v úctě, jak si zasluhuje.
Modlete se, mé děti, modlete se, abyste se jako děti jednoho Otce měly v úctě,
vzájemně se milovaly a byly bratrské.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, jejich utrpení bude pokračovat.
Experimenty pozměnily podnebí a kůru jejich země. Přijde terorismus a způsobí
bolest.
Modlete se, mé děti, modlete se za Evropu, teroristický čin přinese s sebou bolest.
Modlete se, mé děti, modlete se za Itálii, bude otřesena. Spící sopky se stanou velmi
aktivní.
Modlete se, děti, Chile a Ekvádor trpí.

Moji lidé, je pro Mne nezbytné, abych vás varoval: Modlete se svým srdcem, modlete
se jako v Ninive [Jon 3, 5] a žijte jako bratři.
Zapomněli jste na půst, laskavost, dobročinnost, ale především na Pravdu.
Lidstvo, jak jde dál, se blíží k použití toho, co samo vytvořilo. Uprostřed tolika hněvu jsou
mírové dohody zapomenuty. Vládci národů přejdou od slov k činu: takovým způsobem jedná
člověk.
Vyzývám vás, abyste se modlili srdcem, neoddělovali se ode Mne. Až se budete dívat
na nebeskou klenbu, budete vědět, že jsem lidstvu blízko. Znamení nenechají na
sebe čekat.
Nečekejte na události, abyste se obrátili – neznáte den, ani hodinu, vyhledejte Mě rychle.
Pokud jde o novinky, rozlišujte, buďte opatrní v práci a činech, ať je vše v souladu s mou vůlí.
Jste mé děti a Já vás miluji. Neoddělujte se ode Mne. Přijďte ke Mně.
Moji lidé, buďte důstojnými dětmi mé Matky.
Mé požehnání, má Láska, má ochrana je s každým z vás.
Žehnám každému z mých dětí.
Váš Ježíš
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 4. ledna 2018.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .

KAŽDÝ DÁVÁ, CO NESE V SOBĚ – NĚKTEŘÍ LÁSKU, JINÍ HNĚV…

Můj milovaný lide,
žehnám mé lidi, ty, kteří se obětují, kteří nepopírají můj Zákon, kteří Mě poslouchají
a milují Mě, jako Já miluji je.
Toto mé Slovo by mělo být požehnáním pro můj lid. Nastínil jsem vám v hlavních rysech
podobu a stálost s jakou ti, kdo říkají, že Mě milují, se musí chovat. Na skutečnost, že oslovuji
můj lid, není některými pohlíženo s radostí. V tomto odhalení můj Duch Svatý zdůrazňuje, co
není podle mých představ, abyste si nevyložili mylně svobodu a nepřestoupili Zákon.
Zde vidíte, co přijde v posledních dnech: "V posledních dnech, praví Bůh, vyliji ze svého
Ducha na všechny lidi. Pak budou vaši synové a dcery prorokovat, vaši starci dostanou ve snu
zjevení, vaši mladíci budou mít vidění" [Sk 2, 17].

Tato Slova jsou zapomenuta a oni ukazují prstem na Mne, když se nezavazuji k tomu, co chtějí
ti, kdo řídí mé lidi. Moje Slovo není vítáno s vděčností kvůli rozdílným zájmům, které existují a
tvoří část světa a jeho intrik.
Jestli vás vyzvu, abyste odložili přepych, v němž žijete, přestanete Mě milovat…
Byl jsem vyměněn za lidské bohy, kteří jsou dobře vidět v sociálních médiích, připoutáváte se k
nim s velkou spřízněností, protože žijete tím, co je bezprostřední a co vám působí rozptýlení a
potěšení…
Moji lidé, trpím s vámi a jsem zarmoucený kvůli tomu, co se děje na zemi, stejně jako kvůli
tomu, čemu budete čelit následkem špatného chování člověka proti člověku.
Zdevastovali jste Zemi, odmítli jste má varování před následky, které přijdou kvůli
nekontrolovanému pustošení nejen země, ale i samotné lidské přirozenosti.
Zlo proniklo do domovů, aby je rozdělilo…
Zlo proniklo do mysli lidí, aby je zmátlo…
Zlo přišlo na pracoviště, aby mé děti byly podmíněny prostředím a dotklo se myslí ředitelů
podniků, aby se srdcem otupělým mocí a hloupostí zakázali mým dětem mít u sebe obrazy Mne
a mé Matky, nebo mých svatých na místech, kde pracovníci tráví velkou část dne.
Děti, neodchylujte se od evangelia, nenechejte se infikovat tolika falešnými
doktrínami, existujícími vedle sebe v tomto čase.
Musíte pochopit, že Zlý, v tomto konkrétním okamžiku, vás chce vzdálit od mé Pravdy. Nechce
být odhalen, protože zkáza, kterou zamýšlel, nedosáhla úrovně, jakou si přál.
Mé obrazy jsou odsuzovány a ničeny. Zlo nutí ty, kdo předstírají poslušnost mým pověřením,
ničit vše, co o Mně existuje. Tato generace jde i nadála sama se sebou a doprovází ji ten, kdo
udržuje své ničivé plány v chodu: Satan.
Zlý pronikl a zatvrdil srdce ve všech vrstvách společnosti, dokonce i v mé církvi, aby ji rozložil.
A proto vás vyzývám ještě jednou, abyste neztráceli odvahu, byli vytrvalí, "modlili se bez
přestání" [1Thes 5, 17], zůstali ostražití a neodchýlili od mé Cesty.
Nejste ze světa, ale žijete ve světě, proto síla víry, síla vědění, harmonie, solidarity,
moudrosti, musí stále růst.
Moji lidé neustále hledají třísku v oku ostatních a nikoli trám ve svém vlastním [Lk 6, 41-42],
a z toho důvodu je nespokojenost přivádí k páchání nespravedlností proti svým bratrům,
ostrému kritizování těch, kdo jako dělníci a vinaři, jako oddaní laici, jim přinášejí med, který
neskrývám v těchto odhaleních a v ostatních, které jsou z mé vůle.
A proto jako váš Bůh, znovu a znovu kladu důraz na to, aby se můj lid probudil.
Zdá se, že je to menšina, která přijímá vysvětlování mého Slova, naplňuje je a poslouchá ho.
Ale to není skutečnost, lidé zůstávají zticha spíše ze strachu.

Omyl této generace je nedostatek lásky, proto ti, kdo chtějí jít v mých šlépějích, nejsou
uznáváni zbytkem společnosti. Staršími lidmi, kteří vlastní moudrost, je opovrhováno, mladí lidé
nepřijímají snadno rady, materialismus je nutí, aby pokračovali v používání měřítka, s jakým se
dívají na boha statutu. Toto jsou plody neposlušnosti a lpění na materialismu.
Tato generace onemocněla tím, že přijala podoby modernismu, jimiž zdegenerovala a odmítla
má Přikázání.
Bída, kterou někteří, kdo se nazývají křesťany, nesou ve svých duších, se odhaluje skrze moc a
vliv, který používají proti svým bližním.
MOJI MILOVANÍ LIDÉ, KTEŘÍ JSTE MOJI, TOTO JE ČAS K DUCHOVNÍMU RŮSTU, KE
VSTUPU DO MNE, A DOVOLIT MÉ MATCE, ABY VÁS VEDLA.
Moji milovaní lidé, boje, povstání, protesty a nedostatek ovládání jsou výsledkem hněvu,
nenávisti a nedostatku hodnot v člověku, protože Mě nezná. Každý dává, co v tomto čase nese
v sobě: někteří dávají lásku, jiní hněv, což není má vůle.
Moji lidé, co udělá otec, když vidí své děti, jak scházejí z cesty?…
Moji lidé, země zakoušejí nejrozmanitější a podivné přírodní jevy. Vody moře se pohnou
a napadnou zemi, vítr zvýší svou sílu.
Moji lidé, tam, kde je horko, přijde chlad, a kde je chlad, přijde horko. Mé děti nejsou
připraveny na takové změny.
Střední východ je kolébkou vraždění, pohrom a zkázy. Člověk byl zevnitř infikován hněvem,
který bude přinesen do Evropy s větší neústupností.
Komunismus způsobí velký a závažný zmatek v Americe, větší než do této chvíle.
Moji lidé, Já vidím za tento svět. Nemoc, která se blíží k lidstvu, najde lék v rostlině
Artemisia annua aplikované na kůži.
V některých zemích se ulice budou zdát pusté, až města budou přemožena terorismem, zlem,
přicházejícím od ďábla.
Modlete se, milujte Mě, naplňujte Boží Zákon a buďte nástroji pokoje. Přijímejte Mě
náležitě připraveni, aby tato svatá přijímání byla nekonečně znásobena.
V mém domě slyším modlitby, které nejsou vyslyšeny. Musíte se modlit srdcem, ne
z povinnosti, nebo kvůli zdání, ale "v duchu a pravdě" [Jan 4, 24].
Nezapomeňte, že z mého Domu obdržíte nutnou pomoc, jste-li náležitě připraveni. Můj anděl
pokoje, svědek mé lásky, vám dá, co je moje.
Má Láska, kterou potřebujete, je balzám pro každého z vás. Prožívejte ji intenzivně.
Miluji vás.
Váš Ježíš

Poselství Matky Spásy ze dne 8. ledna 2018.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .

NESMÍTE SE PŘIPOUTAT K FALEŠNÝM IDEOLOGIÍM

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
síla modliteb mých dětí udržuje pohled Věčného Otce na Zemi, jenž posílá své
archanděly, aby pomáhali mým dětem.
Moji milovaní, jsem mateřská láska pro všechny, kdo mě tak vítají.
Nesmíte se vzdálit od spirituality, nesmíte být připoutáni k falešným ideologiím. Vidím vás, jak
hledáte cestu k mému Synu, ale jdete špatnými cestami, které vás oddělují od Pravdy
a přivádějí do spárů Zlého. Používáte nebezpečné cesty a riskantní praktiky, otevírající vaši
mysl, aby byla napadena spojenci ďábla.
Mého Syna můžete najít uvnitř sebe, a co musíte udělat, je, být vnitřně tiší a smířit
se s mým Synem.
Vyzývám vás, abyste se modlili svatý růženec: Při každém "zdrávas Maria", které
vyslovíte, a jste si vědomi, co v sobě obsahuje, je ďábel zasažen paprskem mého
mateřského světla a cítí se, že kvůli tomu umírá – nemůže snést toto vzývání, které u něj
vyvolá pocit, že hoří a dusí se. Vzpomeňte si, že tato Matka lidstva rozdrtí jeho hlavu.
Démon ví, že jeho dny se krátí a kvůli tomu se rozhodl, že se zmocní duší oslabených hříchem
a posedne je, aby vyvolal a podpořil velká zla, která v tomto čase lidstvo prožívá a později jimi
bude trpět.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
jsou některá díla a činy, kvůli nimž se Zlý rozhodne zaútočit, ale pak znovu uteče:
Poslušnost Boží vůli, která posiluje člověka, aby v naplňování Božího Zákona
našel podporu, když čelí lidským katastrofám.
Dítě, které zná svého Pána a Boha – takové dítě je duchovním válečníkem,
kterého ďábel snadno nepodvede, protože znalost a víra dává rozlišování
a rozlišování plodí jednotu mezi Trojičnou láskou a lidským stvořením.
Ti, kdo naplňují Přikázání a přijímají svátosti, jejichž praktikování je vědomé a od
srdce, jsou překážkou, aby ďábel otřásl mými dětmi a porazil je.
Pokora, dobročinnost a odpuštění jsou ctnosti, které vlastní ti, kdo vítají volání
mého Syna a uvádějí do praxe Písmo svaté a skrze ně rozpoznávají Boží vůli vůči
člověku. Taková lidská stvoření jsou pokořením pro ďábla.

Ti, kdo chovají mého Syna ve svém srdci a na své cestě životem Ho stále
vyznávají, přijímají Ho a posilují se Jím v nejsvětější eucharistii a v lásce k bližnímu
a zůstávají v pokoji se svými bratry, uctívají mého Syna ve svých činech a práci pro
své vlastní dobro a dobro svých bratrů a přinášejí svědectví v každém okamžiku
svého života – takoví jsou šipkami, které dostává ďábel.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
modlete se svatý růženec. Neboť tím, že se jej budete modlit a rozjímat o svatých
tajemstvích, přibližujete se k mému Synu a prožíváte spolu s mým Synem a s touto
Matkou Lásku a bolest Lásky, která neoslabí lidské stvoření, ale vede je k stoupání
do výšek.
Na své duchovní cestě musíte zachovat jasnost. Život každého z vás musí být
soustředěn na Krista. Proto se musíte smířit s mým Synem a konat pokání, aby po přijetí
nejsvětější eucharistie vás posílil, osvítil vás, naplnil vás Láskou, která přesahuje lidskou lásku.
Obrácení je dlouhá cesta, na kterou se musíte připravit. Není to jen procházka růžovým sadem,
musíte být silní, abyste jí mohli jít, ale především, ať nikdo z vás nemá v úmyslu zvětšovat
břímě svého bratra. Toto požehnání, které tím dáte svému bratru, vás povede k životu v pokoji,
lásce, trpělivosti, dobročinnosti a posílí vaši víru.
Vyzývám vás k zahájení odčinění každé třetí pondělí každého měsíce během devíti
měsíců tohoto roku, k obětování naším trpícím Nejsvětějším Srdcím:
– kvůli kacířství,
– kvůli pohanství,
– kvůli smrti nevinných,
– kvůli nedbalosti v dodržování konsekračních slibů některými mými knězi,
– kvůli nedostatku lásky člověka ke svým bližním.
Měli byste začít toto odčinění i pro mé předešlé prosby s modlitbou Kréda, pak modlitbou
svatého růžence a přijmout mého Syna v eucharistii, připravení vědomě v srdci a v duši, se
silami duše a smyslů, aby toto odčinění přineslo následující milosti pro ty, kteří nabízejí tuto
oběť:
– Budu se přimlouvat za pokoj v každém okamžiku života toho, kdo vykoná tuto
oběť,
– Budu útěchou v okamžicích bolesti,
– Budu se přimlouvat, abyste neskrývali své hříchy, ani nebyli nástroji zla,
– Zůstanu pozorná a vyženu každý náznak pýchy,
– Pomohu vám, abyste dosáhli daru pokory,
– Budu stále žehnat vaše domovy,
– Svým kněžím zaručím ochotou Nejsvětější Trojice ctnost služby mému Synu se
vší jejich silou, aby tímto způsobem byli těmi, kdo pomohou duším být ochotné

odevzdat se mému Synu, být opravdovými pastýři, kazateli, liturgisty a v lásce
mého Syna, učiteli lidu.
Milované děti, jak mnoho z vás se ptá sebe samých se zvědavostí, co se stane v tomto čase!
Tato generace uráží každým okamžikem stále víc naše Nejsvětější Srdce. V jedné chvíli žijete v
duchovní euforii, a když se vrátíte do každodenního života, padáte do jednání a činů, které tvoří
část světského života. Žijete svým "já", "já jsem" a nikoli "BŮH JE TEN, KTERÝ JE".
Milované děti, Itálie bude trpět, Řím bude překvapen a mé děti budou prolévat slzy. Velké
zmatení vpadlo v tomto čase do mystického Těla, které je v chaosu.
Země se stále silně třese – příroda chce, aby člověk splnil úlohu, pro kterou byl stvořen:
Být zbožňovatel Nejsvětější Trojice.
Čas se stává krutým pro mé děti. Novoty jsou matoucí pro mystické Tělo mého Syna, proto vás
vyzývám, abyste znásobily nejen modlitby, ale i praktikování věrného života ve víře, naději,
dobročinnosti a úsilí.
Dostanete novinky, přicházející z vesmíru.
Voda bude příčinou bojů v různých zemích kvůli její kontaminaci.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
OBRAŤTE SE, NEČEKEJTE! BUĎTE VĚRNÉ MÉMU SYNU, PRAKTIKUJTE POVINNOSTI
DOBRÉHO BOŽÍHO DÍTĚTE, BUĎTE BRATRSKÉ A DOBROČINNÉ.
Přijměte mé mateřské požehnání, jste mé milované děti, na něž naléhám, abyste se neztratily.
Miluji vás.
Matka Maria
Poselství Matky Spásy ze dne 14. ledna 2018.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .
STRATEGIÍ DÉMONA JE ŽIVIT LHOSTEJNOST A PÝCHU
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
jste lid mého Syna, jste lid, jenž je požehnaný, aby žil, pracoval a jednal v Boží vůli.
Každému náleží věčný život! Proto vás neustále volám, abyste dobrovolně oživily Lásku mého
Syna, která přebývá ve vás a abyste dokázaly být poddajnými nástroji v rukou božského
Hrnčíře.

Padáte, zvedáte se a stále se dopouštíte těžkých omylů tím, že odmítáte poučení, které je
skryto v každém dobrovolném, nebo nedobrovolném pádu. Je to člověk, který tím, že nechce
přemýšlet, padá a stále se dopouští stejných omylů.
Neznáte lásku, nemáte ji rádi, neoceňujete ji, neusilujete o Lásku mého Syna a přitom věříte, že
mého Syna milujete. Vyzývám vás, abyste pohlédly do sebe, vyzývám vás, abyste přehlédly
vaše díla a činy… Jste chrámy Ducha Svatého! [1Kor 3,16].
Velké zlo rozežírá duchovní organismus člověka, vysiluje ho a má za následek, že se stává
slabým ve všech aspektech života.
Velké zlo přivádí člověka k nehybnosti v jeho duchovním růstu.
Velké zlo zůstává skryté před těmi, kdo jím trpí, a když se očividně ukáže, ničí bratry, zabíjí,
rozděluje, rozeštvává, zraňuje jiné bratry a i ty, kteří jím trpí…
Člověk, jenž trpí tímto zlem, poukazuje na své bližní, ale přesto sám nepoznává své
špatné činy nebo jednání. V tomto čase je to nevětší zlo v člověku. Ten se nechce nechat
poučit, nedovolí, aby byl upozorněn na svůj omyl, neboť žije evangelium podle své libosti.
A jako farizeové, ukazuje prstem na druhé a nežije, co sám káže. [Mt 23, 1-3].
TOTO VELKÉ ZLO JE PÝCHA
[Jan 2, 16, Př 14, 3; 11, 2].
Je to zlo, které lidi pomalu otravuje, protože ti, kdo jím trpí, nepřipustí, že jím trpí, protože je
nevidí.
Jako Matka chci, abyste se analyzovali a rozpoznali, jestli trpíte tímto zlem:
– Neřídíte se žádným zákonem?
– Vnucujete jiným svou vůli, i když to znamená, že ztrácíte lidi ve vašem okolí?
– Respektujete sami to, co ukládáte ostatním?
– Jste nároční k svým bratrům, ale již méně sami k sobě?
– Musíte stát na prvním místě a držet ve svých rukou nitky všeho, co s tím souvisí?
– Obviňujete druhé z chyb, jichž se sami dopouštíte?
– Nejste schopni požádat o omluvu a jste nelítostní?
– Rádi se cítíte milováni a obdivováni, ale nejste schopni milovat a obdivovat bratra?
– Soudíte podle své vlastní svévole?
– Jste neústupní vůči názorům svých bližních?
KOLIK STRÁNEK BY BYLO TŘEBA PODROBNĚ POPSAT, ABYSTE SE ANALYZOVALI?
V PRVÉ ŘADĚ JSEM UVEDLA TO, CO MÁ SOUVISLOST S BRATREM – S BRATRSTVÍM.
Milované děti, žijete s tolika duchovními nedostatky, nechcete se zabývat samy sebou, abyste
se staly lepšími. Každý okamžik vás vede k zvětšování vašeho ega a k vytváření imunity proti
lásce.
Ti, kdo odmítají Lásku, se vzdalují od zdroje Nejsvětější Trojice. Nedostatek lásky vede
k bezbožnosti, nepokoji, k nedostatkům ve všech podstatných oblastech života. A kvůli tomu
ten, kdo se nebrání tomuto strádání, aby se osvobodil od řetězů, které mu zabraňují mít srdce z
masa, odpouštět jiným i sobě, si musí vytknout pevné předsevzetí změnit se k lepšímu,
aby rozvinul duchovní křídla a zamířil do výšin.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, ďábel dobro nemiluje. Nechce, abyste
změnily to, co vás spoutává a co vám brání jít dál.
Strategií démona je živit lhostejnost, živit pýchu, bezbožnost, pohrdání pravidly. Démon se
raduje, když vidí, jak přestupujete Boží Zákon, raduje se, když se měníte ve stvoření, která
ubližují svým bratrům, bičují je, vydávají na smrt a ničí je.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, uprostřed hladomoru, nemocí, bolesti, obětí,
čekání, úzkosti z překážek, ze sobectví ostatních, ze špatného zacházení, udávání,
z nespravedlnosti…, máte něco, co chybí těm, kteří, povzbuzení Zlým, vás utlačují.
Vlastníte velký poklad lásky, která překonává, co člověk pokládá za nemožné [Kol 3,
14; 1Kor 13, 2 a 13].
Láska proměňuje, co je malé ve velké, co je zdánlivě zbytečné v nepostradatelné.
Nemoci přináší úlevu, oběti její odměnu, úzkosti pokoj, překonává sobectví. Nabízí
vám balzám, který Láska Boha dává těm, kdo Ho milují.
Nedostatek lásky je výsledek neustálého odmítání, které Satan narouboval do myšlenek
některých mých dětí vůči svým bratrům, a co je vážnější, vůči Bohu.
Špatné vzdělání a tolerantní a nesprávné koncepce jistých ideologií vám zatvrdily srdce, abyste
se postavili proti všemu, co je dobré. Tímto způsobem démon dokázal, že člověk poskvrňuje, co
je svaté.
Démon má strach z dobra a vy, nepracujete-li a nejednáte-li v dobru, stáváte se hnací sílou zla.
Měli byste si toho být vědomi a nesloužit k šíření zla. Naopak, buďte těmi, kteří v celém
Stvoření rozšiřují dobro.
Dívám se, jak moje děti nacházejí uspokojení v dobrých úmyslech, které formují ve své mysli.
To se však, žel, rovná duchovní abstrakci. Vše zůstává v intelektu a vy je konkrétně
neuskutečňujete kvůli tomu, že nemáte pevnou a rozhodnou vůli, abyste z úmyslu vytvořili
stálou a pevnou myšlenku, která se konkretizuje ve skutečném činu. Pro vaše pohodlí žijete
v nejednoznačnosti výkladu svého úmyslu.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, živte se dobrem, hledejte dobro, mějte hlad po
dobru a žízeň po sdílení dobra se svými bratry.
Vyzývala jsem vás, abyste důkladně poznali mého Syna. Nevidíte-li mého Syna ve svém bratru,
nepoznáte do hloubky mého Syna.
Nadešel čas přivádět do praxe, co říká Písmo svaté [1Tim 3, 16].
Zvláště v tomto čase jste se mimořádně odevzdali tomu, co zlo utkalo, aby přitáhlo
lidstvo ke ztrátě věčného života.
Buďte silní v lásce, kterou vás Bůh miluje a slabí v lásce, kterou vás učí svět [Jan 3,
16].
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, příroda bičuje zemi s velkou silou. Země se silně
třese, jakoby chtěla vypudit zlo.

Spojené státy budou i nadále trpět a Evropa bude bičována terorismem.
Itálie a Španělsko budou trpět lidmi a přírodou.
Moře se bouří, loď se kymácí, je nutná modlitba.
Milované děti, nenabízím vám tato slova, abyste je četly, a pak zapomněly, ale
abyste je proměnily v čin, a byly tak více Boží a méně ze světa [Sk 1, 22].
Mé srdce je útočiště člověka.
Nebojte se, přimlouvám se za vás, žehnám vám.
Matka Maria
Poselství Matky Spásy ze dne 20. ledna 2018.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .
KOMUNISMUS ČÍHÁ VSKRYTU ZA MASKOU DOBRA
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
mé neustálé bdění nad vámi mě vede k přimlouvání s velkou silou za vás, abyste se
neztratily.
Lidstvo se stále dovolává svých práv kvůli falešným představám o svobodě.
Tato generace je ponořena do nelásky, do morální zhýralosti, nedostatku víry, sociálního
úpadku, do neslučitelnosti představ a norem, duchovního vzdoru, přijímání ďábelských ideologií,
mentální otupělosti, do ztráty hodnot a popírání Boha. To jsou jen některé příklady o lidské
neúctě k Boží vůli, o tom, jak člověk ve všech ohledech vytváří svou cestu na Zemi, a o svém
vztahu se svými bratry a Stvořením, které ho obklopuje.
Děti, člověk putuje po Zemi v hledání něčeho většího, než co může uspokojit jeho nenasytnou
chuť. Neusiluje bezpodmínečně po dobru, ale po neznámém, které ho vede k porušování Božího
i lidského zákona, po tom, co mu dává moc nad ostatními a propůjčuje nadvládu nad světem. V
tomto ohledu člověk propadá jediné touze – být víc než jeho bratři a tím je vydán napospas
úpadku. Hrouží se do své vlastní arogance, která se přenáší do jeho okolí, v němž se nachází, a
která v sobě nese trvalou myšlenku – být nezávislý a podmanit si ostatní.
Některé z mých dětí nevěří, že můj Syn a já vás stále varujeme a vysvětlujeme vám způsob,
jakým pracují a jednají věrné Boží děti…
V neustálých výzvách k obrácení lidu mého Syna posílám toto Slovo, aby bylo
pobídkou, pro niž se každý svobodně rozhodne, zda ji přijme a dosáhne obrácení,
nebo odmítne, a podnikne další kroky, nebo se ponoří do světského a vydá se na zlé
cesty do zatracení.

Mou povinností jako Matky je bez oddychu pokračovat v mých voláních. Mé srdce hoří láskou ke
každému, děti, ke každému. Přišel čas, kdy myšlenky a cíle mých dětí se zaměřily na to, co již
dlouho bylo plánováno Satanem, aby lidi oklamal a uchopil do svých spárů.
Kolik výzev jsem již oznámila! Kolik bolesti zakusilo lidstvo kvůli zlým činům a jednání člověka,
jenž se dívá s lhostejností na život a utrpění nevinných stvoření!
V tomto čase, kvůli trvalému zamoření země, lidský organismus zeslábnul a stal se odolnější k
lékům, a tak se nemoci objevují častěji.
Mé děti, třetí světová válka není utopií a nemluvím o ní, abych vám nahnala strach,
ale abyste zůstaly bdělé a držely se mých slov, protože po boji za ovládnutí světa
dostoupí tato válka k vrcholu v boji o vlastnictví vody.
Kontaminace, jíž jste tuto vzácnou tekutinu nezbytnou k životu vystavily, povede k tomu, že
mnohé země budou nakonec bojovat o vlastnictví vody. Tato kapalina, jíž pohrdáte, kterou
necháváte znehodnotit, jako by nebyla ničím, tato kapalina, děti, se stane posledním důvodem
třetí světové války.
Šílenstvím této generace je pýcha a touha po moci [1Jan 2, 16, 2Tim 3, 1-5]. Ten, kdo
něco vlastní, chce víc, stále znovu a znovu. Ten, kdo dosáhl profesionálního úspěchu, touží po
tom, co ostatní nemají, ten kdo získal materiální statky, chce mít něco lepšího a většího, aby byl
obdivován…
Přesto ve vztahu s Bohem nezamýšlíte růst a stát blíže Němu, ale toužíte mít čestná
místa ve farnostech, nebo být mezi těmi, kdo jsou viděni před oltářem a obdivováni
bratry.
Vidím některé z mých dětí, jak se účastní na něčem, co pozorují oči jejich bratrů, ale jejich činy
nejsou duchovně v harmonii s jejich každodenním životem. Můj Syn nechce, abyste se stavěli
na místa, kde budete obdivováni, ale aby každý z vás zářil a měl vroucí potřebu "ad extra"
účastnit se na všem, co souvisí se správným chováním a duchovním růstem vašich bratrů.
Nebuďte pro své bratry kameny úrazu, nebuďte nositeli duchovní závisti,
nevytvářejte míru, kterou budete měřeni [Mt 7, 2], nezakrývejte ty, kdo slouží Bohu s
ušlechtilým duchem [Ž 50, 12], a mějte na paměti, že můj Syn dává svou vůli
pokorným a čistého srdce, aby ji dávali poznat svatému zbytku [Mt 5, 3-4].
Dívám se, jak kostely hoří plameny vzpoury, která začala proti lidu mého Syna a jeho institucím.
Mé děti nepřestávají myslet svým srdcem. Nevěří, že si vytvářejí své vlastní duchovní zničení.
Kostel může být znovu postaven, ale čin proti Bohu je těžký hřích a já se modlím, aby se kály
dřív, než přijde noc.
V tomto čase je mnoho těch, kteří vynášejí výroky o VAROVÁNÍ, a já je slyším, jak podávají
falešné výklady o tom, co VAROVÁNÍ ve skutečnosti je. Tento velký čin milosrdenství pro lidstvo
je osobní, a přesto současně pro celé lidstvo.
Je osobní, protože všichni se uvidí, jací ve skutečnosti jsou, a pro celé lidstvo, protože všichni
spatří dvě nebeská tělesa, jak se aspoň trochu srazí ve velké vzdálenosti od Země a způsobí
velké světlo a oheň, jenž na některých místech spadne na Zem v okamžicích, které budou
předcházet VAROVÁNÍ.

Mé děti, Varování není zárukou obrácení pro celé lidstvo, naopak, ti, kdo se bouří
a uvidí se tváří v tvář tolika urážkám, jichž se dopustili, budou těmi
nejnemilosrdnějšími vůči lidu mého Syna.
Milovaní lidé mého Syna, terorismus narůstá, připravuje se, aby úspěšně provedl
neoprávněné činy. Modlete se Itálii, Španělsko a Portugalsko.
Země se třese stále víc, linie zlomů v hlubinách země budou otřeseny v řetězové reakci a mé
děti budou trpět otřesy, jejichž intenzita bude narůstat.
Komunismus číhá vskrytu za maskou dobra a v okamžicích uchvátí moc.
Moře se bouří, pronikne na zem a odkryje zlo, které způsobilo znečištění. Přijdou jevy, které
způsobí, že letecká a vodní doprava bude načas zastavena.
Moji milovaní, neživte tvrdost srdce [Ž 95, 8-9; Žid 3, 7-9], přijďte k Bohu se srdcem z
masa [Ez 11, 18] a odhoďte pýchu a soudy, které tak povrchně vynášíte.
Volám vás, abyste se na mne podívali, šli se mnou, abych vás přivedla k mému Synu a měli na
mysli, že život těch, kdo jsou moji, je život v soustředění na Krista. [Fil 1, 12].
Naplňujte Přikázání a buďte nositeli blahoslavenství v Kázání na Hoře. Tak
znásobíte nebeská dobra.
Miluji vás, žehnám vám.
Matka Maria
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 26. ledna 2018.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .
NYNÍ NASTAL ČAS KE SKLÍZENÍ ÚRODY
Můj milovaný lide,
mluvím k tobě, lidstvo! Volám tě a ty si Mne nevšímáš!
Tak jako se vysmívali Abrahámovi v čase Sodomy a Gomory [Gn 19, 23-29], stejně tak
se nyní posmíváte mým věrným nástrojům a chcete je zničit.
Můj Duch Svatý sestupuje, aby lidstvu vysvětlil, čemu člověk stále nerozumí, nebo co nechce
chápat.
Můj Duch to vysvětluje pokorným, těm, kteří chtějí činit dobro, těm, kteří Mě milují
a poslouchají.
Člověk se nachází ve zpětném cyklu, jde po neblahých stopách minulosti. Toto zlo bude výrazně
posíleno vynálezy zhoubných novinek, v nichž má člověk zálibu.

Moji lidé,
nestáváte se lepšími. Jdete za rostoucí touhou zkoumat zlo, nedbáte na má volání
a stáváte se částí temnoty, kterou ďábel nabízí člověku.
Pro věřícího nestačí říkat: "Pane, Pane!…" [Mt 7, 21]. Vyzýval jsem vás k poslušnosti a vy se
vysmíváte mým prosbám. Někteří, kdo neznají Písmo svaté, nevědí, že jen jediná rodina byla
ušetřena zničení Sodomy a Gomory – rodina Lotova, člověka, který byl v očích mého Otce
příjemný a spravedlivý [Petr 2, 6-8]. Pověřil Lota, aby nařídil, že žádný z členů jeho rodiny se
nesmí dívat zpět, ale jeho žena se podívala zpátky a strnula ve své neposlušnosti [1Gn 19, 26].
Ti, kdo neposlouchají, se vzpírají Boží vůli a jednají proti tomu, co oznámila naše
milosrdná Láska.
Tak tomu bylo, tak tomu je v těchto časech a tak tomu bude v budoucnosti.
Vidím velké zmatení mezi lidmi, vidím těžké hříchy na zemi, vidím, jak se člověk připoutává ke
zlu a páchá ukrutnosti, poblouznění, vraždy, prostopášnosti, chlípnost, smilstvo, cizoložství,
zneužívání nevinných, užívání drog, šíření lží a vidím opovážlivce, kteří přísahají v našem
jménu… [Mt 5, 34].
Duch a mysl člověka byly otráveny hněvem, a ten v lidech klíčí. Kvůli trvalé otravě zlem,
ješitností, drogovou závislostí a pýchou, člověk jedná a reaguje se ztvrdlým srdcem proti svým
bližním.
Lidstvo se vzbouřilo proti Mně a nechce sloužit dobru. Ucpává si uši, aby neslyšelo ty, jimž jsem
svěřil úkol varovat své bratry. Vzdorujete Mi, nepotřebujete Mě, neprokazujete Mi čest, kterou
Mi musíte vzdávat. Tato generace věří, že je nezranitelná a přesto bude snadnou kořistí, jestli
se odchýlí od mých cest.
Pravda je odmítnuta. Mým lidem je pohrdáno a je urážen. Kdyby byla Pravda přijata, lidstvo by
se vrátilo k dobru, k naplňování mé vůle a nakonec by se stalo více nebem než zemí.
V tomto čase si ďábel vytkl za cíl vtáhnout duše do zatracení. Pekelné legie posedly ty, kdo
existují beze Mne. Duchové zla ovládli chlípné, kteří nečiní pokání a všechny, kdo ustavičně žijí
v neposlušnosti. Zlí duchové ovládli ty, kdo jsou stále v hříchu a nechtějí se kát.
Zlý nepokouší člověka jen pro své potěšení, ale proto, že se blížíte činu
milosrdenství, přicházejícího z našeho Domu: VAROVÁNÍ.
Ignorování pravidel oblékání odráží stav hříchu, který lidské stvoření může nést ve svém nitru.
Ženy se oblékají jako muži a muži jako ženy. Cesta lidstva byla k prospěchu některých
pozměněna a lidstvo se podvolilo.
Z tohoto důvodu požaduji, abyste si uvědomili své skutky a jednání. Ustavičný hřích
je pro duši největším zlem. Musíte ve společnosti znovu nastolit morální řád, morální řád v
souladu s naší vůlí a nesmíte být povolní vůči hříchu, který vám oslabuje duši. Hřích je hřích, a
pokračujete-li v něm, aniž se kajete, pak vás tento hřích připraví o věčnou slávu.
Dívám se na Zemi z vnějšku, a ta se noří do chaosu. Člověk žije jen přítomností
a nezastaví se, aby myslel na zítřek. Člověk ovlivňuje Zemi. Hříšnost, jež vychází z člověka,
dokáže měnit jeho okolí. Proto jsem vás volal k obrácení, ke spáse duše, k přípravě na

sjednocení s Domem mého Otce a stát se vykonavateli a šiřiteli dobra. Přijměte Mne
a zbožňujte Mne, neboť není boha většího, než jsem Já [Ž 86, 8].
Příroda se bouří kvůli sklonu člověka milovat sebe sama a nikoli Mne. Lidé hřích schvalují
a někteří s hříchem spolupracují, a to je vážné. Můj lid nesmí takto jednat, když si je vědom zla,
které páchá.
Hříchy ovlivňují okolí lidí a mění to, co bylo až dosud prospěšné pro život lidských stvoření. Jste
obklopeni těmi, kteří vědí, že použití nukleární energie vyvolá bezpříkladné krveprolití a bez
rozmyslu ji použijí.
Mravně závadné módní styly těch, kteří je vytvářejí, vedou k pádu morálky lidského stvoření.
Ženy se oblékají nevhodně a bez studu odhalují svá těla. Muži nosí ženská oblečení pod tlakem
vzdorné společnosti. Nedostatek pochopení mezi lidmi vede k tomu, že lidské stvoření touží po
svobodě a zdánlivé samotě, ale toho využívá Zlý, aby sváděl z cesty slabé, ničil rodiny a
destabilizoval společnost a lidstvo.
Moji milovaní lidé, nyní nastal čas ke sklízení úrody, neustupujte zpět ani o krok,
buďte pevní.
Jako se člověk bouří proti přirozenosti, příroda vnikne na zem a smyje hřích, který na ni spočívá
kvůli zkaženým lidem.
Pohlédněte do výše, budete překvapeni.
Zastavte se, pohlédněte na znamení tohoto času! Nestačí budit dojem dobrého
člověka. Země bude ohrožena a člověk padne na kolena, ale mnozí to učiní, aniž by byli
upřímní.
Itálie bude trpět v předtuše bolesti blížící se invaze. Hřích se stal kolektivním hříchem, přijatý
jako shoda mezi lidmi, kteří se jej dopouštějí s velkou lehkomyslností.
Na vypalování mých kostelů nebude pohlíženo s hrůzou, ale jako čin nadvlády lidí nad naší
Trojicí. Mé děti budou pronásledovány.
Chile bude znovu trpět, Ekvádor bude otřesen. Vulkány naženou člověku strach.
Moji lidé trpí těmi, kdo mají pozemskou moc. Víra mých dětí bude vystavena zkoušce a Já je
posílím tím, že jim pošlu mého anděla.
Některé silnice se propadnou, lidé budou často trpět tímto jevem. Nemoci budou častější kvůli
genetickým změnám, jimž člověk podlehl.
Spojené státy trpí a budou otřeseny, mé děti jsou ve stavu pohotovosti.
Kvůli podnebí se cestování stane pro člověka obtížnější.
Vlk je stále oblečen jako beránek, shromažďuje moc a nebude blahosklonný.
Moji lidé, moji milovaní lidé,
POZORUJI VÁS NAPLNĚNY BOLESTÍ, LID BEZ BOHA JE ZTRACENÝ LID!

Nenapodobujte ty, kdo žijí ve zlu. Buďte jiní, změňte se teď!
Žehnám vám, ochraňuji vás, prosím vás, abyste se odvrátili od zla. Mé požehnání je s vámi.
Váš Ježíš
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 29. ledna 2018.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .
ŽEHNÁM MÉ DĚTI, KTERÉ ŠÍŘÍ MOJI LÁSKU K LIDSTVU
Moji milovaní lidé,
vyzývám vás k dodržování mého Slova v každodenním životě. Kdybyste respektovali
Boží Zákon, měli byste vše, co potřebujete k pokojnému a harmonickému životu se
Stvořením a sami se sebou.
Toto Slovo Lásky je pro každého v mém lidu, aby zachovával tento Zákon, který vám dal můj
Otec pro všechny generace. Nebudu vám vysvětlovat mé Slovo jiným způsobem, ani nedovolím,
abyste pokračovali v životě neskutečnosti falešných ideologií, falešných iluzí, ani nepřipustím,
abyste žili chvilkovými dojmy. Volám vás, protože chci, "aby všichni lidé byli zachráněni a došli k
poznání Pravdy" [1Ti 2, 4].
Moji lidé se musí občerstvovat mým Duchem, aby přinesli ovoce věčného života. Tak je mé
Slovo průvodcem, aby mé děti zkoumaly svá díla a činy a nezarmucovaly mého Ducha Svatého.
Mé Slovo je život, je praxí, je duchovním vývojem…
Mé Slovo není plodem lidského "já", ani plodem lidských ideálů.
Toto Slovo je mé dílo, proto se můj Duch dotýká srdcí.
Lidstvo se omezuje v pohledu na svůj život na zemi jako na spíše něco čistě tělesného
a zapomíná, nebo neví, že vlastní duchovní organismus, který musí posilovat, živit a nechat
náležitě růst.
Nejsem Bůh zvyklostí. Přeji si, aby se mé děti staly učedníky, které přinesou svým
bratrům mé Slovo, aby je probudily. Nedovolte překážkám, aby vás zastavily, buďte si
vědomy, že vlastníte mou Lásku a ta vás vede být neúnavnými pracovníky na mé vinici.
Ticho není špatným společníkem, ale každá věc má svůj čas a své místo. Proto v tomto čase,
kdy Mě lidstvo nehledá, musí moji věrní vyhledat lhostejné lidstvo a být vytrvalými
svědky mého Slova, aby vaši bratři Mě chtěli poznat.
Musíte si udržet vyrovnanost. Proto se musíte zklidnit a ponořit se do Mne, živit se Mnou, ale
nesmíte zůstat nečinní. Moji dělníci pracují bez ochabnutí s vědomím, že zlo pozoruje duše
a podsouvá jim myšlenku, že všechno je v pořádku.
Pracovat a jednat v mé vůli je potravou pro duši. Takto, moji lidé, musíte sdílet
duchovní a fyzickou potravu se svými bratry.

Někteří mezi vámi, mé děti, jste dobrými služebníky, ale používáte více cit, emoce,
představivost, abyste vykonávali tuto práci, a necháváte stranou poslušnost k mé vůli. Není
to tak, že by tyto schopnosti byly nevhodné, nebo že by jen dobří služebníci je mohli používat,
ale abyste byli dobrými mistry, musíte umět je pozvednout k poslušnosti k mé vůli. Potřebuji
vás s obnovenou, živoucí a pevnou vírou, která není jen chvilkovou iluzí, abyste byli odolnými
nositeli mé Lásky, oběti a mé Pravdy.
Moji milovaní lidé, nechci, abyste používali nátlak na své bratry, aby Mě poznali, neboť tím
dosáhnete opačného účinku. Síla dokáže jen podnítit mé děti, aby Mě neposlouchaly, nechtěly
o Mně nic vědět a vzdorovaly mé Lásce. Místo toho se lidská stvoření bouří proti Mně kvůli
požadavkům, které jim vnucujete. Je zřejmé, že v tomto čase se musí všichni lidé naučit Mě
znát, aby zlí duchové, kteří bloudí po světě, se nešířili [Ef 6, 12].
Kvůli trvalým ekonomickým, sociálním, pracovním a dalším úspěchům, dosáhlo
posílené ego člověka toho, že se Mi mé děti opovážily říkat, jak mám působit
a jednat pro jejich blaho. To je výsledek lidské pýchy, výsledek domýšlivosti, výsledek lidské
nevědomosti, která zapomněla, že člověk je člověk a JÁ JSEM JEHO BŮH [Ex 20, 2].
V tomto čase lidstvo trpí kvůli přírodě a bude stále trpět, protože když se země probouzí,
probouzí se v sérii událostí: ze severu na jih, z východu na západ. Země se třese s větší
intenzitou. Voda nepřichází na zem jen seshora, ale také z moří a řek, které ji nasytí. Potoky se
promění ve velké řeky a Země bude méně stabilní. Lidstvo oslabilo svůj dům, zneužilo jej.
Vidíte a ještě uvidíte znamení na obloze, která spojujete s jevy, které nesou vědecká jména, ale
není tomu tak. Měsíc ovlivňuje Zemi, příliv a odliv moří i psychický stav člověka. Přesto Mě
neposloucháte, když vás nabádám, abyste se nevystavovali slunečním paprskům, které silněji a
s větším množstvím záření způsobují poškození kůže lidského těla, a mění člověka, přispívá k
nepochopitelně změněnému chování některých mých dětí.
Volám vás, abyste Mě hledali, uklidnili se a odvrátili se od světa, abyste Mě slyšeli
a dokázali se osvobodit od změněných stavů, v nichž žijete. Vy, moji lidé, musíte se
naučit Mě znát, abyste svým svědectvím byli nositeli mé Lásky a šířili ji mezi svými
bratry.
Tato generace se oddělila od vod dobra a vrhla se do vod zla. Vzhledem k této slepotě
mých dětí, pošlu mého anděla pokoje, svědka mé Lásky, aby mým Slovem a mou
Láskou v sobě vás vedl k naplnění mé vůle. A vy, vraťte se ke Mně se srdcem žíznícím po
Mně [Jan 7, 37].
Moji milovaní lidé, moře způsobí nepředvídané události. Některé lodě se nevrátí k
zemi.
Spojené státy budou trpět, jejich půda bude silně otřesena, musíte se modlit.
Mexiko bude pozorováno s bolestí.
Německo se stane kořistí terorismu, který na Středním východě způsobí spoušť.
Moji lidé, přijďte ke Mně, neodcházejte, beze Mne budete trpět, nezhoršujte své
utrpení.
Žehnám mé děti, které šíří moji Lásku k lidstvu.

Miluji vás, moji lidé.
Váš Ježíš
Poselství Matky Spásy ze dne 1. února 2018.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .
MŮJ SYN ŽIJE A ČEKÁ NA VÁS
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
v přicházející vzpomínkové oslavě výročí dne uvedení mého Syna do chrámu a mé
rituální očisty (*), vás volám, mé děti, abyste se očistily a vzdálily se od všeho, co
vás odvádí z pravé cesty, která vede k věčnému životu.
V tomto čase spása duší závisí na svědomí, síle vůle, znalosti toho, co Boží vůle vyžaduje
od svých dětí, na vytrvalosti, poslušnosti a připravenosti lidského stvoření vzdálit se od všeho,
co ji odděluje od "Cesty, Pravdy a Života" [Jan 14, 6].
Každé z vás, děti, si vytvořilo vlastní pojem času, v němž dáváte volný průchod tomu, co Božím
dětem není dovoleno. Zapomínáte, že lidský čas je příležitostí k pokušení být přitahován tím, co
je ze světa. Dáváte této myšlence svolení pracovat a jednat v tom, o čem každý věří, že je to
jeho čas, v němž špiníte duši, kazíte ducha, mysl ponecháváte být přitahovanou vším zlým, co
najdete a nenasytně se vrháte do jednání a činů, které vás pokaždé přivedou do hříchu.
Zapomínáte, se svým souhlasem, že čas patří Bohu, že je to věčná přítomnost Boha,
jenž volně nakládá se všemi věcmi. A vy všechno pohodlně přizpůsobujete osobnímu času,
v němž, jak si myslíte, se všechno hýbe podle vás a přizpůsobí se vám. Ale realita je velmi
daleko od takového pojetí času, jak si jej mé děti představují.
Kolik času života má každý z vás k napravení svých chyb, odčinění urážek Boží vůle nebo těch,
kdo jsou částí vašeho nejbližšího okolí?
Kolik času máte k napravení nesprávných, nebo předem promyšlených soudů proti vašim
bližním?
To nikdo neví! Proto si nikdo nemůže být jist, že po životě urážek proti Bohu a bližnímu, bude
mít čas prosit o odpuštění, i když se o to modlím.
Mé děti, nemůžete žít v očekávání posledního okamžiku, abyste činily pokání.
Život je utvářen z posloupnosti skutků a jednání, jimiž lidská stvoření získávají zásluhy
k dosažení věčného života. Ne všichni budou mít tento okamžik k pokání. Proto vás stále
vyzývám, abyste žily v Boží vůli a neměly marné, předem promyšlené očekávání žít v jednom
okamžiku v pohodlí hříchu a v dalším okamžiku žádat o odpuštění, jak se vám to hodí.
Život každého Božího stvoření je poklad, a jako takový jej musíte chránit, aby nic nevhodného
se jej nedotklo, nic neposkvrnilo, nic neznečistilo. Můj Syn si vždy všimne stvoření, které se
skutečně kaje, ale přesto nesmíte žít v hříchu a přitom doufat, že získáte věčný život.

To vám oznamuji, děti, kvůli mimořádnému nedostatku stálosti lidstva. Jednou se rozhodnete žít
v souladu s Božím Desaterem a okamžitě na to zapomenete. To proto, že svět je kontaminován
poblouzněním. Urážky proti mému Synu nepřestávají. Žijete od Něj odděleni a zcela Ho
ignorujete.
Někteří tráví svůj život ve dvojí morálce, a toto nebezpečí vás přivádí na špatnou cestu, protože
jste, podle okolností, tolerantní k hříchu.
Mé děti, opravdové úsilí vás vzdaluje od těch, kteří vás vedou k hříchu. Prosím vás,
abyste si uvědomily a udělaly si jasno v tom, že musíte žít dál s přesvědčením, že
můj Syn žije a čeká na vás. Bez něho nejste nic.
V tomto dni, během eucharistické slavnosti, nechávají mé děti žehnat svíce, aby je použily jako
svátostné předměty ve dnech temnoty, nebo při výskytu přírodních jevů. Musíte si být vědomy,
že svátostné předměty ochraňují, uchovává-li lidské stvoření svou duši horoucí, jako svíce
naplněná ohněm Ducha Svatého.
Jděte nechat požehnat svíce a jděte umýt svíci svých myšlenek, ducha, paměti, zraku, sluchu,
chuti, čichu a hmatu a očistěte duchovní smysly, abyste hořely láskou a Pravdou před tváří
mého Syna.
Moji milovaní lidé,
tento čas se změnil v spěch a vy žijete v klamné jistotě, kterou vám ďábel nabízí,
abyste usnuli a nedokázali se probudit k Pravdě.
Tato lidská pýcha vede člověka k tomu, že je přitahován zlem. Popřením všemohoucnosti Boha
se lidské stvoření odevzdává zlu a jeho intrikám.
Zlý nezvítězí, udržuje čas, v němž útočí na můj lid módními styly. Žena a její oděv jsou
důvodem pocitu studu této Matky. Lidé mého Syna trpí pronásledováním, zármutkem,
výhrůžkami, projevy bezbožnosti jako příčinou brzké oběti mých dětí.
Až Zlý bude věřit, že ovládl zemi, přijdu k lidu mého Syna a z Boží vůle jej Zlému
vytrhnu a předám mému Synu.
Vrátím Mu jeho lid oblečený v bílém a umlčím démona ve jménu, které je nad
každým jménem. [Fil 2, 9].
V tomto čase je v mnoha zemích hrozivě blízké propuknutí sociální, politické, potravinové krize i
krize víry. Terorismus spolu s komunismem zamýšlejí destabilizovat lidstvo a udeřit na různých
místech. Tyto akce budou tak časté, že mé děti se nikde nebudou cítit v bezpečí.
Nebe posílá v tomto čase signály a znamení, a přesto je lidstvo nechává bez povšimnutí. To je
také část plánu démona, aby vás udržel v nevědomosti.
Modlete se srdcem. Sjednocení v rodině, přijímejte mého Syna v eucharistii náležitě připraveni.
Buďte šlechetní ke svým bratrům a opatrní ve svých činech a jednání.
Ten, kdo se vzdálí mému Synu je snadnou kořistí démona a jeho přisluhovačů.
Nepoctivost je větší, než se zdá.

Lid mého Syna bude tvrdě souzen a zahnán do kouta. Proto využijte technologie pro
dobro a získejte převahu nad zlem.
Duchovní žárlivost je nejhorší jed, protože dokáže rozdělit ty, kdo stojí blízko mého Syna.
Vy, děti, nacházíte potěšení ve spěšných modlitbách, a tak tomu nemá být. Nebuďte jen
horlivé, ale také pravdivé. Buďte duše, které jsou pravými svědky. Nežijte jen polovičatě, buďte
láskou a ostatní vám bude přidáno.
Počasí se změní v okamžiku, zářící slunce bude osvětlovat místo, které náhle potemní.
Vody moří, dosud klidné, se v okamžiku změní a přijde bouře. To proto, že vnitřek země je
v pohybu stálým posouváním tektonických desek. Zemětřesení budou na zemi pokračovat, řetěz
zemětřesení se nezastaví. Některé země budou otřeseny do té míry, že přinutí vlády přijmout
pomoc ostatních, a tak nevinní lidé najdou úlevu v útisku. V jiných zemích se tyto události
stanou řadou poprav.
Nezapomeňte na Spojené státy, modlete se za tuto zemi.
Mexiko schválilo hřích. Jižní Amerika vás překvapí. Vody budou silněji znečištěny radioaktivitou.
Jako Matka lidstva vás volám svým srdcem, abyste se vrátili k Boží Lásce a zřekli se světských
potěšení, která, i když je jich stále víc, přinášejí s sebou velká neštěstí. Nestaňte se snadnou
kořistí zla.
Já, jako Matka Boží Lásky, vyzývám vás, abyste byli více duchovní a méně světští.
Přijďte ke mně, přivedu vás k mému Synu. Mé požehnání je s vámi, milovaní mého srdce.
Matka Maria
(*) Svátek Uvedení Páně do chrámu – 2. února, lidově Hromnice).
Poselství Matky Spásy ze dne 3. února 2018.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .
ČLOVĚK DOSÁHL TOHO, ŽE SE ZEMĚ STALA MINOVÝM POLEM
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
žehnám vám z nitra mého srdce.
Jste lidmi mého Syna a nebudete opuštěny.
V tomto čase se zlo rozšířilo po celé zemi a přivlastnilo si většinu mých dětí, a jak lidstvo žije
vnitřně pohrouženo do omylu, stává se čím dál tím více tvrdší srdcem a jedná ve zpětném
duchovním pohybu.
Nejste povolány sloužit dvěma pánům…
Nevyzvala jsem vás, abyste daly přednost sloužit světu před službou mému Synu…

Nepřestávala jsem vás volat, abyste získaly znalost toho, co přijde, vzdálíte-li se Boží vůli.
Má jasná slova v mých zjeveních a odhaleních vám byla dána proto, abyste zůstaly bdělé
a nestaly se kořistí zla, ale vy jste neposlouchaly.
Lidé mého Syna, hlídejte si Pravdu a sjednocujte se v našich Nejsvětějších Srdcích, buďte si
opravdovými bratry, bez konfliktů a lží. Ten, kdo se považuje za největšího
a nejdůležitějšího mezi vámi, je nejmenší a nedokáže vidět za své šílenství, dokud
se nestane pokorným.
Vidím velký počet mých dětí, jak se modlí svatý růženec. Vidím je účastnit se mše svaté
a přijímat mého Syna, vidím je pomáhat v kostelích, a přesto vidím tato stvoření, jak si
přivlastňují, co jim nepatří: Pravdu a soud na stupínku v kostelích, aby je jejich bratři obdivovali.
Kolik horlivosti je v okázalých srdcích, které věří, že vlastní Pravdu a privilegia v domech mého
Syna! Běda těmto stvořením! Jsou kameny úrazu a zbraní zla, aby překážely Boží vůli mého
Syna, ubohá stvoření!
Vyzývala jsem vás, abyste byli láskou jako můj Syn je láskou k vám, ale se smutkem
vidím pravý opak.
Co se stane mým dětem, když zapomenou na dar Slova? Řeknou, že nezabily žádného bližního,
ale já je prosím, aby se vnitřně přezkoumaly.
Víte, děti, že jazyk je dvojsečný meč a že každý jej používá, aby chválil, žehnal, nebo proklínal?
Jen jste zapomněly, že jeho kletba se k němu vrátí, zatímco ten, kdo žehná, ví, že k němu
přijde zpátky požehnání.
Zlo, které přejete svému bratru, je zlem, které si připravujete pro sebe, aniž byste na to
myslely.
Jako lidstvo visíte na vlásku. Velké národy, které dobře znáte, mají vyspělé technologie ve
výrobě zbraní a jsou zaměstnány přípravou na obranu proti možným útokům jiných zemí.
Vzhledem k tomuto pokroku, minulé války, jimž bylo lidstvo vystaveno, se zdají být hrou
vzhledem k válečným zbraním, které nyní vlastní velká většina zemí, třebaže v menším počtu
než velké mocnosti.
Člověk dosáhl toho, že se země stala minovým polem, nebezpečným pro celé lidstvo,
neboť arogance jednoho vůdce bude v jediném okamžiku rozdrcena, a to bude
stačit k vyvolání toho, co se stane masakrem pro lidstvo.
Není nutné, aby se lidé stěhovali z jedné země do druhé, jeden rozkaz bude stačit a země shoří.
Proto vás s naléhavostí vyzývám, abyste se vnitřně přezkoušeli, aby každý se stal láskou,
dobročinností, neztratil víru a udržel plamen naděje, aby lid mého Syna nebyl zničen.
Volám lid mého Syna, aby si udržel víru a byl lidem, kde září Pravda a Láska svatého
Slova, úcta a láska k mému Synu v nejsvětější eucharistii, stejně jako naplnění
Božího Zákona a svátostí, abyste byli Boží stvoření… Ale to si lidé nesmí sami zničit.
Lidé mého Syna zapomínají, že všechny jejich činy a jednání jsou pozorovány Nejsvětější Trojicí
a že proto nesmíte jednat skrytě proti svým bratrům, jak to dělají zloději, když využívají tmu.
Zlý snadno poznává vlažné, kteří jsou lehce polapeni, aby sloužili zlu.

Mé srdce se hluboce trápí, když vidím některé z mých vlastních, jak přijímají mého Syna, modlí
se ke mně a následovně ubližují svým bratrům.
Mé srdce trpí kvůli stvoření, jemuž je způsobena škoda a smrt zlým jazykem, stejně jako trpím
kvůli stvoření, které takové zločiny spáchalo, protože dopadnou zpět na svého pachatele.
Když vám říkají o slibné budoucnosti pro lidstvo, podívejte se kolem sebe a uvidíte, že to není
pravda, pokud se lidstvo ve svém celku nerozhodne k radikální změně, a to, děti…
Země jsou bičovány neočekávaným. Lidmi pozměněná příroda, bije kolem sebe s obrovskou
silou.
Modlete se, děti, Guatemala je proniknuta bolestí, Uruguay se třese a mé děti trpí.
Modlete se, děti, Kolumbie se učí z tvrdosti své cesty.
Modlete se, děti, zlo v Anglii ukazuje svou tvář a otřese mé děti v tomto národu.
Modlete se, děti, Mexiko znovu trpí a Španělsko se vroucně modlí k nebi kvůli
nečekané události.
Volám vás k modlitbě za Kostariku.
Nespravedlnost na sebe nenechá čekat, mé děti, vzdalte se všemu, co vás odděluje od mého
Syna, co vás odděluje od dobré cesty, od spásy.
Přijďte k této Matce, která se přimlouvá za každého z vás. Přeji mým dětem cestu dobra a toho
dosáhnete tím, že do hloubky poznáte mého Syna.
Přijďte, mé děti, přijďte a půjdeme ruku v ruce k mému Synu, budeme naplňovat
Boží vůli v pokoji a službě vašim bratrům. Nebojte se, mé děti, jsem Matka všech a
úpěnlivě se přimlouvám za všechny před Nejsvětější Trojicí.
Žehnám vám, miluji vás.
Matka Maria

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 8. února 2018.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .
NEODVRACÍM SE OD HŘÍŠNÍKA, ODPOUŠTÍM MU ZNOVU A ZNOVU
Moji milovaní lidé,
jako Král a Pán vesmíru, žehnám svůj lid.
Žehnám vás mou Láskou a mým neustálým voláním, abyste zůstali v mém Nejsvětějším Srdci.

Každé lidské stvoření žije svou vnitřní, osobní pravdou, svými myšlenkami, nadějemi, sny,
touhami, vírou: to všechno je jako vnitřní oceán, který jen toto stvoření a Já známe do hloubky.
Tato vnitřní pravda je ponořena do vlivu toho, co vás obklopuje, tato vnitřní pravda může
vystupovat nebo klesat v závislosti na okolí, ale hluboko dole jen toto stvoření a Já víme, co jiní
nevědí.
Moji lidé, nepotřebujete velké rozpravy, ale velká svědectví [Mt 5, 16]. Tato intimita,
kterou chováte uvnitř, vám nepomáhá k růstu, naopak, pokřivuje vás, protože
neodráží Pravdu v práci a jednání.
Běda tomu, kdo žije jen sám pro sebe! Je jako obdělané pole nesoucí plody, které zrají a shnijí,
protože je nikdo neochutná. Jiní jsou jako pole s listnatými stromy s hojným ovocem, a když je
ochutnáte, jsou uvnitř hořké [Mt 3, 8; 12, 33]. Jinými je pohrdáno, protože se zdají malá a
nepatří k vyhlášeným polím, ale tato pole listnatých stromů s malými plody, které, když je
ochutnáte, jsou vybrána jako nejlepší chuti a nejlepší jakosti, protože mé děti se nenalézají na
vysokých kopcích, kde jsou všemi viděny, ale na rovinách, kde se mísí s jinými bratry, aby
sloužili.
Moji lidé, jsou tři druhy lidských stvoření: Jedním jsou ta, která žijí pro sebe a nenesou plody
věčného života – tato stvoření jsou, jako kdyby byla jediná na světě, žijí a milují jen své ego, žijí
s prázdnýma rukama. Jiná stvoření se zdají zářit, žijí jen zevnějškem a zapomínají, že dobré
slovo nevychází z lhostejného srdce, ani ze srdce, které neprožívá svou pravdu. A ta, která jsou
nejlepší kvality, nejsou těmi, na něž se každý dívá, ale ta, která Mi dávají všechno, a i když se
netřpytí, žijí, jednají a pracují v mé vůli.
Mé Slovo slyší každý, ale ne všichni ho poslouchají, nebo ho chápou, váží si ho, nebo
ho uskutečňují v praxi. Pro některé je spíše jako vítr, míjí je a odchází.
Lidstvo žije tím, co je dočasné, co je všední, co je nezavazuje, a to vše, to nejsem Já.
To není víra, kterou očekávám od mých vlastních.
Zmatek a temnota se míchají, aby uchvátily ty, kdo se dívají z dálky na život oddaný
evangeliu, naplňování mé vůle a spáse duše. Zmatek z neočekávaného, protože když vidíte,
že vše zdánlivě pokračuje dál, cítíte se v bezpečí a odmítáte a vysmíváte se mým odhalením
a odhalením mé Matky. Vy žijete – ano, ale nevíte jak a jak dlouho. Já to vím, a proto
naléhám na vaši vnitřní změnu a obrácení.
Zdá se vám, že jednáte a žijete správně, ale to, ve většině případů, není pravda. Spolupracujte
pro lepší svět, nechoďte v temnotě, když máte Světlo Ducha Svatého [Iz 9, 2; 1Jan 2, 9].
Nenaslouchejte tomu, co říkají, je-li je to mimo mé Slovo…
Já se neměním, děti, Já jsem Láska, Já jsem milosrdenství, ale ti, kdo Mě znají, musí
změnit své životy, žijí-li v hříchu, musí prosit o odpuštění a obrátit se.
Neodvracím se od hříšníka, odpouštím mu znovu a znovu, ale nenacházím potěšení v hříchu,
ani v intrikách zla.
Po velkých událostech a očistě mého lidu, přijdu v mém Druhém příchodu a nebeská
klenba změní barvu.

Mé Světlo zastíní vše, co existuje, živly se uklidní, zvířata budou tichá, lidé padnou tváří k zemi a
v ohromení uvidí krásu mých legií, které, otevírajíce cestu skrze mraky, umožní spatřit mé
Světlo. Budete mít letmý pohled na trůn mého Otce a uvidíte obraz mého Ducha Svatého.
Pak se uprostřed barev západu slunce objeví mé legie a bude se zdát, že zapálily oblohu mou
Láskou. Vody se budou hýbat, ne s burácením, ale s lehkým šuměním, aby nesnižovaly můj
Příchod. Potom se země zachvěje a rostliny ukážou nejkrásnější a nejčistší barvy.
Z Otcova Domu bude spuštěn k zemi svatý žebřík, a ti, kdo žili, trpěli, kdo byli
pronásledováni, znevažováni, umlčováni, přivedeni do otroctví a mučedníci, všichni
povstanou a řeknou v extázi: "MŮJ PÁN A MŮJ BŮH!"
Má matka bude také přítomná a všichni ji uvidí. Já oddělím pšenici od plev. A všechno bude
obnoveno, můj lid bude nosit sněhobílý oděv a Boží Láska bude znovuzrozena v srdcích mých
dětí.
V tomto čase se člověk dopustil velkého zla: protože je v rozporu s Boží Láskou, dovolil svým
fyzickým a duchovním smyslům, aby byly znečištěny zlem a svou mysl nechal řídit jiné smysly,
aby toužily po tom, co je zlé.
Ti, kdo chtějí být spaseni, musí žít v mé vůli a naplňovat ji tak, jak byla výslovně vyjádřena
v Písmu svatém.
Vy, moji lidé, nejste svobodní od hříchu při hledání svatosti jako bílý len. Když pracujete
a jednáte mimo Mne, prach hříchu je na vás více vidět.
Lidské stvoření by mělo očekávat očistu z rukou samotného člověka, a tomu byste se mohli
vyhnout, kdybyste uposlechli volání mé Matky.
Země v sobě zadržuje epidemii hříchu a zamořuje vlažné. Živly trestají lidstvo. Velké vulkány se
probouzejí a mé děti tím trpí.
Země se bude třást v Ekvádoru a Chile, a znovu v Japonsku a Itálii.
Můj lid se musí modlit dřív, než přijde noc.
Držím vás ve svých rukou. Žehnám vám.
Váš Ježíš
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 8. února 2018.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .
NEODVRACÍM SE OD HŘÍŠNÍKA, ODPOUŠTÍM MU ZNOVU A ZNOVU
Moji milovaní lidé,
jako Král a Pán vesmíru, žehnám svůj lid.

Žehnám vás mou Láskou a mým neustálým voláním, abyste zůstali v mém Nejsvětějším Srdci.
Každé lidské stvoření žije svou vnitřní, osobní pravdou, svými myšlenkami, nadějemi, sny,
touhami, vírou: to všechno je jako vnitřní oceán, který jen toto stvoření a Já známe do hloubky.
Tato vnitřní pravda je ponořena do vlivu toho, co vás obklopuje, tato vnitřní pravda může
vystupovat nebo klesat v závislosti na okolí, ale hluboko dole jen toto stvoření a Já víme, co jiní
nevědí.
Moji lidé, nepotřebujete velké rozpravy, ale velká svědectví [Mt 5, 16]. Tato intimita,
kterou chováte uvnitř, vám nepomáhá k růstu, naopak, pokřivuje vás, protože
neodráží Pravdu v práci a jednání.
Běda tomu, kdo žije jen sám pro sebe! Je jako obdělané pole nesoucí plody, které zrají a shnijí,
protože je nikdo neochutná. Jiní jsou jako pole s listnatými stromy s hojným ovocem, a když je
ochutnáte, jsou uvnitř hořké [Mt 3, 8; 12, 33]. Jinými je pohrdáno, protože se zdají malá
tří k vyhlášeným polím, ale tato pole listnatých stromů s malými plody, které, když je ochutnáte,
jsou vybrána jako nejlepší chuti a nejlepší jakosti, protože mé děti se nenalézají
a vysokých kopcích, kde jsou všemi viděny, ale na rovinách, kde se mísí s jinými bratry,
aby sloužili.
Moji lidé, jsou tři druhy lidských stvoření: Jedním jsou ta, která žijí pro sebe a nenesou plody
věčného života – tato stvoření jsou, jako kdyby byla jediná na světě, žijí a milují jen své ego, žijí
s prázdnýma rukama. Jiná stvoření se zdají zářit, žijí jen zevnějškem a zapomínají, že dobré
slovo nevychází z lhostejného srdce, ani ze srdce, které neprožívá svou pravdu. A ta, která jsou
nejlepší kvality, nejsou těmi, na něž se každý dívá, ale ta, která Mi dávají všechno, a i když se
netřpytí, žijí, jednají a pracují v mé vůli.
Mé Slovo slyší každý, ale ne všichni ho poslouchají, nebo ho chápou, váží si ho, nebo
ho uskutečňují v praxi. Pro některé je spíše jako vítr, míjí je a odchází.
Lidstvo žije tím, co je dočasné, co je všední, co je nezavazuje, a to vše, to nejsem Já.
To není víra, kterou očekávám od mých vlastních.
Zmatek a temnota se míchají, aby uchvátily ty, kdo se dívají z dálky na život oddaný
evangeliu, naplňování mé vůle a spáse duše. Zmatek z neočekávaného, protože když vidíte, že
vše zdánlivě pokračuje dál, cítíte se v bezpečí a odmítáte a vysmíváte se mým odhalením a
odhalením mé Matky. Vy žijete – ano, ale nevíte jak a jak dlouho. Já to vím, a proto
naléhám na vaši vnitřní změnu a obrácení.
Zdá se vám, že jednáte a žijete správně, ale to, ve většině případů, není pravda. Spolupracujte
pro lepší svět, nechoďte v temnotě, když máte Světlo Ducha Svatého [Iz 9, 2; 1Jan 2, 9].
Nenaslouchejte tomu, co říkají, je-li je to mimo mé Slovo…
Já se neměním, děti, Já jsem Láska, Já jsem milosrdenství, ale ti, kdo Mě znají, musí
změnit své životy, žijí-li v hříchu, musí prosit o odpuštění a obrátit se.
Neodvracím se od hříšníka, odpouštím mu znovu a znovu, ale nenacházím potěšení v hříchu, ani
v intrikách zla.
Po velkých událostech a očistě mého lidu, přijdu v mém Druhém příchodu a nebeská
klenba změní barvu.

Mé Světlo zastíní vše, co existuje, živly se uklidní, zvířata budou tichá, lidé padnou tváří k zemi
a v ohromení uvidí krásu mých legií, které, otevírajíce cestu skrze mraky, umožní spatřit mé
Světlo. Budete mít letmý pohled na trůn mého Otce a uvidíte obraz mého Ducha Svatého.
Pak se uprostřed barev západu slunce objeví mé legie a bude se zdát, že zapálily oblohu mou
Láskou. Vody se budou hýbat, ne s burácením, ale s lehkým šuměním, aby nesnižovaly můj
Příchod. Potom se země zachvěje a rostliny ukážou nejkrásnější a nejčistší barvy.
Z Otcova Domu bude spuštěn k zemi svatý žebřík, a ti, kdo žili, trpěli, kdo byli
pronásledováni, znevažováni, umlčováni, přivedeni do otroctví a mučedníci, všichni
povstanou a řeknou v extázi: "MŮJ PÁN A MŮJ BŮH!"
Má matka bude také přítomná a všichni ji uvidí. Já oddělím pšenici od plev. A všechno bude
obnoveno, můj lid bude nosit sněhobílý oděv a Boží Láska bude znovuzrozena v srdcích mých
dětí.
V tomto čase se člověk dopustil velkého zla: protože je v rozporu s Boží Láskou, dovolil svým
fyzickým a duchovním smyslům, aby byly znečištěny zlem a svou mysl nechal řídit jiné smysly,
aby toužily po tom, co je zlé.
Ti, kdo chtějí být spaseni, musí žít v mé vůli a naplňovat ji tak, jak byla výslovně vyjádřena
v Písmu svatém.
Vy, moji lidé, nejste svobodní od hříchu při hledání svatosti jako bílý len. Když pracujete
a jednáte mimo Mne, prach hříchu je na vás více vidět.
Lidské stvoření by mělo očekávat očistu z rukou samotného člověka, a tomu byste se mohli
vyhnout, kdybyste uposlechli volání mé Matky.
Země v sobě zadržuje epidemii hříchu a zamořuje vlažné. Živly trestají lidstvo. Velké vulkány se
probouzejí a mé děti tím trpí.
Země se bude třást v Ekvádoru a Chile, a znovu v Japonsku a Itálii.
Můj lid se musí modlit dřív, než přijde noc.
Držím vás ve svých rukou. Žehnám vám.
Váš Ježíš

Poselství Matky Spásy ze dne 12. února 2018.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .

HŘÍCH JE VŠE, CO NENÍ V SOULADU S BOŽÍ VŮLÍ

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
mé mateřské požehnání je vyléváno na celé lidstvo.
Lidé mého Syna jsou plodem Boží Lásky, a jako takoví musí reagovat a znovu jít konečnou
cestou, která vede k obrácení.
Milované děti mého srdce, velikonoční půst je začátek: proto vás vyzývám k obnově
a být nositeli dobra a vyzařovat je, kdekoli budete.
Abyste byly svědky, musíte žít v Pravdě, a tímto způsobem budou vaše práce a činy spojené
s Boží vůlí přirozeně narůstat. To se vám podaří, vzdálíte-li se od příležitostí k hříchu. Někteří
se mi omlouvají a říkají mi, že nevědí, co hřích je, protože zahrnuje příliš mnoho.
Hřích je vše, co není v souladu s Boží vůlí, vyjádřené v Přikázáních, ve svátostech,
v dílech milosrdenství, v Blahoslavenstvích a v duchu Pravdy.
Obracím se na tebe, dítě, které právě z Boží vůle čteš tato má Slova: člověk nemůže udělat nic,
aniž by mu to lidská vůle dovolila. Proto vše, co tě vzdaluje od povinností tvého stavu [Božího
dítěte], je v protikladu k dobru.
Některé z mých dětí odmítají má volání. Čtou je, ale neuvádějí je do života, a to působí velkou
bolest nejvíc milujícímu srdci mého Syna. Tento čas je určen k tomu, aby každý přemýšlel
o vědění, které má, pokud jde o lásku mého Syna k lidstvu. Proto se nemůžete hájit tím, že
hřešíte z neznalosti. Od každého, komu bylo mnoho dáno, bude mnoho vyžadováno
[Lk 12, 48].
Nebeská volání neproniknou ztvrdlá srdce, nebo mysl, která je nasycená špínou a z toho důvodu
se nemohou změnit, protože milují svět víc než Boha.
Vidím mnoho z mých vlastních, jak se shromažďují a na několik okamžiků se cítí nadšení,
a pak, když aktivity v různých náboženských skupinách skončí, to nadšení, radost, sliby, touha
po nebeských věcech, vyhasnou a odejdou, jako kdybyste nabrali vodu do dlaní a pokoušeli se,
aby vám neunikla mezi prsty.
Lidská mysl se nepřipravila vzít vážně a zodpovědně Přikázání mého Syna, ani jeho
přání, nebo má odhalení pro lidstvo.
Lidstvo je rozloženo hnilobou, protože žije s tolika hříchy, které vycházejí ze zneužití svobodné
vůle…

Lidstvo se zkazilo a ospravedlňuje svou nesprávnou práci a jednání dalšími hříchy, s nimiž se
každým okamžikem propadá hlouběji do temných síní nepřítele duší a otevírá mu cestu, aby je
uchvátil nepřipravené, protože člověk mu to dovolil…
Nejsou hodni nazývat se dětmi mého Syna ti, kdo, přestože znají hodnotu jediné
duše, je donutí k hříchu v jeho různých podobách.
Lidská přirozenost je pozměněna, pošlapána a degenerována s mlčenlivým
souhlasem těch, kdo mají povinnost zachovat Boží zákon, dobré zvyky a chránit
rodinu a lidský život.
Milované děti, čelíte velké zradě, která vyšla z mystického těla mého Syna, aby do rukou
uchvatitele vydala lid mého Syna, aby byl zraňován, pronásledován, trápen a mučen jako kořist
pekelného nepřítele.
Děti, pohleďte, jak čas rychle plyne. Touto rychlostí se blíží rozkol v církvi k vám,
věřících v mého Syna, kvůli pohrdání člověka Božím Zákonem.
Já jsem Matka a rmoutím se nad tak velkou neposlušností mých dětí ke každé výzvě a nad
lhostejností vůči znamením mé přítomnosti mezi vámi.
Nepokročíte dál, neobrátíte-li se…
Nepřinesete plody, jste-li uschlé dřevo…
Obnovte se, děti, rozhodněte se být lepšími dětmi Boha, nepokračujte v cestě proti přirozenosti,
s jakou vás Bůh stvořil.
Tato doba zmatení je příhodná pro nepřátele mého Syna. Přisvojili si jeho lid a uvádějí jej
do zmatku kvůli nedostatku úcty lidského stvoření vůči Božímu Slovu.
Současný člověk jde po špatných cestách. Někteří vyžadují odpovědi z nebe, jiní dychtí po tom,
co jim nepatří, jiní závidí duchovní statky svým bratrům a aby vlastnili zdánlivé dary a ctnosti,
vydávají se na cesty ďábla.
Milovaní lidé mého Syna, zmatek vám nedovoluje jasně vidět. Vraťte se zpátky
a buďte uskutečňovateli Božího Zákona a znovu najděte pokoj, hledejte smíření
s Domem Otce a se svými bratry, abyste mohli správně jít.
V tomto čase přistupujte k eucharistii, dodržujte dny půstu, obětujte, co pro vás představuje
největší osobní oběť kvůli velkému duchovnímu užitku.
Omyly lidstva přivádějí současný běh času k překvapujícím událostem na zemi a nad ní.
Modlitba je pro vás nepostradatelná, mé děti. Pomáhejte jedno druhému, nedopusťte, abyste
žily bez pomoci svým bližním. Mějte na paměti, že mé děti nezapírají Boha, nezrazují Boha, jsou
uskutečňovateli jeho Slova, a proto jsou obránci Božího Zákona.
Až tento čas pokročí, duchovní zmatek vzroste a lidé svými činy terorismu budou stále častěji
vrahy bezbranných. Bakteriologické hrozby se stanou skutečností. Bez milosrdenství zaútočí na
nejslabší a napětí ve světě bude vzrůstat. Vy, mé děti, buďte věrné Lásce mého Syna, buďte
poslušné a pokorné, bez toho, že byste zapíraly svou víru.

Všichni se musíte naléhavě vrátit na pravou cestu.
Přijměte tento čas velikonočního půstu k obrácení.
Zachraňte si duši!
Žehnám vám, miluji vás.
Matka Maria

Poselství Matky Spásy ze dne 17. února 2018.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .
MÉ DĚTI, MUSÍTE VĚŘIT, ŽE ZLO NEBUDE TRVAT

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
mé mateřské lůno je archa spásy.
Můj Syn vás volá, abyste zůstali v jeho vůli, abyste se Mu nevzdalovali.
Milované děti, události, které vidíte přicházet každý den v jedné či druhé zemi, se staly pro
člověka něčím obvyklým, protože je pokládá za běžné události. Toto přivyknutí pochází
z nedostatku lásky k Bohu, k jeho Stvoření a daru života. Stejně tak lidská bytost, která
to s lhostejností dovolí, je právě tak vinna, jako ten, kdo se dopustí činu agrese proti
svému bližnímu.
Násilí si upevnilo pozice, člověk nevidí nic špatného v tom, když jedná s násilím. Kdyby
si mé děti byly vědomy okamžiku, kdy člověk v sobě popustí uzdu násilí, věděly by, že je
to známka přítomnosti spojence Satana, jenž se v této chvíli pokouší rozvrátit to, co má lidská
bytost v sobě dobrého, aby vyvolal rozdělení. To je agrese, způsobená neposlušností,
lhostejností a nedostatkem hodnot, které můj Syn chce ve svém lidu obnovit.
Je tolik zla, které se blíží k lidstvu, že vy, mé děti, musíte věřit, že zlo nebude trvat.
Měsíc člověka překvapí, ze Slunce bude vycházet více záření a mocné sluneční erupce
prostřednictvím solárního větru přeruší komunikace, používání elektřiny a všech druhů
technologie na zemi. Ale vědět to, by vás nemělo vyděsit. Naopak, musíte si být vědomi těchto
změn v Slunci a ve vesmíru, a ve výsledku toho, čím budete trpět, se musíte odvrátit od
zla a být více duchovní, abyste jednali protichůdně vůči těm, kteří nemají víru v Boží
ochranu a v této Pravdě vidí lež, vycházející ze zla.
Můj Syn neopustí své lidi, bude se na ně dívat jako na zorničky svých očí [Ž 17, 8],
a já jsem s vámi, mé děti.
Je mnoho takových, kteří říkají: "nic se neděje, nic se nestane…"
Je smutné, že mé děti mají tak pochybný způsob uvažování!

Moje děti z jiných národů trpí zuřivostí přírody. Řeknou vám, že živly se už nechovají jako dřív
a že skutečně zakoušejí to, před čím je nebe varovalo.
Vy, moji milovaní, jako děti Nejvyššího Boha, byste měli myslet na to, jak se
aspoň trochu zásobit, abyste přežily. Zbytek vám opatří Bůh.
Velká města budou opuštěna kvůli nečinnosti, do níž upadnete.
Moji kněží budou zapotřebí v komunitách, kde se shromáždí Boží lid, aby mu pomáhali.
Vy, dětičky, mějte po ruce Písmo svaté, evangelium na každý den, abyste o něm rozjímaly
a také svátostniny a malý oltář, modlitební knihy, protože je budete potřebovat a nebudete je
už mít prostřednictvím tohoto média. To současně povede k tomu, že budete čelit určitým
životním zvratům, které jsou připravovány v různých zemích, aby vyvolaly sociální neklid.
Skrze tato volání víte dobře, že živly se budou stále více měnit, pohyby v hlubinách Země budou
velmi silné a půjdou ruku v ruce z jednoho konce Země na druhý. Převrácení pólů bude mezi
posledními událostmi, které prožije tato generace.
Z tohoto důvodu nebe naléhá, abyste vy, jako lidstvo, byli obezřetní a opatrní s vašimi smysly,
aby se nastaly příčinou zatracení. Očisťujte se, dávejte si pozor na své činy a gesta, sjednoťte
se jako lid mého Syna. Potřebujete se sjednotit. Nedovolte, abyste byli oklamáni, nerozdělujte
se, zůstávejte pod ochranou Ducha Svatého.
Mějte na paměti, že přijde svědek Lásky mého Syna – anděl pokoje.
Nepřijde dřív, než se objeví antikrist, abyste ho nezaměňovali.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, Mexiko trpí, zlo bylo přijato s nezájmem a ďábel
používá své spojence proti nevinným.
Kolumbie bude zkoušena a otřesena. Omyly v rozporu s Boží vůlí se prosazují a můj Syn kvůli
tomu trpí. Přimlouvám se za tento lid.
Voda je stále víc znečišťována člověkem a jeho úmyslnými činy proti lidskosti. Člověk si necení
vody, a ta je přesto zdrojem života.
Země stále přijímá lidskou krev – to je důvod jejích neustálých otřesů.
Milované děti,
vaši společníci na cestě, vaši andělé strážní, jsou zapomenuti velkou většinou mých
dětí.
Volejte je, milujte je, vzdávejte jim díky a nenechávejte je stranou!
Buďte láskou pro své bratry, nerozdělujte se. Až se jedny dveře pro mé děti zavřou, já otevřu
druhé. Lid mého Syna jsou lidé, kteří praktikují Božího Slovo, nejsou to lidé, kde převažuje
sociální postavení, nejsou pyšní ani arogantní, nebo takoví, kteří si myslí, že jsou moudřejší a
prosazují se silou: lidé mého Syna se neradují z hříchu.
Jsou to lidé, kteří chodí pod ochranou Nejvyššího [Ž 91, 1], neustále usilují, aby
nesešli z cesty.

Jako Matka lidstva, Jitřní hvězda, Útěcha nemocného, Útočiště hříšníků, volám vás na cestu
k obrácení.
Mé požehnání je s vámi.
Matka Maria
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 23. února 2018.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .
NENAŠEL JSEM ODPOVĚĎ JAKO TU Z NINIVE
Moji milovaní lidé,
žehnám vám neustále, abyste se neztratili.
Jste můj lid, nezapomeňte na to. Jako mé děti máte být mou vlastní Láskou.
Svědectví není jen slovo, ale stálá praxe činů a jednání v mé vůli, jež jsou příklady pro všechny
vaše bližní.
Váha vašich kroků vás vede k tomu, že se zastavujete. Cítíte, že každý krok je pro vás těžší,
protože člověk se nejen připoutává k hříchu, ale navíc zlo bez přestání chrlí své bláto na mé
děti, aby byly uvedeny v omyl a nešly vpřed.
Tak jako je cesta v každém okamžiku obtížnější, mé děti – ty, které se obracejí – cítí, že síla
Ducha Svatého je povzbuzuje, aby se nevracely zpátky.
Kdo je má Matka, kdo jsou moji bratři? "Moje Matka a moji bratři jsou ti, kdo plní vůli mého
Otce, který je v nebi" [Lk 8, 21]. Tato Pravda nebyla pro minulost, je živá a v tomto
okamžiku pulzuje pro vás.
Tato generace velkých pokroků ve všech oblastech je také generací, která je nejvíc ponořená do
zlých činů, které Mi působí velkou bolest. Křižujete Mě znovu, a jako v minulosti, někteří
zase křičí "Ukřižuj Ho!" A protože Mě nevidí, pokoušejí se křižovat ty, kdo jsou moji.
Hříchy těla se rozmáhají ve vašem středu. Ďábel zná lidskou slabost a rozhodl se zaútočit na
rodinu, a proto vidíte, kolik rodin se rozpadlo. Muž a žena dovolili Zlému je svést jeho lžemi.
Kvůli velkému množství nevhodných činů, kterých se lidé dopouštějí, lidstvo sešlo z cesty
a přijalo úchylné činy, podobající se činům samotných démonů.
Hřích člověka je stále stejný jako ten, který způsobil oddělení od naší Boží vůle. Tento hřích
neposlušnosti vede k pýše a pýcha vyvolává vzpouru. Proto se lidstvo nachází ve vzpouře nejen
proti Mně, ale také proti sobě samému.
Chaos se v lidstvu stává všeobecným a lidstvo, ponořené do totálního chaosu,
je cílem těch, kdo dobře vědí, jaké jsou podmínky, které v určený okamžik budou
sloužit k představení podvodníka, antikrista, aby ho lidé přivítali.

Ne, děti, to nejsou pohádky!
Uprostřed represí si vzpomenete na tato má Slova a budete litovat, že jste se jim posmívaly. Je
vás tolik mezi mými vlastními, kteří Mě popíráte. Ne jednou nebo dvakrát nebo třikrát, bez
pozdějšího pokání. Spíše jste proměnily svůj život do nepřetržitého odmítání Mne a vzpoura, v
níž žijete, je živnou půdou vašich neustálých činům proti víře, lásce a dobročinnosti, protože už
nemáte duchovní život.
Nacházím zmatek v těch, kdo žijí na mé cestě i v těch, kteří se obracejí, ale s bolestí
vám říkám, že je jich málo. Zbytek pozoruje změny, které se uskutečňují proti mé vůli
a nevyvolávají u nich sebemenší námitky. Nemohou najít jsoucnost, která je znečišťuje,
a pokračují, aniž by se zamysleli, v nadšeném souhlasu, který je vede do zatracení.
Nová a stále falešná náboženství se objevují před vašima očima a někteří se do nich noří bez
zájmu o Mně. Myslíte si, že ke Mně dojdete praktikováním rutinních úkonů bez milosrdenství,
ale to není má církev.
Mé děti se Mi nedívají do očí, jako kdyby nechtěly být obětí svědomí, které je volá, aby už
nehřešily… Jste si vědomy, mé děti, jak mnoho bratrů je posedlých zlem a v okamžiku zaútočí
na život těch, kteří jsou jim nejbližší? Pro tuto generaci je to normální…
Jste jen okamžiky daleko od setkání s válkou mezi mocnostmi, která zahrne celé
lidstvo, a vy se neobracíte, nemodlíte se, nevoláte Mne, nevzpomenete si na Mne…
Země, kde jsem se narodil, bude znovu kořistí bolesti. Zapomněla, že moc není pozemská, ale
duchovní…
Lidstvo končí, nezajímá je přiblížit se ke Mně, a proto se lidské stvoření zatvrdilo ve svých dílech
a činech. Došli jste k přesvědčení, že Mě nepotřebujete, odstraňujete Mě ze svých životů,
nevzýváte Mne, ale zapomínáte, že můj Duch Svatý, i když zkroušený a ponížený, zůstává
v každém z vás [Ef 4, 30]. To je velikost mé Lásky. Proto jsem vás varoval, abyste zůstali
ostražití vůči zlu a nebyli jeho snadnou kořistí.
Mé ubohé děti! Nazýváte Mě "apokalyptickým", protože vás varuji před událostmi, jimž budete
čelit – plodům svých zlých skutků a jednání. Nenašel jsem odpověď jako tu z Ninive, místo toho
jste se vrhli na mé Slovo jako vlci útočící na ovci.
Hladoví lidé povstanou proti svým utlačovatelům, děti budou umírat v zemích, které mocnosti
přivedou k mlčení. Pak člověk z hladu zešílí a dopustí se dříve nikdy nevídaných ukrutností.
Moji milovaní lidé, jako hořlavé palivo, skladované po celé zemi, takový je zdánlivý mír v tomto
čase. Vzpoury po celém světě jsou předzvěstí, co přijde, až jiskra roznítí atomový oheň třetí
světové války, jenž bude postupovat a vyhlazovat život. Bude to ruka, která se rychle pozvedne,
a bude nejničivější, jakou kdy člověk poznal. Bylo by lépe pro muže, který rozhodne zničit
velkou část lidstva, aby se nikdy nenarodil! Nezapomínám na mé lidi: Moje nebeské legie
zasáhnou, aby nevinný nezahynul.
Zdůrazňuji vaše povinnosti, jako mé děti…
Běda tomu, kdo zůstane vlažný nebo pohrdá mými činy Lásky…
Běda tomu, kdo bude týrat jediného z mých vyvolených…
Běda tomu, kdo ukradne naději nevinnému…

Japonsko bude zaplaveno svým vlastním výtvorem, tento milovaný lid uchvátí radiace, která
bude i nadále kontaminovat svět.
Itálie Mě uráží, aniž by přemýšlela, bude se třást. Bude přepadena těmi, kdo vstoupí na její
půdu.
Moji lidé přijmou nová přikázání a to Mě rozesmutní. To se stane, až uchvatitel nečekaně
podmaní můj lid a s krutostí jej potlačí.
Potrat je největší zločinem, kterým Mě urážíte.
Bolest přijde na lidstvo z vesmíru.
Je to jen okamžik…
Má Matka přivítá mé děti a vyrve je pekelnému draku…
Bude to má Matka a s mým andělem pokoje a s mými legiemi vyženou uchvatitele
mého lidu a osvobodí jej z otroctví.
Moji milovaní lidé, obraťte se na vaše anděly strážné, společníky na cestě, ochránce a obránce,
aby vás vedli a pomáhali vám v těžkých chvílích.
Modlete se a proste vaše ochránce, aby vám pomáhali. Zůstávají pozorní, aby vám přišli na
pomoc. Nezapomínejte na ně.
Volám vás, abyste vzývali svatého archanděla Michaela.
Nejste sami, Já vás nepředám do rukou nepřátel mého lidu, ale můj lid musí zůstat
věrný naší nejsvětější Trojici, modlit se a naplňovat, co je Zákonem pro mé děti.
V každém požehnání vám dávám "záruku a víc" [2Kor 1, 22].
Váš Ježíš
Poselství Matky Spásy ze dne 2. března 2018.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .
TOTO JE NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ ČAS PRO LIDSTVO
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
nechť světlo mého srdce rozjasní každý váš okamžik, abyste se neoddělili od mého
Syna. Přimlouvám se za každého z vás jako Královna a Matka.
Milované děti, promlouvám k vám z vůle Nejsvětější Trojice, z vůle Boží lásky a vyzývám vás,
abyste si obnovily své smysly a odpoutaly se od všeho, co je světské, co stále obtěžuje člověka,
zejména skrze tělo, abyste neklesly do velkých ohavností.

Prostopášnost, kterou lidstvo vdechuje, není nic jiného, než to, k čemu vás vede Satan, aby si
připravil úrodnou půdu pro antikrista.
Během celé historie lidstva existovali antikristové, kteří bičovali národy, zabíjeli milióny lidských
stvoření a páchali nejnepředstavitelnější činy úchylek, využívající lidská stvoření. Tito
antikristové přinesli mučednickou smrt velkým národům, krutě experimentovali s člověkem,
způsobili pohromy a démonická zneužívání. Některé národy a lidé jsou svědky těchto činů, trpěli
ničivým řáděním těchto antikristů, kteří byli předzvěstí velkého antikrista, jenž bude pohromou
nejen pro některé národy, ale pro celý svět.
Skutečnost, že většina vlád na světě patří k velké globální organizaci, je jednou ze strategií
zednářů, iluminátů a mocných tohoto světa, kteří usilují o dosažení cíle zavést nový světový řád,
kde bude panovat náboženství antikrista – satanismus.
Světová ekonomika bude antikristova, zdraví bude podmíněno věrností antikristu, všichni budou
svobodní, vzdají-li se antikristu a i potrava bude dávána těm, kdo se odevzdají antikristu…
Taková je svoboda, které se oddá tato generace – je to podrobení antikristu.
Udržujete mého Syna v neustálém utrpení pohrdáním životy tolika nevinných, které zabíjíte.
Potraty, s dobrovolným souhlasem, kvůli pohrdání životem, jsou velkým hříchem proti Duchu
Svatému.
Žena ztratila skromnost, její oděv ve městech směřuje k naprosté nahotě a muži se stali
strašnými lidskými dravci, uchvácení vším, co je tělesné. Muž tíhne ke všemu, co je tělesné a je
k tomu svolný i mezi svými a zapomíná, že čím více dovolí být vtažen do tohoto stavu, tím víc je
ovládán padlými anděly, kteří jsou na zemi a stále pokoušejí lidstvo.
Nacházíte se ve velmi nebezpečném čase, kdy svatý přestává být svatý, na
bezbožného není pohlíženo jako na hříšného, hřích už není hříchem a poslušnost
k mému Synu je překonána neposlušností.
Žena dospěla k pohrdání mnou, chce nezřízenost a já jsem reprezentována v skandálních
karnevalových scénách, v nichž jsem zobrazována jako hříšník. Oplakávám tato stvoření
a hledám je s největší láskou. Jsou kořistí Zlého, a kdyby v tomto čase kterýkoli svatý kněz
s nimi zahájil obřad exorcismu, démoni by uprchli, k překvapení všech.
Tato generace žije v předehře příchodu velkého nositele největší katastrofy, kterou lidstvo zažilo
od doby, kdy bylo potrestáno potopou.
Tato zhýralost, v níž se lidstvo nachází, je částí díla, které Zlý nenápadně provádí s cílem vyhrát
duše.
Svoboda, která lidstvo přitahuje, je stejná, jež přivádí tuto generaci do chaosu,
k oddělení od Boha a tím k pohrdání Božími Zákony, svátostmi a skutky
milosrdenství.
Právě v tomto čase nebe pokračuje ve varování člověka před hříchem a jeho
různými podobami, jimiž je klamán Boží lid.
Ne všichni byli ztraceni, jsou duše, které žízní po Boží Lásce…
Duše, které se oddávají Boží Lásce…

Duše,
Duše,
Duše,
Duše,

které
které
které
které

stále vstupují do Boží vůle, aby přežily uprostřed bouřlivého moře hříchů světa…
potřebují slovo, gesto, výzvu k obrácení…
jsou neúnavnými bojovníky proti zlu…
se v určitém okamžiku obrátí ke Kristu…

Nepřijímejte zavádění novinek v Písmu svatém, nebo jeho pozměňující dodatky. Dostáváte
neustálá varování, abyste se probudili a nebyli ztraceni v propasti pekla.
Toto je čas, před kterým jsem vás varovala v mých předchozích zjeveních…
Toto je nejnebezpečnější čas pro vás jako lidstvo. Kvůli tomu, a navzdory takové nevíře
a posměchu vůči voláním z Otcova Domu, nebe nemlčí.
Musíte upevnit vztah s Domem Otce, musíte se modlit srdcem, musíte zůstat
sjednocení s mým Synem a přijímat Ho řádně připraveni, musíte stále zůstávat
s mým Synem a být těmi, kdo plní Boží Zákon.
Milované děti, mého Neposkvrněného Srdce, komunismus neslábne, ale rozpíná se a přebírá
moc. Nenechejte se zmást, až vám budou říkat opak.
Církev mého Syna bude trpět velkou bolestí. Itálie bude překvapena přírodou a bude kořistí
hrůzy vulkanické erupce.
Provokace na Středním východě přestanou být provokacemi.
Spojené státy pokračují ve své očistě, příroda jim nedá žádný oddych a zemětřesení zalarmuje
tento národ.
Anglie bude žít svou tragédií. Terorismus bude stále zbraní bolesti ve Francii a Španělsku.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Neoddělujte se od mého Syna, volejte mě a já vám okamžitě pomohu, žádejte
ochranu od vašich společníků na cestě a o přímluvu svatých.
Toto je čas běd… [Zj 8, 13].
Mé srdce je archou spásy, přijďte ke mně a jí vás okamžitě přivítám. Miluji vás.
Matka Maria

Poselství Matky Spásy ze dne 10. března 2018.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .
CÍRKEV MÉHO SYNA SE NACHÁZÍ V KRITICKÉM ČASE
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
žehnám vám svou láskou, vyzývám vás, abyste věnovaly pozornost mému volání.
Lidstvo je rozerváno mezi dobrem a zlem, mezi pravdou a lží, poslušností a neposlušností,
svobodou a nevázaností, životem a smrtí.
Člověk žije v úplné duchovní zapomnětlivosti, v popření Boha, který se stal nejdřív
nebezpečím pro mé děti a posléze jednou z největších hrozeb. Jde o jeden z nejvážnějších
faktorů v poruchách osobnosti, kterou trpí velká část lidstva a jež vede k proměně člověka
ve stvoření bez Boha.
Nedostatek duchovnosti je výsledkem odmítnutí Boží přítomnosti v životě člověka.
Tato generace žije v čase zapomnění a jeho následků:
Zapomenout na Boha znamená vzbouřit se proti Bohu…
Odstranit Boha ze svého života znamená vzbouřit se proti Bohu…
Jít proti Božímu Zákonu znamená vzbouřit se proti Bohu…
Vzít život bratru znamená vzbouřit se proti Bohu…
Neuvádět do praxe dobročinnost, pravdu, Přikázání a svátosti, znamená jít proti Bohu.
Jít proti Bohu, znamená bouřit se, je to neposlušnost, není to milovat Boha,
a znamená to otevřít sebe nepříteli duší a nechat jej napadnout každého z vás
ďábelskými činy, aby vykořenil na zemi nevinnost, aby lidstvo rychle zestárlo
a dětství zmizelo.
Materiální modloslužba je velká pohroma, která dopadla na člověka, a soupeření o materiální
vlastnictví dokázalo potlačit v člověku každou stopu lásky k Bohu. V předchozích generacích se
tento plán záludně a zvolna infiltroval do lidstva, které přijalo, co mu nevázanost nabízela.
Děti, svoboda není totéž, co nevázanost, ale vy jste si vybraly nevázanost. Proto pokládáte za
normální, co ve skutečnosti jde proti vůli Boží.
Bůh je láska, je odpuštěním, je milosrdenstvím.
Bůh není nevázanost. Není neposlušností, není vzpourou, není hříchem.
Bůh odpouští kajícímu hříšníkovi. Nesouhlasí s hříchem. Pokud jde o dobro a zlo v člověku, to
závisí na jeho svobodné vůli.
Člověk znehodnotil pravou duchovní cestu, spolehnul se na falešná učení, která
nejsou nic jiného než cesta, kterou se připravujete na příchod antikrista.
Milované děti, je málo těch, kteří touží žít na duchovní cestě. Mnohem víc je těch, kteří touží
mít, co vidí a uctívají boha peněz.

Člověk je ve svých činech nepředvídatelný, protože démon neodpočívá a ovlivňuje vás, jste-li
vnitřně slabí a nejednáte, ani nepracujete, jak vás žádá můj Syn. Ti, kdo jsou ovlivněni démony,
upadají do stejných omylů znovu a znovu a útočí proti mým dětem, aby je oslabili.
Lidstvo žije v prostředí nečistoty, bez duchovnosti, bez touhy po dobru, a proto vzrůstá
necitlivost člověka. Jeho činy a reakce jsou nepochopitelné pro stvoření, které se ubírá k Bohu.
V tomto čase prostředí, v němž se člověk nachází, je vhodnější pro toho, kdo usiluje spíše o
osobní uspokojení a nikoli o společné dobro.
Lidské ego se spojilo s činy zla, protože ty jsou převažující. Mé děti se nerozhodly, že budou
vyzařovat lásku, aby se tak postavily proti takovému množství zla.
Můj Syn nechce, aby jeho děti byly náboženskými fanatiky, ale:
dětmi, které žijí, jednají a pracují k jeho podobnosti…
dětmi, které hledají pokročilou duchovnost…
dětmi, které žijí Přikázáními a milují svátosti…
dětmi s žízní po duších, jako On…
dětmi, které Ho milují v Duchu a Pravdě…
Nežijte jako hlupáci, nezapomínejte, že čím více se bude mluvit o míru, tím blíže budete válce.
Démoni vychrlili na lidstvo nejnižší pudy a mezi nimi je touha po nadvládě nad světem.
Děti, podvádějí vás, nedostáváte pravdu. Vysoké hierarchie světa neříkají této
generaci pravdu. Kdyby to učinily, kolik svéhlavých by se rozhodlo obrátit!
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, město světla je středem přitažlivosti a bude
zničeno. Spojené státy budou i nadále trpět.
Se Středním východem bude tvrdě zacházeno a ten bude reagovat.
Příroda stále volá člověka velkými událostmi, které nejsou často k vidění. Zemětřesení budou
procházet zemí z jednoho konce na druhý.
Církev mého Syna je pronásledována silou zla, která chce především nadvládu nade vším.
Církev mého Syna je Matka a miluje všechny své děti, aniž by to znamenalo schvalovat život v
hříchu.
Církev mého Syna se musí starat o svatost lidu mého Syna a především o svatost těch, kdo jsou
zasvěceni mému Synu a mých nejmilejších dětí. Ti jim zaručí, že je budou neochvějně
následovat.
Církev mého Syna se nachází v kritickém čase, kdy vliv Zlého vytváří chaos, až vyvolá rozdělení.
Mé děti, jako mystické tělo budete trpět. Budete šokovány zprávami z hierarchie církve. Modlete
se, živte se Tělem a Krví mého Syna.
Modlete se za ty, kdo pohrdají darem života, modlete se za ty, kteří zemřou smrtí mučedníků,
modlete se za ty, kteří jsou bezbranní, a přinášejte Slovo nebe svým bratrům, dokud vám to čas
dovolí. Neboť to, co člověk umístil do prostoru, spadne na zem a vyvolá velké škody, jak už
jsme se o tom zmínili před mnoha lety.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, žijete v nepokoji a rozvratu, ve zmatku
a úchylkách. Žijete v politice nejistoty a v ostudné a zvrácené sexuální zkaženosti.

Kotva, která brání naprosté ztrátě kontroly a vzestupu antikrista, bude odstraněna
a lidstvo bude trpět tím, co přilákalo.
Přesto lidem mého Syna pomohou nebeské zástupy a tato Matka, která je bude
bránit. Síly zla nezvítězí, je to Boží vůle, že tato Matka neztratí své děti, ale ochrání
je.
Nebojte se, děti, já jsem vaše Matka a doprovázím vás podle Boží vůle. Mé mateřství zůstává
živé. Žehnám vám.
Matka Maria
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 15. března 2018.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .
POJĎTE KE MNĚ, OSVOBODÍM VÁS OD VŠECH POUT
Moje milované děti,
miluji vás všechny…
odpouštím všem, kdo se kají a učiní pevný úmysl nápravy.
Miluji kajícího hříšníka.
Miluji ty, kdo usilují pokračovat na mé cestě proti protivenstvím.
Miluji věrné, kteří přemáhají své lidské ego, aby dosáhli nutného pokoje těch, kdo jsou mými
pravými dětmi.
Miluji milosrdné, pokorné, ty, kdo nejsou pomlouvači svých vrstevníků.
Miluji ty, kdo jednají a působí v mé podobnosti.
Milují ty, kteří pokračují v cestě bez zastavení kvůli překážkám.
Miluji moudré, kteří všude hledají pokoj – nedovolí myšlenkám, činům a práci ostatních
ovládnout a zneklidnit své srdce.
Kolik jen z vás soudí mé Slovo na základě vlivu svého okolí a svých preferencí a chrlí své
nesprávné soudy do vzduchu! Mé děti respektují a zkoumají mé Slovo s velkou vážností,
znalostí, opravdovostí, nestranností, a tak se setkávají s mým Slovem lásky i pokárání:
Slovem varování.
Slovem výzvy k obrácení člověka.
Slovem jednoty mého lidu.
Slovem o lásce k mým dětem.
Slovem čelícím hříchu, jenž existuje v tomto čase a těžce Mě uráží.
Slovem, které ukazuje dobrou cestu.
Slovem naděje pro lepší život, ukazující nemorálnost a nazývající hřích hříchem.
Slovem, které bez ustání volá k jednotě a bratrství.
Slovem, které předjímá odpovědnost lidstva k jeho budoucnosti kvůli nevhodným činům
a dílům.
Slovem, které připomíná cestu těch, kdo se ze své svobodné vůle připoutali k hříchu, který
je nutkavě volá.
Slovem, vycházejícím z mých úst skrze mé milosrdenství k slepému lidstvu.

Slovem, které neuráží, neponižuje, nepotlačuje, které není omezené.
Slovem, které je pravdivé a správné, a dláždí cestu těm, kdo chtějí pokračovat, nikoli se svou
lidskou silou, ale předáním do mé vůle všeho, co se jim stane, aby se neztratili.
Miluji hříšníky, kteří se kají, a čekám na ty, kdo ještě lítost nepocítili, i když Mi způsobují bolest a
urážejí Mě. Čekám do posledního okamžiku lidského života, aby Mě vyhledali.
Jsem smutný kvůli těm, kteří se považují za moudré a vrhají urážky do větru, nebo proti mým
dětem, které trpí neznalostí, a proto následují slova, které se zdají být rozumná, i když to
mohou být nejabsurdnější slova, jaká byla vyslovena.
Jsem zarmoucen těmi, kdo soudí mé Slovo a označují je jako hanebnost, nebo jako výhružná,
nebo mající původ z mého milovaného proroka.
Jsem zarmoucen těmi, kdo zaujímají vysoké pozice v mé církvi a kteří, jako v minulosti, soudí
předem to, co otevírá oči těch, kteří potřebují naléhání mého Slova, aby se rozhodli k pokání.
Trpím kvůli počtu mých dětí, které se ve zmatku vzdalují od mé církve a přidávají se k falešným
ideologiím, které je vedou k propasti.
Trpím, protože mé děti se vzdálily ode Mne a od mé Matky.
Trpím pohrdáním mých dětí vůči tomu, co jim připomíná "mé království."
Trpím pohrdáním vůči mým varováním, která nejsou hrozivá, ale láskyplná, abyste byli opatrní.
Moji milovaní lidé, čas časů přišel na zem. Je to čas obří nevíry, liberalismu,
nemorálnosti, popírání Mne, přijímání hříchů, ztrát duše a zabíjení nevinných, aby
území ďábla mohlo být stále zúrodňováno a plodit větší ohavnosti.
Plán Zlého je prováděn, aniž by o něm mé děti do hloubky přemýšlely. Ďábel potřebuje, aby na
zemi nebyli žádní nevinní, protože nesnáší nevinnost, nutí jej k zvracení, a proto potřebuje, aby
se nerozmnožila.
Moji milovaní lidé, pokoj plodí pokoj, nesvár opět nesvár. Ti, kdo jsou mé děti, plodí
pokoj, ovládají svá hnutí mysli, ovládají své soudy a odpouštějí.
Mé děti si přejí přitáhnout se ke Mně blíž, ale bez toho, že by odložily svou pýchu…
To není cesta, která vede ke Mně, není příjemnou procházkou pro ty, kdo cítí, že jsou důležitější
než jejich bližní, nebo ty, kdo jsou netrpěliví a nemilosrdní.
Kolik je jich připravených jít do války a porazit ty, které považují za slabé, nebo dokonce ty,
které pokládají za mocnější než oni sami!
Moji milovaní lidé, nechci, abyste zapomněli na tato má slova:
Nikdo nezvítězí nad tím, kdo zbudoval svůj dům na skále. Útoky jsou neúčinné, když
uvnitř mých dětí je budova pevná…
Moje církev je pevná a Zlý ji nepřemůže [Mt 16, 16].
Moji milovaní lidé, nevíte, jestli toto mé volání není poslední, které budete číst.

Nikdo si nemůže být jist, že bude ještě zítra naživu. Proto opakuji mou výzvu, abyste nezeslábli,
neustupovali zlu a dělili se o toto mé Slovo, které v ničem neprotiřečí, co je již obsaženo v
Písmu svatém. Tímto Slovem posílím vaši cestu.
Země je ohrožována sluncem, které zničí vaši technologii. Sluneční paprsky přinesou člověku
novou nemoc pro jeho duši a kůži. Vyzýval jsem vás, abyste se slunci nevystavovali, jinak
onemocníte.
Volám vás, abyste se modlili za Ekvádor, bude otřesen.
Kolumbie Mě těžce uráží, nečiní nápravu, ale zvyšuje svůj hřích, bude trpět, bude trpět.
Guatemala trpí kvůli svému velkému kolosu a její země se třese.
Ďábel nyní bojuje proti ženě a muž se nechal využít k zabití ženy.
Závažná zpráva zanechá lidstvo, aniž by vědělo, co si má myslet…
Moji milovaní lidé, pro vás je to čas k rozlišování. Neoddělujte se ode Mne, přijímejte Mě,
modlete se a neupadněte do pokušení.
Připravte se řádně na Svatý týden. Stanou se velké události, ale mé děti si udrží
svou víru v naši Nejsvětější Trojici a v mou Nejsvětější Matku.
Žehnám vám. Pojďte ke Mně, osvobodím vás od všech pout [Mt, 11, 28].
Miluji vás.
Váš Ježíš
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 18. března 2018.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .
NEBUDETE MÍT ŽÁDNÝ PROSTŘEDEK KOMUNIKACE
Milované děti mého srdce,
mé srdce pulzuje pro každého z vás, pro ty, kdo Mě milují, i pro ty, kdo Mě nemilují.
Mám vás jako velký poklad, střežený mými nebeskými legiemi. Nechci, aby někdo
z vás odešel.
Když se někdo z vás odvrátí od mého srdce a rozhodne se Mě nemilovat, jsem Král, kterým je
pohrdáno…
Můj kříž je znamení mého vítězství a všechny mé děti jsou v něm obsaženy. Každé
z mých dětí tvoří dřevo, které jsem nesl, abych vás vykoupil z hříchu.
Všichni z vás jste moji lidé, a moji lidé jsou ti, k nimž se bez rozdílu obracím.

Vykoupil jsem vás z hříchu, ale musíte se od hříchu odvrátit. Musíte činit pokání za hříchy,
kterých jste se dopustili a překonat každé pokušení, abyste neopakovali stejné chyby, protože
kdokoli se nerozhodne být lepší, hrozí mu nebezpečí, že bude mít stále chuť k hříchu.
Svými Slovy vám ukazuji, kolik se toho stane, nikoli však, abyste o tom neuvažovali a zapomněli
na to, ale abyste zůstali v trvalé touze po spáse, udržovali své svědomí bdělé a srdce ochotné
žít v mé vůli.
Tato generace Mi potřebuje stále naslouchat, aby se neztratilo více duší. Pro mé kněžské syny
je naléhavě nutné, aby kázali víc o mém učení, které není otevřené k hříchu, ani nezapomíná na
hříšníka, avšak chci, aby moji lidé měli stále na paměti, že Já je miluji a neopustím nikoho, kdo
přijde přede Mne v definitivním pokání.
Já jsem Láska a jsem pro každého. Nejsem nevázanost, proto tolik zdůrazňuji, abyste jim
nedovolili vás uvést do zmatku. Stvoření, které se nekaje a trvale žije v hříchu, je svázáno zlem.
Tato generace se nachází ve zvráceném stavu kvůli hříchu, v němž zůstává a nechce z něho
vyjít, i když jí nabízím své království.
Už před lety zahájily velké společnosti strategie, aby připravily světovou populaci na
dezorientaci a vzpouru, v níž se nachází, a na chaos, který se bude šířit v mém lidu.
Moji milovaní lidé, nesetrvávejte v přehlížení skutečnosti. Pracujete-li a jednáte-li ve zlu,
zlo z vás vyzařuje a sjednocuje se se zlem ostatních stvoření a vy pak přitahujete neštěstí
k lidstvu přitahováním nebeských těles k Zemi.
Celé Stvoření zůstává poslušné mému Otci, a přesto vy neposloucháte, bouříte se a nedbáte na
následky těchto činů neposlušnosti na lidstvo, jako tomu bylo za generace Noe.
Děti, vlastníte technologii, činíte pokroky ve všech oblastech vědy a stále
pokračujete, aniž byste věděly jak zachránit duši. Nechcete vstoupit do Mne, abyste byly
stvoření, která touží po tichu a setkání se Mnou.
Proto chci, abyste se všichni, kdo čtete toto mé Slovo, přezkoumali a byli si jisti, že přede Mnou
nebudete schopni skrýt nesprávné činy. Není nutné, že pozvedám svou ruku na tuto generaci,
aby byla očištěna: očistíte se sami… Použili jste vědu k vytvoření prostředků, abyste zničili sami
sebe, zneužili jste vědu k sebezničení. Všichni vůdcové mocností světa znají osud této generace,
pokud jediná země použije atomové zbraně.
Moji milovaní lidé, ve stupňování tichého úsilí, k němuž se připojuje stále více zemí, jste vytvořili
prostředky, které učiní velkou část světové populace nemocnou. Člověk se stal bezcitným
stvořením žíznícím po moci a prostřednictvím vzduchu se mnoho lidí stane nemocnými lidskou
rukou. Ne všechno, co jste viděli stoupat do vesmíru, bylo pro výzkumné účely.
Bojíte se toho, co nevíte a zapomněli jste, že když se člověk cítí ohrožen, je k nepoznání
a reaguje hůř než zvířata.
Čiňte pokání teď!
Velké očišťování se bude stále vyskytovat na Zemi. V jednom časovém okamžiku přijdou
mohutné solární bouře k Zemi a vy nebudete mít žádný prostředek komunikace. Tváří v tvář své
bezmoci, člověk ztratí svou příčetnost, jako ji ztratí při pádu světové ekonomiky.

Příroda bude stále člověka překvapovat. Sopka Vesuv se znovu stane důvodem k strachu.
Podnebí se ještě více změní.
Modlete se za východní pobřeží Spojených států.
Toto je čas soužení pro lidstvo, ale lidstvo žije ve zhýralosti a není si toho vědomo, proto bude
očišťováno. Z moře se zvedne pěna a pronikne do vnitrozemí.
Modlete se za Kolumbii, bude trpět – vzbouřili jste se proti Mně.
Modlete se za Ekvádor, jeho lid bude trpět.
Moji lidé, vraťte se znovu na cestu ke Mně [Lk 15, 18], abyste nenašli dveře zavřené.
Nedopusťte, abyste byli zmateni. Někteří z mých se ptají: "Jak poznám, co je Boží vůle?" Děti,
je to psáno v Božím Zákonu, nepřekračujte jej.
Čekejte s důvěrou a buďte pevní, až budete muset říci hříchu "NE". Buďte stále těmi, kdo
vyzařují dobro a přitahují dobro k lidstvu.
Buďte pokorní, ne pyšní – ti jsou vyhledáváni ďáblem. Poslechněte má volání k obrácení,
neodvracejte se ode Mne, přijďte Mě přijmout, mluvit ke Mně, protože vás poslouchám.
Poznejte Mě, abyste byli dětmi, které jsou si jisté přáním svého Otce, abyste nebyly
svedeny na scestí.
Moji milovaní lidé, každý zaujímá místo v mém srdci, neříkejte, že Mě milujete, když nejste
v míru sami se sebou, ani se svými bratry.
Milovaní, očekávejte mého anděla pokoje a obraťte se, abyste byli hodni jeho pomoci. Nosím
vás ve svém srdci, miluji vás nekonečně.
Váš Ježíš
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 24. března 2018.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .
NEJSTE SCHOPNI SI UVĚDOMIT REALITU, V NÍŽ ŽIJETE
Milované děti mého srdce,
moji lidé jsou zorničky mých očí [Za 2, 8] (*) a Já jsem lampa, která vás osvětluje,
aby temnota zla nepokryla ty, kdo stále chtějí být spaseni. V tomto čase varuji mé děti,
aby se nedaly zmást.
Modlitby nesmějí přestat…
Osobní oběti nesmějí být dány stranou…
Poslušnost je vzácná perla, která odlišuje stvoření jdoucí v mých stopách…
A láska je pečetí těch, kdo jsou věrní Mně…

Vlažná stvoření jsou vhodnou půdou pro Zlého, aby v ní pěstoval vše, co je ode Mne odvrací.
Ti, kdo se nechtějí změnit, to činí nikoli proto, že nemohou, ale proto, že nechtějí vynaložit úsilí.
Lidé bez svědomí nejsou poslušní a svou oddanost světským neřestem a potěšením v nichž žijí,
skrývají a maskují vším, co najdou. Neberou Mě vážně, zapomínají na Mne, kdy se jim to hodí,
aby potěšili lidské ego, které je ode Mne odděluje lidskou vůlí.
Jak jen trpím kvůli urážkám, jichž se stvoření ponořená v neřestech dopouštějí znovu a znovu
proti svým vlastním životům! Ti, kdo najdou útočiště v nemorálnostech v této
"Svaté vzpomínkové oslavě", jsou stvoření, která žijí jen v polovině cesty. V jednu chvíli se živí
Mnou, ale tato potrava jim nestačí a neuspokojuje je, hledají, co je světské, a to je přivádí
do stavů, v nichž jejich duch upadá, protože svou myslí, myšlenkami a srdcem se odevzdávají
neposlušnosti.
Prostopášnost Mě velmi uráží a zraňuje: ti, kdo žijí v nevázanosti, žijí jednodenními sliby, pak je
vše zapomenuto.
Právě tak, jak berete na lehkou váhu má sdělení, abyste se probudili, činíte tak se
vším, co se vztahuje na Mne, a odsunuli jste Mě na poslední místo.
Svět a jeho pletichaření nabízí život potěšení v rozkoších, ale i věčnou bolest, pokud nezměníte
své životy. Hřích je společníkem na cestách většiny lidí, přestupují-li řád věčného Zákona a
způsobuje, že upadáte na úroveň zvířat. Nevázanost člověka při vstupu do hříchu jej vede ke
zbytečnému utrpení jako výsledek závažné a špatné volby.
Dobro a zlo znáte zcela dobře: Volba je osobní, proto vás volám, abyste upevnili
svou víru, posilovali sebe tím, že Mě budete přijímat náležitě připraveni. Můj lid musí
žít v Boží vůli, aby vaše svobodná vůle milovala žít ve Mně a nebránila se mé vůli. Mé přání
všem je, aby všichni byli spaseni [Petr 3, 9], ale mé přání vyžaduje také od člověka, aby chtěl
být spasen.
Připomínáte si památku mého utrpení, které je v každém okamžiku stále před vámi… Přesto je
nevidíte, protože všichni žijí ve své lidské vůli natolik, že slavení této památky je záminkou
k obnovení starých hříchů.
Já vás miluji a v mém lidu nenacházím náležitou podobnost…
Můj bok zůstává otevřený kvůli činům neúcty, úchylek, neposlušnosti a vzpoury
proti Přikázáním.
Já se vám nevnucuji, nechávám svobodu svým dětem, aby Mě mohly hledat z lásky.
Moji lidé však musí padnout tváří k zemi před naší Nejsvětější Trojicí.
Lidský čas plyne uprostřed zábavy, kterou nepřítel duší klade před vás, abyste
se neprobudili a byli ztraceni. Musíte padnout na tvář, protože nejste schopni
si uvědomit realitu, ve které žijete. Většina z vás je kořistí omylu a dává volnou ruku
svým chybám.
Velké mocnosti dodaly nebezpečné zbraně malým zemím, aby se staly částí chaosu. Arsenál
nukleárních zbraní přesahuje to, co je třeba k zničení Země, a přesto pokračujete ve výrobě
stále většího množství nukleárních a bakteriologických zbraní.

Člověk, ve své šílené touze po moci, ztratil pojem o tom, že kdokoli přinese utrpení
Zemi takovým zlem, bude souzen utrpením počtu stvoření, které jsou jeho oběťmi.
Člověk vytvořil zázraky a současně i své sebezničení, které bude tak bolestné, že později
se lidská bytost bude kát, že jednala s takovým spěchem a nechala celé lidstvo tak či onak
trpět, a celá Země bude muset být obnovena, aby člověk mohl mít nové plody a novou potravu.
Někdy se zdá, že je všechno ztraceno, a že vaše úsilí bylo marné, ale není tomu tak, mé děti.
Nepřítel duší vás chce odradit, abyste nepokračovaly v úsilí. Žijte s jistotou, že nejste samy,
ale doprovázeny naší Trojicí.
Má bolest roste kvůli náhubku, který dáváte mým pravým nástrojům, aby předávaly mou vůli, a
neobjasňovaly panování ďábla nad lidmi.
Má bolest vzrůstá, když vidím zednářskou nadvládu v mé církvi, a také moc mezinárodních
organizací, ochotně navyklých jednat a pracovat tak, jak jim navrhuje sám ďábel.
V tomto čase musíte rozpoznat moc Zlého nad lidstvem, která Mě odstraňuje jako Krále na
Zemi. Zapomněli jste, že i když jste zrušili moji moc před lidmi, že nepřestane vítězit nade vším.
"JSEM, KTERÝ JSEM" [Ex 3, 14].
V přesně určeném okamžiku se pozvednu s plnou mocí a celé Stvoření se bude třást
před mým majestátem, nikoli ze strachu, ale před mou nekonečnou Láskou. Všechno
bude otřeseno.
Kacířství je na vzestupu…
K urážkám proti Bohu dochází všude…
Odpadlíci vycházejí na světlo…
Ohavnosti jsou považovány jako něco normálního…
Ignorování Božího Zákona je přijímáno většinou…
Děti, toto je předzvěst příchodu antikrista na Zem, je to předzvěst zotročení mého
lidu.
Oznamoval jsem to mým lidem znovu a znovu. Dívali se na to z povzdálí, ale mé děti jsou
pronásledovány a umlčovány, Pravda je nenáviděna a lži jsou vášnivě vítány.
V některých mých posvěcených vidím odcizení modlitbě, odcizení svým povinnostem, vstupují
do záliby v pohodlí, touží po světě a na svůj stav pohlížejí jako na něco, co se může brát s
lehkým srdcem.
U mých posvěcených potřebuji čisté srdce oddané lidem, jejich povinnostem,
a především, aby byli ctitelé mé Matky, a proto chudých a bezmocných a za každých
okolností byli neúnavní hledači spásy duší.
Sledujte pozorně pokrok velkého národa Číny, a jak se rozšiřuje za své hranice.
Má církev získává velkou rychlostí nepřátele a je příčinou velkých utrpení.
Itálie těžce trpí.
Rusko překvapí svět a Spojené státy jsou čím dál tím víc očišťovány.

Argentina přetrhne nit zdravého rozumu.
Střední Amerika trpí, země a duch člověka se chvěje.
MOJI LIDÉ SE MUSÍ MODLIT A ZŮSTAT BDĚLÍ, PŘIPRAVOVAT SE NA ÚTOKY, KTERÉ
NEPŘÍTEL DUŠÍ ZDVOJNÁSOBÍ PROTI TĚM, KDO JSOU MOJI.
Proto se modlete, mé děti, modlete se svou prací a činy, modlete se a obětujte bez
ochabnutí. Vezměte své palmové ratolesti a oznamujte, že Já jsem Král moci a
majestátu, slávy a vítězství, že se obětuji pro lásku k mým dětem a že mé děti Mě
znají.
Žehnám vám a volám vás k bratrství a k tichu.
Miluji vás.
Váš Ježíš
(*) Poznámka překladatele: Za [2, 12]. Ekumenický překlad Starého Zákona, Praha 1985.

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 28. března 2018.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .
CHODÍM PO ZEMI A HLEDÁM SRDCE, V NICHŽ MOHU UTIŠIT MOU BOLEST
Moji milovaní lidé,
má Láska vás volá…
S milosrdenstvím přijímám všechny, kteří ke Mně přicházejí s kajícím srdcem
a s pevným rozhodnutím napravit své činy a jednání.
Nevolám vás k nemožnému, ale k tomu, aby se každý řídil Boží vůlí [1Jan 2,10; Řím 12, 2; Ef 5,
17].
Malý počet duší odhodlaných jednat spravedlivě, pracovat v Boží Lásce, dokážou být duchovně
silnější v míře, s jakou nabízejí a jednají, jednají a nabízejí. Na této duchovní cestě není poznání
všechno. Přesto je poznání nutné, abyste nebyli oklamáni zlem.
Dnešní člověk nerozjímá o mé lásce ke každému z mých dětí, necítí se jako součást mého lidu,
nechce se vydat na mou cestu. Velká část lidstva učinila smlouvu s ďáblem, přijala to, co je v
rozporu s Přikázáními a našla v tom uspokojení.
V tomto čase se musí každé z vás, mé děti, zeptat samo sebe: Jaká je míra mé víry?
Počet mylných představ roste, stejně jako ideologií zneklidňujících ducha, lidského fanatismu…

Přijímáte ohavnosti ve světě, na mé místo nastolujete Satana…
Touhy těla způsobují největší degeneraci a nemorálnost, jaké kdo kdy viděl…
Ze všech stran slyším rouhání…
To je můj zkažený lid, který Mě nechává neustále trpět, neposlouchá Mě a popírá
znamení a signály, které jsem dovolil, aby se stávaly po celé zemi.
Zapomněli jste na to, že epidemie udeří na lidstvo nikoli mou rukou, ale kvůli hlouposti člověka,
jenž zneužívá svou vlastní vědu.
Vyzývám vás, abyste se smířili se Mnou dřív, než přijde noc a zastihne vás spící. Já nejsem
nemilosrdný, ani mstivý Bůh, a také se stále nedívám na vaše hříchy.
Já jsem Bůh a nic neunikne mému zraku… [Jan 4, 26; Jan 8, 58].
Já jsem spravedlivý Bůh [Job 34, 5a].
Já jsem Bůh, který miluje všechny své děti…
Já jsem Bůh, který vás volá až do posledního okamžiku, a přesto člověk čeká do téhož
okamžiku, i když žádný člověk ten okamžik nezná a může se stát, že nebude mít čas k pokání.
Děti, nedívejte se na Mne jako na Boha, který zapomíná na Boží Zákon nebo o něm
vyjednává se svým lidem.
Znovu půjdu Křížovou cestou, a vím, že je tam tolik tváří, které uvidím na okraji trýznivé cesty,
jak se domáhají mého ukřižování.
Ty stejné tváře, které později budou bloudit po zemi, volat mé jméno, snažně Mě prosit, a těm,
které to zasluhují, odpustím.
Vidím vrchol Kalvárie, na nějž je vedena má církev a kde bude ukřižována těmi, kteří se z vlastní
vůle rozhodli Mě zradit…
Jak jen truchlím pro můj lid, jenž bude trpět až k smrti!
Duchovní růst mého lidu je rozhodující, aby má církev s posílenou vírou, a s pomocí
Ducha Svatého a ruky mé Matky, se stala vítěznou. "Modlitba srdcem a v plném vědomí"
nebyla nikdy tak potřebná jako v tomto čase, kdy Země visí na vlásku.
Příroda se pozvedá v úzkosti a vrhá se proti lidem, kteří nepoznávají, že působí a jednají proti
Boží vůli. V jednom okamžiku trpí jedna země, v příštím okamžiku zase jiná. Země se třese,
oheň vystupuje z vulkánů, vítr sílí a je příčinou jevů, které člověk nikdy dříve neviděl a které lidé
zcela ignorují… Pro člověka je to jen okamžik a pak, spojený s hříchem, se oddává zkaženosti.
Můj lide, Chile je očištěno, Kolumbie trpí pošetilostí, s níž se na Mne dívá.
Můj lide, Nikaragua pocítí otřesy své země.
Můj lide, Itálie bude trpět velkým hřmotem.
Můj lide, obrať se!… [Jr 3, 14a].
Má církev je zraněná.

Připojte se k mému bolestnému utrpení kvůli událostem, které přinesou bolest
mému lidu.
Miluji vás nekonečně, jako mé milosrdenství je nekonečné.
Přijměte mou Matku, aby se přimlouvala za každého z vás.
Neodmítejte mou Lásku, nepohrdejte mou Láskou, neodmítejte Mne…
Chodím po zemi a hledám srdce, v nichž mohu utišit mou bolest.
Žehnám vám.
Váš Ježíš
Poselství našeho Pána Ježíše Krista na Zelený čtvrtek, 29. března 2018.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .
V KAŽDÉM MÉM SLOVU JE ZAHRNUTA PODSTATA MÉ LÁSKY
Moji milovaní lidé,
v každém mém Slovu je zahrnuta podstata mé Lásky.
Každé z mých dětí doprovází olej mého požehnání, zejména ty, které trpí kvůli své
víře ve Mne.
Moji lidé jsou neustále zkoušeni, aby plamen mé Lásky vyhasl. Mé děti dovolují nepříteli duší,
aby je porazil jedinou pomluvou…
Moji lidé naslouchají hlasu svého pastýře a tento pastýř je Láska [Jan 10, 4-11].
Lidstvu chybí láska. V tento den musíte učinit pevný záměr nápravy vůči mé Boží Lásce a odčinit
činy a jednání, jimž chybí Láska, které byly urážkami vůči Mně a vůči vašim vrstevníkům ve
vašich domovech, na místech, kde pracujete a v každém okamžiku a na každém místě, kde jste
byli. Musíte být poslové mé lásky.
Moji milovaní lidé,
nechoďte špatnou cestou!
Bez mé Lásky přítomné ve vás nebudete schopni dosáhnout cíle, který jsem pro vás
vytyčil.
V této chvíli Zlý pracuje bez ustání, aby vštípil nedostatek lásky do každého z mých vlastních. Vy
dobře víte, že tam, kde chybí má Láska, Zlý využije svou výhodu a způsobí škodu.
V této chvíli Zlý zuřivě útočí na rodiny… On ví, že bez přítomnosti mé Lásky v rodinách, úplně
destabilizuje celé lidstvo.

Volám vás k lásce k bližnímu, k vašim blízkým…
Volám vás a vaše blízké k pokoře vůči vašim bližním…
Nechci, abyste se dívali jen na lidské tváře, ale volám vás, abyste viděli Mne ve svém bližním.
Tímto způsobem budete v každém čase schopni v sobě udržet můj pokoj [Jan 14, 27].
Buďte mou Láskou, buďte experty v Lásce a zbytek dostanete navíc.
Chci, aby každý z vás proměnil tuto noc bolesti do nekončícího činu Lásky, která se
šíří a jde vpřed.
Chci, abyste proměnili tuto noc bolesti, kdy osamělost byla mou společnicí, do
nekončícího činu odpuštění, jednoty, bratrství a šířit je vpřed.
Trpím pro můj lid, trpím pro Lásku.
Buďte pevní, neochabujte ve víře.
Modlete se za celý svět.
Žehnám vám.
Váš Ježíš
Poselství Matky Spásy ze dne 4. dubna 2018.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .

VY VÍTE, ŽE JDETE PROTI PROUDU SVĚTA
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
žehnám vám všem…
žehnám lidu mého Syna, který jsem přijala u paty kříže slávy. Milované děti,
nezapomeňte, že obrácení k vám přitahuje Boží milosrdenství. Ať nejsou mezi vámi ti, kdo mají
uši a neposlouchají a mají oči a nevidí [Mk 8, 18].
Pýcha je pro člověka špatný rádce. Vede vás k tomu, že zapomínáte, že člověk je
omezeným stvořením, a proto je náchylný ke změnám svých myšlenek v mžiku oka. Proto se
musíte stále modlit, aby vaše víra neoslábla, ale zůstala pevná a vy se neodvážili zapřít mého
Syna kvůli výhrůžkám nevěřících, kteří vás obklopují.
Jste částí této generace, která zrazuje mého Syna, jste částí této generace, ale nejste tvůrci
všeho, co existuje, a zdá se, že jste na to zapomněli… Jen Bůh vládne a tvoří.
Jste nositeli lidského ega a s tímto lidským "já", nezdolným ve své identitě, která mu byla dána,
se oddáváte svým rozmarům a tím, že odmítáte obětovat sebe, abyste se už nevzpouzeli proti
mému Synu, upadáte do těžkých omylů.

Svědomí se vyvíjí a nabývá skutečný smysl, pro který bylo stvořeno. Má být hlasem, který vás
stále volá, abyste nezrazovali Boží Lásku, ale udržovali ji skrytou a v neustálém růstu.
Naplňování Božího Zákona je požadavek pro mé děti, a ještě víc v těchto časech, kdy se zdá, že
dobro je zlo a zlo je dobro. Nesmíte být zmatení a musíte zůstat bdělí, abyste neuráželi mého
Syna.
Čas plyne v životě každého z vás a v tomto běhu života zapomínáte,
že minulost musí být napravena, aby nebyla důvodem k zatracení…
že musíte žít přítomnost v plném vědomí života v Boží vůli, v nepřetržitém úsilí, bez zastavení…
že si připravujete svou budoucnost podle toho, jak žijete přítomnost, i když ji můžete změnit pro
dobro duše.
Projděte minulost ve své paměti, aby staré překážky už nebyly stejné jako nyní.
V tomto čase jste varováni intuicí, která byla probuzena ve vašem duchu a varuje
vás, abyste snadno nepadli.
Děti, vezměte v úvahu, že nemůžete pokračovat v prodlužování tohoto času, jak byste si přály.
Můj Syn vás různými prostředky stále volá, abyste byly pravými následovníky Boží vůle
a neodmítaly přitáhnout Boží milost přítomného okamžiku, abyste žily v pokoji, jednotě
a bratrství. Tímto způsobem budoucnost přestane být neustálým čekáním, které vás oslabuje.
Přítomný čas je obdobím, kdy zduchovnělá duše pracuje a jedná v podobnosti s mým Synem.
Každý by měl být požehnáním pro svého bratra a ne příčinou ke klopýtnutí.
Na této cestě je více trní než růží, a chodit po trní není příjemné. Proto na vás naléhám, abyste
milovali jeden druhého, abyste nebyli trny, po nichž mé děti, které jsou povolány k tomu, aby
vás varovaly, musí jít, a které jim tuto cestu dělají těžší. Neboť pro mé pravé nástroje to vůbec
není jednoduché, protože ten kdo "oznamuje a pranýřuje", je neustále pod zvětšovacím sklem
ostatních. Ale ti, kdo věří, že jsou zvětšovacím sklem, kterým všechno musí projít, by ani na
okamžik nemohli snést, že by všechno odevzdali mému Synu, odevzdali každý okamžik, každou
myšlenku, každý čin, nebo práci. Mé nástroje nejsou svaté, jsou to stvoření jako vy, které stále
bojují, aby vydržely.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce: Nesmíte čekat v nečinnosti, protože skrze vaše činy
budete rozpoznány jako Boží děti [Řím 2, 6; 1Kor 3, 13]. Neprožívejte své životy bez činů,
protože čin vám udržuje to, co v duši vědomě definujete jako "čas" a vy tak zhodnotíte každý
okamžik, který vám pomáhá se připojit k naplňování Boží vůle. Vy víte, že jdete proti proudu
světa, a to je znamení, že jdete správným směrem.
Žijte v opravdové svobodě Božích dětí [Gal 5, 1], jinak byste pracovaly a jednaly mimo
Boží vůli, a to znamená, že byste upadly do hříchu, protože Bůh vám dává dar svobody, ale
mému Synu přinášíte bolest, když jste ji převrátily do strašného činu zhýralosti, spojenou
s rozkošemi, které Satan narouboval lidstvu, aby vám zabránil vlastnit nebeské statky.
Vraťte se do vnitřní rovnováhy skrze smíření…
Nestůjte daleko od mého Syna, přijímejte Boží milosrdenství a přitáhněte se k Němu
blíž, abyste vlastnily dar milosti, který udrží vaši víru činnou.

V každodenním životě si musíte být vědomy daru milosti, abyste jej neztratily svými rozmary
nebo nevhodnými slovy, nebo zlou touhou vůči svému bratru.
Nezapomeňte, že jako Boží děti, máte svobodu jednat a pracovat v dobru a být stvořeními,
které přitahují dobro ke svým bližním.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, buďte stvořeními dobra, nebuďte společníky zla,
pevně se držte učení mého Syna a nepřijímejte, co před vás klade ďábel a o čem říká, že je
dobré, když samy víte, že to dobré není.
Země přijala zlo, které na ni člověk vypustil a jímž je nasycena. Protože byla domovem člověka,
vy jste ji zničili a zdeformovali. Proto budete trpět nepředvídatelnými následky všeho, co se blíží
k lidstvu. Nedovolte hříchu, aby vás vedl těžší cestou a zabránil vám patřit více mému Synu.
Církev mého Syna stále trpí pro svou víru. Buďte stále stvořeními víry, dokonce i uprostřed
velkého utrpení a obrovského zmatku, který přijde na mystické Tělo mého Syna. Zůstaňte
neochvějní!
Člověk deformoval část vědy a tato věda se stala neustálým soupeřením mezi velkými
mocnostmi, a tak to pokračuje, aniž byste si toho všimli.
Terorismus, zrozený z touhy po pomstě, pracuje proti dětem mého Syna, nevinným
a nejbezbrannějším. Takto pracuje Zlý.
Geografie Země se mění. Voda se objeví v centrálních oblastech a bude bičovat pobřežní
oblasti.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, přijměte Boží milosrdenství a už nehřešte, buďte
stvořeními dobra. Nepoužívejte svobodu nadále k hříchu, ale k životu v jednotě s mým Synem
[1Petr 2, 14; Gal 5, 13]. To, co vám dává svět, je pomíjivé. Můj Syn vám nabízí věčný život.
Miluji vás věčnou láskou, žehnám vám olejem mé lásky.
Pojďte, vezměte mou ruku ve svobodném a vědomém činu, budu se za vás
přimlouvat.
Matka Maria
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 8. dubna 2018.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .

ČLOVĚK LÁSKU NEPOZNÁVÁ, PROTO JÍ POHRDÁ A NEPŘIJÍMÁ JI
Moji milovaní lidé,
žehnám vám z mé nekonečné lásky,
v níž je přítomné každé z mých dětí.

Obětoval jsem se za každého z vás a z mé podobnosti prosím každého z vás jednotlivě, aby
dobrovolně přijali tuto oběť, která pro vás představuje odumření tomu, co je světské a přijetí
mé vůle.
Respektujte Boží Zákon, mé děti, abyste tak byly těmi, kteří tento Zákon naplňují, abyste mohly
jít po bezpečné cestě bez zkratek, které by vás nechaly padnout do vážných a velkých omylů.
Má Matka vám to již oznámila:
"Přijde čas, kdy mé děti zapomenou na Přikázání a přijmou nové ideologie a odevzdají se
mylným názorům, které je nechají klesnout do nízkých pudů."
Moji lidé,
zůstaňte oddáni mé vůli před tím, než zapomenete, že láska s sebou nese
spravedlnost, i když na spravedlnost je pohlíženo s opovržením těmi, kdo ji chtějí
omezovat tvrzením, že Já nejsem Bůh, který trestá, ale Bůh Lásky, který všechno
odpouští.
Představa "Boží spravedlnosti" byla deformována kvůli chybným názorům a pojmům, které jsou
v tomto čase nabízeny mému lidu, aby se ode Mne odvrátil.
Moji lidé, moje spravedlnost je Pravda, bez Pravdy není spravedlnost a bez Boží
spravedlnosti je Boží Pravda snadno zastíněna tím, co někteří označují jako
milosrdenství.
Mé milosrdenství musí být pro lidstvo porozuměním mé Lásce a mé Pravdě. Tím, že člověk
nastoupí na mou cestu [Jan 14, 6], začne vnímat, jak Mi má rozumět a zachovat si dobrý
úsudek, aby Mě pochopil a miloval až za hranici oběti nebo obětování. Ten, kdo Mě miluje, se
stává duší v lásce s Pravdou.
V tomto čase nacházím tolik obchodníků s mým milosrdenstvím s nejrůznějšími
nabídkami, aby lidstvu nahradili mou Pravdu.Nabízejí vám mé milosrdenství z
odporu k dodržování Přikázání a k svátostem, s nepochopitelnými představami
Boha, který dovoluje všechny hříchy a bezbožnosti, všechny zhýralosti, každou
neúctu, každou lež…
Mluví k vám o Bohu, který popírá sám sebe, Desatero prohlašuje za neplatné, aby se
otevřel opačným hodnotám dnešní společnosti. To, děti, nejsem Já.
Já jsem Láska [Jan 4, 8] a má Láska vás vyzývá, abyste napřímili cestu, po které jdete, je-li
cestou hříchu…
Moji lidé,
proč chcete zničit můj kříž?
proč trváte na tom, že Mě zrazujete a prezentujete Mě jako Boha neschopného být milujícím
a současně spravedlivým? [Př. 3, 3-6].

Moji lidé, vyzývám vás, abyste vstoupili do mé Lásky, abyste byli schopni rozlišit mezi tím,
co přichází ode Mne a tím, co je zrušením mých Přikázání.
Člověk je nestálý. Má dobré úmysly a v okamžiku na ně zapomíná a jde zpátky
v hadrech, které už předtím nosil.
Ne, děti! Tento čas není jen čas k rozhodnutí, ale čas k odevzdání se do mé Lásky,
abyste byly hodny mého milosrdenství!
Každý z mého lidu musí být ochotný se znovuzrodit, aby tak poslušnost přesáhla chvilkové
lidské touhy, světské činy a jednání.
Je třeba spěchat a jít tou pravou cestou, která nese kupředu svůj kříž.
Nebojte se mého kříže, můj kříž je sláva a majestát, není to zotročující kříž, který je
vám v tomto čase nabízen, není to kříž, který vyhoví každému… [Lk 9, 23- 24].
Můj kříž je pravá svoboda, osvobození utlačovaných, odpočinek pro vyčerpané
a obtěžkané, voda pro žíznivé, síla pro ty, kdo se cítí slabí, světlo ve tmě…
Démoni se bojí mého kříže, trápí je a utíkají před ním, takže mé děti musí zůstat v mém kříži
a oddat se mu z lásky.
Člověk lásku nepoznává, proto jí pohrdá a nepřijímá ji, touží po okamžicích, které mu nabízí
nepřítel duší, i když to znamená, že se ode Mne odvrací.
Já vám nabízím mé milosrdenství, neodepřu své milosrdenství stvoření, které se kaje s pevným
úmyslem se změnit. Bolest mých dětí nechává krvácet mé srdce.
Potřebuji pokání hříšníka, abych ho přivedl k pramenu léčivé vody mého
milosrdenství [Jan 7, 37] a posilnil ho, aby nahradil škodu a už víc nehřešil.
Je důležité, aby Mě moji lidé nezapírali; v tomto čase se Zlý nezastavuje a Já nechci, aby ani
jediné mé dítě bylo ztraceno. Tak mnoho sociálních událostí a tak mnoho padlých demokracií
vede k utrpení mého lidu. Události, které se nezastavují, vás musí vést k přemýšlení o tom, co
se děje a nepřestává.
Vy, kdo potřebujete mou Lásku, pojďte ke Mně, potěším vás svým milosrdenstvím.
V tento den se můj Dům slavnostně obléká pro mnoho kajících hříšníků.
Neodvracejte se ode Mne, radujte se, že jste stvoření pokoje, lásky, odpuštění a obrácení.
Žehnám vás a naléhavě vás prosím, abyste se ponořili do zdroje mého milosrdenství,
který zůstává otevřený pro všechny, kdo si to přejí.
Žehnám vám s věčnou Láskou. Nikdy neopustím můj lid.
Váš Ježíš

Poselství Matky Spásy ze dne 12. dubna 2018.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .

PŘICHÁZÍ ČAS SKLIZNĚ A PŠENICE BUDE ODDĚLENA OD PLEV

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Dávám pozor na každý váš krok a mé srdce si přeje vás všechny v něm udržet.
Já jsem útočiště hříšníků, Archa Nové smlouvy a mým toužebným přáním je, aby všichni dosáhli
cíle, ke kterému je Bůh Otec povolal. Jako Matka, si přeji spásu vašich duší.
Kolikrát jsem vás varovala v jednom, nebo v jiném mém zjevení, abych v každém z vás obnovila
mé volání k obrácení, abyste všechny mohly být zachráněny!
Velké je mé utrpení, když pozoruji, jak stále nacházíte zalíbení ve zlých činech některých svých
bratrů a snažíte se být dětmi, které opakují zlá jednání těch, kdo se silně zavázali Satanovi
s cílem urychlit příchod toho, který bude velkým podvodníkem lidstva.
Má bolest je hluboká, když vidím, jak scházíte z cesty a radujete se, že jste mezi těmi, kdo
znesvěcují mého Syna, znesvěcují chrámy a znesvěcují život.
Mé děti, Satan se raduje, když cítí, že bude rychle a bez odporu přivítán většinou mých dětí. Je
to Satan, který podporoval morální, sociální a duchovní úpadek církve mého Syna, nejen jako
instituce, ale jako mystického Těla, jehož jste součástí.
Nejste si vědomy cesty temnoty, po níž jdete, a některé z vás se v okamžiku stanou přívrženci
této temné cesty, protože nebudete schopny odolat takovému množství zla, dříve nikdy
nevídaného.
Vidím, jak víra mých dětí slábne, až k popírání víry v mého Syna a v rozmezí okamžiku se
stanou dezertéry, kteří předají své vlastní bratry a sestry do rukou zla.
Vyzývala jsem vás, abyste pohlédly na znamení času, a vy to odmítáte učinit… Vidím, jak jste se
proměnily v malý počet ustrašených stvoření, které podléhají tomu, co se mému Synu nelíbí…
Lid mého Syna se zmenšil a uchoval si jen vratkou víru. Křesťanská zdvořilost je věcí minulosti,
jak ženy, tak i muži se chovají překvapivě a neočekávaně.
V přítomnosti takové prázdnoty lásky k Bohu a úcty k Božímu Zákonu, ďábel našel jednoduchý
způsob jak napadnout lidské bytosti a naroubovat jim zhýralost, neskromnost, hříchy všeho
druhu a pohrdání Božím Zákonem.
Zesměšňujete kříž, na němž se můj Syn obětoval za vás, zabíjíte věrné kněze a věrné děti mého
Syna, protože posedlí Zlým, se stáváte pronásledovateli těch, kdo pokračují v naplňování Boží
vůle.

Neuvažujete, nezastavíte se, abyste rozjímali, nebo prosili Ducha Svatého o rozlišení, abyste s
očima pravé víry byly schopny rozpoznat špatnou cestu, po které jde lid mého Syna. Můj Syn se
vám nevnucuje, ale Zlý se vám vnutil s vaší pomocí.
Chcete, aby tato Matka mlčela, stala se němou, aby už nevyzývala k obrácení, k Boží Lásce, k
poslušnosti, bratrství a k úctě k lidskému životu, jehož člověk není pánem.
Mé srdce je zlomené pohledem na roztrhaná těla nevinných a vyhozená do odpadků, počtem
dětí, které jsou zabity, aniž byste o tom přemýšlely.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
V tomto čase zmatku, v němž žijete, musíte projít sítem Pravdy. Jaké Pravdy?
Desaterem přikázání.
Děti, v tomto čase se musíte vzájemně posilovat, proto musíte znát Písmo svaté a neříkat "ano",
kdy musíte říct "ne".
Musíte být pevné, odolné, neochvějné, protože přichází čas sklizně a pšenice bude
oddělena od plev [Mt 13, 30], ale některý plevel může ulpívat na obilí tak silně, že pšenice
bude ztracena. Proto musíte zůstat bdělé, abyste nepodlehly zmatku. Nesmíte se nechat
ukolébat k spánku světskými vlivy.
Lidstvo žije a necítí, žije a nedívá se, žije a nezajímá se, žije a nesoucítí, žije a není bratrské, žije
a nenaplňuje Boží Zákon, žije a nemiluje svátosti, žije a nemiluje bližního, žije a bloudí, protože
se vůči zlu stalo slabým a dalo přednost nevšímat si společného dobra.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Čím živíte svého ducha?
Co víte o budoucnosti, pro niž jste určeny?
Víte, že jste byly manipulovány velkými kapitalisty, aniž byste si toho byly vědomy, kteří vás
řídili?
Víte, že nejste svobodné?
Víte, že jste ovládány?
Víte, že vám prodávají zlo?
Víte, že jste byly celé roky trénovány v dožadování zhýralosti, abyste tak padly do věčného
ohně?
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Jak se tato generace hroutí, jak žije v duchovní apokalypse, kterou nemůže
odmítnout!
Bolest lidstva je před vámi a vy to ignorujete!
Živly pokračují v ničení, co je proti Boží vůli, a vy – měníte se? Vracíte se k lásce, k níž jste
povolány, obrátíte se zpět k Lásce mého Syna žijícího ve vás?
DĚTI, NEČEKEJTE, JE NALÉHAVÉ, ABYSTE SE ROZHODLY K OBRÁCENÍ. LIDSTVO JE
VE VELKÉM NEBEZPEČÍ A JÁ SE TRÁPÍM NAD ZMATENÍM MÝCH VLASTNÍCH.
Lid mého Syna bude brzy očištěn, Řím bude očištěn rukou člověka.

V tomto čase vás naléhavě prosím, abyste se modlily za celé lidstvo modlitbou,
vycházející ze srdce.
Můj Syn se nevzdá svého lidu, já vás neopustím, a vy musíte být pevné, nekolísat a všechny se
spojit jako bratři a sestry v jediný hlas modlitby k Nejsvětější Trojici.
Mysl mocných zná následky prvního kroku, proto nechtějí být první, kdo pozvednou zbraň. Moc
ve světě je tím, po čem mocnosti dychtí a proto, když nějaká země učiní nejmenší krůček vpřed,
válka nebude otálet.
Vy dětičky, buďte Boží Láskou po celé Zemi a úpěnlivě proste za duše, které nemilují mého
Syna.
Žehnám vám svou láskou.
Matka Maria
Poselství Matky Spásy ze dne 16. dubna 2018.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .
VLAŽNÍ BUDOU VYVRŽENI Z ÚST OTCE
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
mé srdce, Archa spásy, je otevřeno pro všechny děti mého Syna, které chtějí změnit
svůj život úplným obrácením.
V tomto obtížném čase, skrze nějž prochází lidstvo, neměly byste se uzavírat a popírat znamení,
která jsou dávána před vás, ale naopak, měly byste být nestranné ve světle víry, abyste viděli
strádání, ve kterém se lidé pohybují.
Lidstvo žije v horečné činnosti a jednání, které se zrodily z bídy, nevědomosti, slabosti v myšlení
a práce, kterou každý, jako jedinec, přijal.
Člověk se rozhodl oddělit od Boha, připravit se o Boží Lásku a žít v neustálé sexuální
touze, s níž opovrhuje milostí vykoupení. Proto tato Matka trpí při pohledu, jak tato
generace rychle upadá.
Vyzývám vás, abyste zůstaly ve stavu milosti, abyste se vrátily k opravdové svobodě, kterou jste
v tomto čase odmítly tím, že nejste dětmi, které jsou poslušné Božího volání nebo volání této
Matky.
Tato generace byla polapena Zlým kvůli pýše, která přebývá v člověku a touze po moci, která
ho vede k tomu, aby učinil z hříchu zvyk, jímž se dobrovolně vzdaluje od mého Syna.
Můj Syn vás miluje, neopouští vás, proto vás volá tolikrát, jak je třeba, abyste přemýšlely
o potřebě, kterou máte jako lidé, abyste se vrátily na cestu obrácení.
Pohrdáte svátostmi, znesvěcujete je. Neuznáváte a znehodnocujete skutečnou
přítomnost mého Syna v eucharistii, a proto nemůžete obdržet mystický užitek pro

dobro duše a pro dobro stvoření. Jako údy mystického Těla mého Syna [1Kor 12, 12-30],
musíte zůstat ve vědomí mystického a současně skutečného spojení, kterého osobně dosáhnete
přijetím mého Syna v eucharistii, pokud jste náležitě připraveny, a šířit tuto milost na lidstvo,
aby tak vaši bratři a sestry mohli dosáhnout spásy. Kdokoli chce všechno dobro pouze pro svůj
osobní prospěch, je daleko od znalosti, co ve skutečnosti znamená být dítětem mého Syna.
Ne všichni chtějí převzít svou povinnost v lidstvu, vyvlékají se z odpovědnosti jako
příslušníci lidu mého Syna, protože jednota s mým Synem je svobodným
rozhodnutím každého z vás. Jsou částí církve svou vírou, ale víru berou jako opakování slov
a ne jako naplňování toho, co je vůlí Boha pro jeho lid.
Můj Syn chce, aby jeho lid byl lidem, který Ho zná, uznává Ho, aby Ho miloval s takovou láskou,
že víra se stane nezničitelnou, jakkoli těžké mohou být časy [1Jan 2, 3-4].
Znáte-li mého Syna do hloubky, vlastníte znalost k rozlišení toho, kdo je můj Syn a kdo je
člověk. Proto byste nepřijali zlo a zhýralost jako prostředky k přijetí ve společnosti, která je
hříšná a zatvrzelá v urážení a odmítání mého Syna.
Hřích, mé děti, není jen čin, ale jednání, vedoucí vás do opakujících se situací, které ve vás
vytvářejí energii, která vás jako magnet přitahuje k ustavičnému hříchu.
Jako Matka lidstva:
vás naléhavě volám k obrácení…
volám vás, abyste dovolily Boží Lásce přitáhnout vás k milosti…
volám vás, abyste si dovolily být stvoření, která dokážou překonat zlo silou, kterou obdržíte od
Ducha Svatého, a pevnou jistotou celého života oplývajícího vírou.
Právě tak jako hřích, který tvrdě pracuje v tomto čase, který předchází vážným celosvětovým
událostem a objevení antikrista, tak také každé z mých dětí vlastní nutné dary, aby bylo
nositelem dobra a šířilo je v celém lidstvu, aby jeho bratři a sestry vyšli z nevědomosti, v níž žijí
a dosáhli moudrosti pravých Božích dětí.
Pochopte, mé děti, že žít v Boží vůli vám poskytuje skutečnou svobodu. Sjednotí
vás, osvítí vás a obdaruje vás růstem duchovních smyslů, proto nebudete moci být
oklamány tím, co není od mého Syna.
Buďte duchovně moudré, aby vás nevědomost nezatížila a neoklamala jemnostmi, a vzdálila od
Boží Pravdy.
Milované děti,
VYZÝVÁM VÁS, ABYSTE SI ZACHRÁNILY DUŠI… TEĎ!
Ne!, nezahrávejte si se zlem, protože to není pro moudré, ale pro nevědomé, které si nechtějí
zušlechtit svůj vztah s Boží Láskou, ale jsou spokojené v prostřednosti ve všem, ale především v
tom, co je duchovní. Být polovičatým stvořením vás vede k tomu, že se stáváte
vlažnými bytostmi, a vlažní budou vyvrženi z úst Otce [Zj 3, 15-16].
Tolik reforem, tolik falešných ideologií a falešných náboženství, existujících v tomto čase
na zemi, jsou přímým, spolehlivým a jasným důkazem času, ve kterém žijete. Nemůžete

pokračovat se zavázanýma očima, se ztvrdlým srdcem a ucpanýma ušima… Pociťujte, dýchejte,
buďte citliví, protože Stvoření dává člověku najevo konečný ráz tohoto okamžiku!
Jsem Matka, a jako Matka, nepřicházím přinést lidu mého Syna slova strachu, ale jako Matka,
nemohu skrývat pravdu o tragédii této generace, která se pevně rozhodla oddat démonu, aby ji
ovládl.
Nebuďte tvrdohlaví! Nedělejte z Přikázání nějaká pravidla závisející na posuzování a vůli každé
osoby. Toto je těžký hřích, děti, přestaňte být otroky zdeformovaného lidského ega, které
vlastníte, přestaňte být otroky lidských bohů, kteří s vámi manipulují v globálním měřítku.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Přijměte milosti nutné pro vás, abyste byly nositeli té Lásky, kterou vám zanechal
můj Syn…
V tomto okamžiku, víc než v jiném, je nutná modlitba každého z vás za celé lidstvo.
Je naléhavé, aby modlitba byla vědomá a prožívaná v každodenním činu, abyste
vyzařovaly dobro celému lidstvu.
Zlý neodpočívá, ale proč mé děti usnuly v potěšeních svého ega?
Děti, je čas abyste vzaly vážně, co znamená být dětmi Nejvyššího.
Vyléváte lidskou krev na zem a příroda je otrávená zlem člověka, a kvůli tomuto utrpení se voda
nevysvětlitelně objeví v několika zemích.
Slunce zesílilo své vyzařování směrem k Zemi a lidstvo tomu bude svědkem.
Modlete ve vhodnou i v nevhodnou dobu, modlete se za Spojené státy, Rusko
a Francii: Budou trpět.
Terorismus, paže Satana, bere životy nevinným. Oheň přivolává oheň a člověk má zbraně
k vyvolání největšího neštěstí na zemi.
Volejte k svým společníkům na cestě, vašim ochraňujícím andělům a s trpělivostí
čekejte na příchod anděla pokoje, poslaného mým Synem, aby utěšil svůj lid.
Milované děti, Zlý potřebuje, aby v této generaci byla přítomná třetí světová válka, která by
zničila větší část lidstva.
Proto vás vyzývám k neustálé modlitbě, a aby tato modlitba byla činem naplňování
Přikázání, zejména prvního přikázání, a podílet se se svými bratry na požehnání,
které představuje skutečnost znát mého Syna.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, neváhejte a neochabujte ve své víře. Nejste samy.
Můj Syn poslal své legie, aby vám pomohl. Musíte být posly pokoje a odstranit rozmary lidského
ega.
Buďte bratrští a solidární s těmi, kdo trpí pro celé lidstvo.
Mé požehnání a má láska zůstávají na dosah paže. Nepohrdejte Boží dobrotou.
Já jsem zde, jsem Matka lidstva.

Matka Maria
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 20. dubna 2018.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .
NEPŘICHÁZÍTE KE MNĚ, ALE K TOMU, CO CHTĚJÍ LIDÉ
Můj lide, moji milovaní,
vtiskl jsem si vás do svého srdce.
To, co v každém okamžiku vidím na Zemi, Mě hluboce souží…
Moji milovaní lidé, lidstvo žije bez míru, v neustálé úzkosti jako důsledek toho, že přijalo ďábla
jako svého vůdce. Sociální neklid vyvolává neustálé utrpení ve společnostech světa. Člověk
povstal proti svému bratru v otevřené válce.
Lidstvo prožívá následky jízdy rudého koně Apokalypsy, který přišel, aby uloupil zemi mír
a spolu s tím, kdo na něm jede, vás připravuje o pokoj a přivádí k tomu, abyste jeden druhého
zabíjeli. [Zj 6, 3-4].
Tolik nesplněných slibů o míru v různých zemích světa nechává růst válečné
konflikty po celé zemi, dokud nebude dosaženo velmi obávané, nezastavitelné války!
Moji milovaní lidé, velmi snadno ztrácíte pokoj kvůli mdlému myšlení, vnějším vlivům
a chabému, nebo žádnému rozlišování, které používáte k rozhodování.
Má církev není výjimkou z pravidla, ale tam nepřítel duše útočí nejsilněji, aby mé
děti byly neposlušné a nevěrné k mému Zákonu.
Moji lidé by měli zůstat neochvějní, aby ti, kdo vás chtějí vést do zatracení, neuspěli, ale pro to
musíte vzít do jedné ruky Písmo svaté a svatý růženec do druhé. To jsou zbraně, jimiž moji lidé
zvítězí rukou mé Matky. Berete ohled na cizí ideologie a náboženství, zatímco Mne
dáváte stranou, vysmíváte se tomu, o co jsem vás prosil, abyste si udrželi úctu
ostatních, a rozvíjíte trend sjednocení, o který jsem vás nežádal.
Nepřicházíte ke Mně, ale k tomu, co chtějí lidé, proto má církev přijímá schéma
jiných náboženství, křižujete Mne znovu, nerespektujete Boží Zákon, zapomínáte na
svátosti a pohřbíváte skutky milosrdenství.
Člověk si musí udržet pokoj, ale ne za cenu pohřbení mého učení nebo přijetí jiných učení.
Přijímání Mne v mém Těle a Krvi musí být pro mé děti vyvrcholení jednoty se Mnou, extáze
sjednocení se Mnou, žít nebe už předem. Předáváte Mě, aniž byste uvědomili mé vlastní
o náležitém stavu, ve kterém mé děti musí být, aby Mě přijaly, nevyžadujete od nich žádné
pokání ani nápravu, a tím pro jejich duše razíte cestu k jejich vlastnímu odsouzení. [1Kor 11,
29].
Budiž proklet, kdo Mě předává z lidského ohledu těm, kdo si nejsou vědomi mé
velikosti v eucharistii a hřích jeho bratra nechť padne na něj!

Moje pravé a věrné nástroje, skrze něž se obracím k svému lidu, aby duše nebyly ztraceny, jsou
v tichosti pronásledovány, a záludně přiváděny k mlčení.
Zlo bičuje Zemi, sobectví stále nenápadně čeká na lehkomyslnost vašeho bližního, aby se na
něj vrhlo. Zloba neustupuje, ani se neskrývá. V minulosti čekala na noc, aby páchala své zlé
činy, nyní se objevuje za bílého dne, už nezakrývá své zlo, protože ví, že ho člověk přivítá.
Člověk této generace nezakusil totální chaos, ani si nedovede představit, co totální chaos je.
Musíte se vnitřně proměnit, abyste nepovažovali toto mé Slovo za něco výhružného,
ale jako Slovo Otce, který ví, že musí probudit spící srdce svého lidu a stvoření se
srdcem z kamene, s city zbavených milosrdenství, víry a lásky.
Nedržte se stranou, naplňujte Boží Zákon a nepokřivujte mé Slovo. Volám vás k Lásce k Domu
mého Otce, kde je mnoho příbytků, i když nejsou všechny skvělé, protože tomu, kdo nepracoval
pro Mne a pro své vlastní posvěcení, nedám, co s ním nesouzní.
Mé děti, hrozby jedné země vůči druhé nesmí být brány na lehkou váhu, ale musíte být
informovány. Ne všechno, co slyšíte, je pravda, ale ne všechno je nereálné. Sýrie trpí jako jiné
národy na zemi.
Komunismus není na ústupu, znovu se vynoří uprostřed velkého zmatku a velké duchovní
bolesti.
Malá země, ze které již vystoupila jiskra války, bude ve zprávách po celém světě. Světová
ekonomika se zhroutí v nejméně očekávaném okamžiku.
Duch nekonformity zaskočí člověka a uchvátí ho, aby zahynul. Národy země budou pošlapány,
všechny budou trpět, kromě těch, kde člověk okamžitě zaujme postoj strachu a bude lpět svou
vírou na Mně a na mé Matce, protože víra není silná, je jen chvilková.
Moji milovaní lidé, to je pocit Otce, který miluje své děti. Proto vás volám, abyste brali
mé Slovo všude, v každém čase. A nezapomeňte, že je třeba naslouchat ne těm, kteří berou do
svých úst to, o čem si myslí, že dobře znají, ale těm, kteří mluví ze srdce, v němž Mě
uchovávají.
Děti, modlete se za Nikaraguu, modlete se za Argentinu, modlete se za Chile,
modlete se za Řím, modlete se za Kostariku.
Mé požehnání a má Láska jsou pro každého.
Váš Ježíš
Poselství Matky Spásy ze dne 24. dubna 2018.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .
KAŽDÝ OKAMŽIK ŽIVOTA MUSÍ BÝT VYUŽIT K DUCHOVNÍMU RŮSTU
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Přijměte mé požehnání a mou pomoc.
Vyzývám vás, abyste zůstaly na cestě mého Syna, který, jako dobrý Pastýř, zná své ovce
a chce, aby jeho stádo zůstalo po jeho boku [Jan 10, 14-16].
Mé děti žijí rozhodující okamžiky, před kterými jsem vás varovala v mých dřívějších
zjeveních. Největším nebezpečím je ztráta věčné spásy.
Ďábel vás pronásleduje zejména neustálým vnášením popudů do lidské vůle, abyste se vzdálily
od mého Syna. Zlý používá záludné prostředky, kterých si nevšimnete, zejména nejste-li
soustředěni na práci a jednání v podobnosti s mým Synem, nebo vás přiměje, abyste se
nerozhodly překonat překážky lidského ega, které vám brání, abyste byly pravými
uskutečňovateli vůle mého Syna a všeho, co vám sděluje.
Milované děti, každý okamžik života musí být využit k duchovnímu růstu a ne ke krokům zpět,
kdy dáváte volnou ruku tomu, co vám našeptává vaše představivost. Všechno musí procházet
sítem rozlišení, protože ne všechny úmysly vás vedou k dobrému. Jako Matka vás vyzývám,
abyste byly poslušné a udržovaly ve svém srdci souvislost a pokoj.
Děti, dobrých úmyslů je velmi mnoho, ale ne všechny z nich vás přivádějí na cestu
dobra. Lidské stvoření má sklon ke svým osobním zálibám nebo touhám a někdy si
chce vynutit to, co mu poskytuje pohodlí, aniž by bralo ohled na své bližní.
Jdete-li v Boží vůli, setkáte se s okamžiky, v nichž pochopíte, že to není vaše vlastní pohodlí,
osobní výhody, nebo individuální chutě, které vás přivedou k Božímu pokladu, ale naopak, je to
skutečnost, že se snažíte vést své osobní ego k bratrství a dobrovolně si činíte nepohodlí,
abyste naslouchaly jiným a připustily si jejich měřítka. To je přesně to, co vás povede k tomu,
abyste rozlišovaly a nežily vnucováním sebe samých svým bližním.
Moudrý člověk je ten, kdo naslouchá a učí se, a ne ten, který si zacpává uši a myslí
si, že ví a zná všechno.
[Ž 19, 20; Jak 3, 13-18].
To, děti, se nazývá pokora a mé děti se vyznačují tím, že jsou pokorné [Mt 11, 29].
Milované děti, lidské stvoření má rádo prosazovat sebe a neustupovat, cení si svých osobních
pocitů a ne podnětů svých bližních. To zatvrzuje srdce, vrací vás zpět a vnucuje vám cestu
sobectví. Tato cesta je pro duši nebezpečná, protože mezi těmito stvořeními jsou taková, že Zlý
je potěšen do nich vstoupit s jemnostmi, které vás nepovedou k jednotě, ale právě naopak.
Proto Zlý tam, kde vidí bratrství, přináší nesvár, kde vidí klid, vnáší konflikty, kde vidí poslušnost
k mému Synu, svádí mé děti z cesty. Takto jedná Zlý, a to je ustavičný problém v lidstvu.
Démon je vytrvalý, číhá a dokáže se nepozorovaně infiltrovat tam, kde můj Syn zasel Lásku, své
milosrdenství, svůj pokoj a dobro. Buďte prozíravé, mé děti, nedovolte jeho nástrahám mařit
dílo mého Syna v každém z vás.
Pro vítězství mého Neposkvrněného Srdce je nutné, mé děti, aby každé z vás se
oddalo mému Synu se vší svou silou, schopnostmi a smysly, znalo Boží Slovo,
proniklo do Písma svatého, modlilo se, kálo se ze spáchaného zla, přijímalo mého

Syna náležitě připravené a bylo pravým poslem Trojičné Lásky, abyste mohly odolat
tomu, co se Zlý chystá vylít na lid mého Syna.
V časech zmatku, obraťte se k Božímu Zákonu, v něm najdete v každém čase a na každém
místě vůli Boží [Ž 19, 8; Řím 12, 2].
Děti mého Neposkvrněného Srdce, zlo se šíří bez ustání, musíte bez zastavení šířit dobro.
Lidé trpí, neštěstí nečekají, mysl znečištěná zlem pokračuje ve svém záměru přivést lidstvo do
chaosu.
Volám vás k modlitbě – ano, děti, modlete se. Nezapomínejte, že když se lidé modlí
srdcem, jsou vyslyšeni. Tak jako Nejsvětější Trojice naslouchá svým dětem, stejně
tak vám dá vědět už předem o tom, co lidstvo může vytrpět a vyzývat vás, abyste se
modlily, a aby každé z vás bylo přímluvcem svého bratra a celého lidstva [1Jan 5, 1415; Jan 14, 13-14; 1Tim 2, 1-8].
Světlo, vyzařované duší, která se modlí a uvádí modlitbu v čin, je viděno z Otcova Domu pro
dobro celého lidstva, a dosahuje toho, co si ani nedokážete představit, pro dobro celého
Stvoření.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Vždy vyslyším úpěnlivé prosby těch, kdo se modlí o mou pomoc.
Buďte věrné, vytrvejte, abyste se nestaly kořistí nepřítele duší.
Lidstvo neposlouchá mého Syna, nabralo svůj vlastní směr a já vás vyzývám činit dobro a být
posly pokoje [Mt 5, 9].
Žehnám vám svou láskou. Miluji vás, děti.
Matka Maria
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 27. dubna 2018.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .

MŮJ KŘÍŽ NENÍ SMRT, JE VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT V HOJNOSTI
Moji milovaní lidé,
pozoruji vás jako odraz mé cesty na Kalvárii…
V mém kříži najdete pravdu mé Lásky a slávu těch, kdo vytvořili mé mystické Tělo…
Přijímáte Mě v eucharistii, v níž jsem přítomen, živý a pulsující z Lásky… [Mt 26, 2628].
Moji lidé musí žít v stálém společenství, aby uprostřed soužení je kořeny bratrství vedly
k jednotě se Mnou.

V tomto čase, kdy bolest, tragédie, pošetilost, konflikty a úpadek společnosti ve všech jejích
oblastech, spolu se strnulostí samotného lidského rozumu, přivedly mé děti k potěšení z rozkoší,
které jim poskytuje Zlý. Prožívají jeho podvody, aby mu podlehly jako jeho zbožňovatelé.
Cesta lidstva, vzdálená ode Mne a pohlcující sebe samu, je znamením dobrovolného podřízení
ďáblu.
Čas strastí neuplyne rychle, protože nadějí Zlého je ukrást co největší počet duší.
Vyvstaly velké a neblahé duchovní zmatky a budou se objevovat stále častěji, aby mé děti se
úplně oddaly zlu.
Neměly byste jít dál bez toho, že byste Mě znaly, protože můžete být přivedeny do temnoty, i
když věříte, že jdete ke Mně.
Já nejsem obviňující nebo mstivý Bůh, Já jsem milosrdenství a odpuštění, proto můj
Otec poslal svým dětem Přikázání, aby jim byly poslušné a řídily se jimi. Můj Zákon je
láska a láska je dodržování a dodržování je poslušnost a poslušnost je láska. Ten, kdo Mě
miluje, zachovává Přikázání, nepřestupuje je, nebo neoslabuje je, jak se mu to hodí [Jan 14,
21-26].
Já odpouštím a miluji, miluji a odpouštím, aby se mé děti kály s pevným úmyslem změnit svůj
život, byly hodny Mě přijímat a dosáhnout mého milosrdenství a věčného života.
Člověk se ode Mne odvrátil. Já se neodvracím od mých dětí, stále je volám. Daleko
ode Mne nenajdete žádné dobro, jen faleš ďábla a jeho intriky, kde nerozlišuje mezi dobrem
a zlem.
Nacházíte se v poklidu, když si myslíte, že Já všechno odpouštím, bez nutnosti pokání
a pevného úmyslu nápravy člověka… To není mé milosrdenství, ale výraz plné
nevázanosti člověka [Ž 89, 15]. (*)
Zůstaňte bdělé, mé děti, aby vás Zlý nezmátl. Stále vás volám, abyste zůstaly bdělé v tomto
čase, kdy svět se zdá být mírumilovný… Víte dobře, mé děti, že už jsem vás varoval před tímto
časem.
Moji lidé musí zůstat pevní ve víře, proto vás vyzývám, abyste nebyli vlažní.
Modlete se a uveďte modlitbu v čin, nebuďte lhostejní k utrpení svých bližních.
Modlete se, mé děti, modlete se za Kostariku.
Modlete se, mé děti, modlete se Nikaraguu, můj lid bude trpět.
Modlete se, mé děti, modlete se za Argentinu. Lidé probudili přízrak násilí.
Modlete se, mé děti, modlete se za Guatemalu, oheň se probouzí a způsobí utrpení.
Komunismus neopustil lidstvo, ale převlékl se [do boje] proti mému lidu.
Moji milovaní lidé, vytrvejte, neochabujte, má ruka zůstává nad každým člověkem.
Nejste sami, i když Mě necítíte, žiji v mých lidech.
Buďte trpěliví, můj anděl pokoje přijde a utěší vás.

Dívám se na vás a vidím sebe, jak se odrážím ve vás…
Můj kříž není smrt, je vzkříšení a život v hojnosti.
Každá modlitba, každá věta mých lidí je slyšena v mém Domu.
Žehnám vám svou Láskou.
Váš Ježíš

(*) Poznámka překladatele: Označení tohoto verše v originálu poselství: Ž 89, 14.

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 29. dubna 2018.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .

MOCNÍ TOHOTO SVĚTA VYKONÁVAJÍ NAD VÁMI ABSOLUTNÍ KONTROLU

Moji milovaní,
nosím vás v mém Nejsvětějším Srdci.
Žijete ve světě, ale nejste ze světa, proto jste pronásledováni. Kvůli Mně vás
pronásledují, mé děti. Jste mé kadidlo…
Žijete v čase, kdy se mezi vámi skrývá zlo. Člověk se ode Mne odvrátil a Satan toho využil, aby
na vás stále útočil, podněcoval lidstvo k zabíjení nevinných a páchal jiné ukrutnosti. Zákony o
potratech jsou setbou sebebičování lidstva.
Příčinou takové degenerace je nemravnost. Člověk bez Boha probouzí své nejdivočejší pudy.
Trápím se nad takovou nemorálností mezi ženami v této společnosti – neslušné způsoby
oblékání, neskromnost, prostopášnost, v níž žijí mladí lidé. Způsobuje Mi to velkou bolest.
Má Matka kvůli tomu trpí, roní své slzy v různých zemích na znamení své bolesti
z neustálých urážek, kterými Mě tato generace korunuje trny znovu a znovu.
Má Matka vám přináší přítomnost své bolesti tím, že vám tělesně odhaluje svou přítomnost
a svou tak krutou mateřskou bolest. Přesto popíráte, že má Matka stále trpí mou vlastní bolestí,
mým vlastním smutkem a neschopností člověka obměkčit své srdce a naslouchat hlasu svědomí.
Má Matka volá své děti všemi prostředky, aby nebyly ztraceny… [Jan 2, 5].
Má Matka trpí se Mnou tváří v tvář tak velké krutosti, s jakou lidé na sebe vzájemně pohlížejí…

Má Matka oznamuje události, varuje vás svým utrpením a přináší vám své slzy, poklad mého
srdce.
Moji milovaní lidé, lidstvo oslavuje zdánlivé úspěchy mezi národy a člověk není schopen
zkoumat záměry, skryté za tato gesta, která nejsou opravdová [Thes 5, 3].
Zmatek proniká bez obav stále víc do středu lidstva, které, přivyklé oslavám, tleská všemu.
Žijete v čase duchovní dvojakosti – faleš je obrovská a klam přesahuje míru. Lidé
beze Mne jsou lidmi, kteří jsou vydáni na milost svým pomlouvačům.
Člověk musí vstoupit na mé cesty, aby šel dál a posiloval svou víru, protože bez víry, založené
na Mně, mnoho nedokážete [Iz 55, 8-9]. Musíte být silní v duchu, být stvoření poslušnosti
a neochvějné víry, abyste překonali, co již připravilo zlo, aby ovládlo celé lidstvo. K dosažení
neochvějné víry Mě musíte znát tak, abyste Mě pak mohli poznat.
Mé děti, v tomto čase mocní tohoto světa vykonávají absolutní kontrolu nad vámi, vašimi
způsoby, jak si počínáte každý den, s využitím závislosti na vašich technologických pokrocích.
TATO FORMA KONTROLY VZROSTE S IMPLANTOVÁNÍM MIKROČIPU.
VY, DĚTI, NEDOVOLTE JIM, ABY TUTO PEČEŤ ZLÉHO VLOŽILI DO VÁS.
Modlete se, moji milovaní lidé, modlete se a uvádějte slova modliteb do skutků,
jsouce láskou pro své bližní a svědectvím mé Lásky.
Modlete se za Nikaraguu, krev se řine na tento národ mé Matky.
Modlete se za Salvádor, jeho půda se třese.
Modlete se za Jamaiku, trpí skrze přírodu.
Modlete se, terorismus roste a Řím jím bude trpět.
Moji lidé, neztrácejte odvahu.
V tomto měsíci, který začíná, žádám lidstvo, aby se modlilo svatý růženec v šest
hodin odpoledne v zemi, kde jste.
Lidstvo se musí sjednotit v určitý čas během dne, aby nabídlo modlitbu mé Matce, Bráně nebes,
Utěšitelky sužovaných.
Lidstvo pláče v tichosti. Nářky těch, kdo trpí mučením, dosahují mého Domu. Podílejte se na
útěše trpících lidí obětováním a modlitbou za ně.
Každý den vám označím úmysl, za který se budete modlit svatý růženec.
Žehnám vám zářícími plameny mé Lásky.
Můj anděl pokoje se na vás dívá s velkou láskou.

Zůstávám s vámi: Neochabujte ve víře.
Miluji vás.
Váš Ježíš

Poselství Matky Spásy ze dne 2. května 2018.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .
CO SE ZDÁ BÝT MÍREM, PŘESTANE BÝT MÍR
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Mé srdce překypuje láskou ke každému z vás.
Já jsem Matka lidstva a přijímám všechny modlitby a žádosti, které posíláte ke mně a pozvedám
je k Trojičnému trůnu jako dcera Boha Otce, Matka Božího Syna a chrám Ducha Svatého.
Milované děti, zažehněte znovu víru tím, že vejdete do učení mého Syna, abyste nebyly
zmateny v těchto časech.
Zachovávejte náležitou úctu k eucharistii, uvědomujte si její hodnotu
a nezapomínejte, že musíte být náležitě připraveny, abyste ji mohly přijmout.
Děti, odpusťte těm, jimž musíte odpustit, než přijmete mého Syna v eucharistii, jděte k Němu
blíž náležitým pokáním za vaše osobní hříchy a s pevným úmyslem neopakovat stejný hřích.
Děti, nepřijímejte eucharistii bez předchozí přípravy, nejezte, nebo nepijte své vlastní odsouzení
[1Kor 11, 29].
Díváte se na eucharistii, nespokojujte se s jejím pozorováním, jděte dovnitř sebe, protože
duchovní účinek je nekonečný a dlouhotrvající, dovolíte-li, aby tomu tak bylo.
Nezapomínejte, že patříte k mystickému Tělu, jehož hlavou je můj Syn, a jako údy tohoto Těla
musíte být poslušné Hlavě tohoto Těla.
Má bolest se stává pronikavější, když vidím, jak se mé děti bouří proti mému Synu, protože
nechci, aby ani jedno z vás bylo ztraceno.
Když setrváte v šílenství vzpoury proti mému Synu, pro Zlého bude velmi snadné vás ovládnout
a vzít do své služby a zlákat vás k jednání, kdy se samy nepoznáte. Ďábel s velkou a zhoubnou
dovedností vyškolí ty, kdo se mu odevzdají, aby mu sloužili v každém okamžiku a ve všech
oblastech, kde se lidé vyvíjejí.
Milované děti, nechť jste duchovně hladové, pociťujte potřebu pokoje,
spravedlnosti, Pravdy, svatosti, činění dobra a žití v dobru, dychtěte po tom, abyste

byly spravedlivé, mějte hlad po moudrosti, poznání, po Písmu svatém, po lásce
k mému Synu.
Žijte v touze sdělit mému Synu, jak moc Ho milujete.
Milované děti, toto jsou okamžiky, kdy musíte být pevné, silné a rozhodné, být pozorné a bdělé,
abyste se nevracely zpět na duchovní cestě.
Země se rychle otáčí k okamžiku, kdy to, co se zdá být mírem, přestává být mír.
Mor přichází na lidstvo a vy, mé děti, víte, jak mu předejít, nezapomeňte na mou pomoc
v situaci, kdy věda jej nebude schopna rychle zvládnout.
Děti, zasvěťte tento měsíc zvláště této Matce. Stále se přimlouvám, o co mě žádáte, pozvedám
vaše prosby k Nejsvětější Trojici.
Během tohoto měsíce v domovech, místech, shromážděních, kostelech, kde se lidé
modlí svatý růženec a rozjímají o požehnání v modlitbách, požehnám ty, kdo se
modlí a dám vám milost mé stálé duchovní ochrany pokaždé, když ji budete
potřebovat.
Dětem udělím požehnání čistoty, aby bylo prodlouženo, pokud mi to dovolí… Mladým lidem
udělím dar vytrvalosti, pokud se svěří do mé ochrany… Dospělým udělím milost rozlišení, aby
nepodlehli, až budou čelit zlu… Starším dám světlo rychlého a dobře načasovaného rozlišení,
aby neusnuli, až budou čelit zlu…
Oživte v sobě lásku k mému Synu, který na vás čeká. Přijměte jak cestu utrpení, tak
i cestu radosti. Rozlišujte, děti, abyste nežily ve vlažnosti.
Když je uslyšíte mluvit k vám o pravdě bez nasazení, pak to není Pravda mého Syna: On nazývá
hřích hříchem a dobro dobrem. I když vás v tomto čase chtějí zmást, nepodlehněte omylům.
Lidské stvoření jde dál na své cestě po Zemi, jakoby se nic nechystalo přihodit, ale tak
tomu není. Lidstvo projde svým velkým neštěstím, které vzroste, až antikrist ovládne lidstvo
[2Petr 2, 1-3; 3, 17]. To se stane až ti, kdo přijmou vlažné pravdy, se přidají k řadám ďábla a
stanou se pronásledovateli svých vlastních bratrů.
Milované děti mého Nejsvětějšího Srdce:
Vyzývám vás, abyste se modlily zejména za můj lid v Nikaragui, bude nesmírně trpět
kvůli svým utlačovatelům.
Vyzývám vás, abyste se modlily zejména za můj lid Venezuely, silně trpí.
Vyzývám vás, abyste se modlily za můj lid na Havaji, země se silně otřásá.
Vyzývám vás, abyste se modlily za můj lid v Chile, trpí otřesy země.
Děti, nebuďte mezi těmi, kdo říkají: Pane!, Pane!… [Mt 7, 21] a nezavázali se Boží Pravdě.
Církev mého Syna bude pošlapána.

Žehnám vám, děti, buďte pokojem mého Syna.
Přijměte mé požehnání.
Matka Maria

Poselství Matky Spásy ze dne 7. května 2018.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .

NEPŘIJÍMEJTE MODERNISMUS – MŮJ SYN JE STEJNÝ VČERA, DNES A NAVŽDY
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
když přijdete přede mne, vidím vás, jako by to bylo poprvé…
Volám vás, abyste pokračovaly po cestě víry.
Posilněte se v Písmu svatém, buďte pevné v tom, čím je můj Syn a odmítněte, co není od mého
Syna.
Tato, mnou milovaná generace, musí být očištěna až do svých základů:
od velké mravní zkaženosti, v níž setrvává…
od bezuzdného liberalismu…
od své neskutečnosti…
od své falešnosti…
od nemorálnosti a nedostatku lásky k vzácnému daru života. Mé děti, ve své neustálé honbě
za svými touhami, aniž byste se dívaly kolem sebe, nedokázaly jste být bdělé k
podstatě toho, co vás přivedlo, jako lidstvo, do času takových potíží a zmatku.
Milované děti, žily jste ve spěchu, zatímco mocní učitelé využili zanedbání této generace, aby se
zmocnili lidské práce a činů. Některé z vás o tom vědí, jiné si to nedovedou představit a ostatní,
i když to vědí, to popírají. Lidstvo je vedeno skupinou lidských bytostí, které, krok za krokem,
řídí světové události.
Pozvolna lidstvu naroubovaly neobvyklý způsob života, uprostřed generace, kterou přivedly
ochutnat, co je zakázané a přestoupit každý zákon, normu a hodnotu.
V mých zjeveních po celém světě jsem vás volala, abyste odhalily, jaký životní styl lidstvo
nabralo, ale vy jste mě neposlechly.
A v mých naléhavých výzvách jsem vás varovala před mocí, která vedla člověka s přesným
záměrem. Přivedla ho k tomu, čím je v tomto čase, kdy skrze ekonomickou moc ho dokázala
ovládnout ve všech aspektech života a podmanit si lidskou práci a činy, jak se jí zachtělo.
Světový řád udržuje vládu nad lidstvem ve všech oblastech, dokonce i těch, které si nedovedete
představit.

Když jsem vám oznámila příchod antikrista a moci, připravující jeho příchod, lidé, s utkvělou
myšlenkou čekali a čekají, že uvidí před sebou vystoupení antikrista. Aniž byste si to uvědomili,
dovolili jste této moci úplně proniknout do lidstva prostřednictvím těchto chapadel:
Zmocní se všeho, co člověk potřebuje, aby šel svou cestou životem…
Zmocní se každé novinky, aby učinil člověka otrokem zneužité technologie…
Zmocní se mysli člověka pomocí biografu, televize a některých tištěných médií…
Zmocní se mysli člověka pokřivením výchovy do té míry, že ji udělá nedostatečnou a nemorální.
Skrze módu uspěje podněcovat sexuální úchylky, stejně jako skrze výzvy některých tak zvaných
náboženství…
Moje milované děti, aniž byste chtěly, jste podrobeny moci světového řádu. Aniž
byste to chtěly, přivyknete tomu svým každodenním životem a svou myslí.
Myšlenka nepřístojného je považována za ideál, jehož je třeba dosáhnout. Lidská duše se
zatvrdila a postupně se otevřela zlu do té míry, že pohlíží na zlo, na něco neslušného, jako na
něco přirozeného a správného. Vyvstal světový řád, byl přivítán lidskou rasou, která se v tomto
čase nachází pod jeho útiskem. Došly jste k tomu, že vědomě máte rády, co bylo do vás
naroubováno a někteří, kdo nemají rádi dar života, se radují, že se stali následovníky zla do té
míry, že ujednali smlouvy s ďáblem tím, že mu dali svou duši.
Láska k Bohu a bázeň před Bohem byly zastřeny pod vládou Zlého, který staví na odiv vše, co
je špatné, nemorální, co je přestupkem proti Božímu Zákonu, zneužívání nevinných, nedostatek
studu v oblékání žen, které vystavují své tělo bez jakýchkoli zábran.
Staly jste se zkažené… A jak chcete, aby Stvoření na vás pohlíželo?
Ne, děti! Stvoření poslouchá Boha, a člověk jde proti Božím Zákonům.
Takový zmatek, do něhož jsou lidé ponoření a v němž žijí, byl již odhalen mým Synem a mnou.
Lidé neposlechli, a to je důvod, proč v tomto čase můj Syn stále volá lidstvo, aby
zachránil duše, probudil ty, které spí a klepe na dveře lidského svědomí, aby lidstvo
a dokonce i vyvolené mohla proniknout jeho Boží Láska a nebyli ztraceni.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, potěšení světa jsou chvilková. Můj Syn vám
nabízí věčnou spásu.
Lid mého Syna je v některých zemích pronásledován pařáty komunismu a trpí, trpí před zraky
celého lidstva.
Lid mého Syna je veden tak, aby se už neprobudil.
Vše, co reprezentuje Boha, překáží Zlému. Ten bude odmítnut těmi, kdo se rozhodli pro cestu
obrácení.
Moji kněží trpí a budou trpět až k přesycenosti. Kostely budou znesvěceny a lid mého Syna bude
přiveden k utrpení hordami Satana.
Lidstvo se probudí potom, co bude předáno do rukou antikrista a očištěno.
Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí.

Lidé mého Syna musí poznat mého Syna, musí navázat víc než přátelství s mým Synem, musí
vstoupit na cestu mého Syna, musí se zříci sebe a naplňovat Boží Zákon, neporušovat jej.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, jako Matka zůstávám k vám pozorná a
žádám vás, abyste byly vytrvalé:
v pravé víře…
ve vědomí hodnoty eucharistie…
v naplňování Přikázání, přijímání svátostí…
aniž bysta zapomínaly na blahoslavenství a požehnání, které k vám přicházejí z našich
Nejsvětějších Srdcí.
Nepřijímejte modernismus. Můj Syn je stejný včera, dnes a navždy.
Miluji vás, neopustím vás, přimlouvám se za vás a nevzdám se vás.
Nezapírejte mého Syna, jakkoli nelítostná může být doba.
Mystické Tělo mého Syna musí zůstat věrné, silné, neochvějné, aby bylo hodno toho,
kdo je jeho hlavou: mého Syna.
Kolik
Kolik
Kolik
Kolik
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Herodesů na Zemi!
Pilátů, kteří jim předávají mého Syna!
obílených hrobů, které chtějí zmást lid mého Syna!
těch, kdo uctívají Boha z kovu!

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, buďte stěnou stvoření, které se modlí, které
praktikují to, co se modlí, a šíří Lásku mého Syna svým bratrům. Zastavíte-li se v lásce podle
vaší míry, nedosáhnete Pravdy. Buďte pokorné, trpělivé, probuďte se! Nabízím vám svou
pomoc, abyste proměnily vaše srdce z kamene do srdce z masa. Láska mého Syna
potřebuje být ve vás, je pro vás nezbytná, abyste byli jedno.
Můj Syn miluje jednoduché a pokorné srdcem.
Já miluji jednoduché a pokorné srdcem.
Nejste sami, proto vás varuji.
Nenechám vás samotné, proto vás volám.
Nejste bez Matky, proto vás posílím, abyste se nevzdálili od mého Syna.
Poslušnost lidu mého Syna je pro Boží slávu a spásu duší.
Chodím ve všech částech světa a hledám ty, kdo jako Jan (*), chtějí pokračovat.
Má Láska je pro vás, drahé děti…
Mé požehnání je pro všechny mé děti…
Má ochrana je pro všechny mé děti…
Mé srdce zůstává otevřené pro všechny, neodmítám nikoho…
Miluji vás, děti, miluji vás.
Matka Maria
(*) Jan Evangelista

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 13. května 2018.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .

CHCI, ABY VŠICHNI UVĚŘILI A DOŠLI K POZNÁNÍ PRAVDY
Moji milovaní,
má Matka, zbožňovatelka naší Trojice, Láska pro své děti, je a bude po celou věčnost
Královna a Matka celého Stvoření.
Má Matka je hodna všech svých titulů, které ji naše Boží vůle udělila. Vůle Otce, který Mi poskytl
její panenské lůno jako domov, kde jsem vyrůstal v její lásce, abych vás skrze svou Matku mohl
nekonečně milovat.
"ANO" mé Matky je "ANO", které je v tomto čase proniká všemi mými dětmi.
Těmi, kteří stejně jako ona, řekly "ANO" naší Boží vůli.
Největším učitelem na cestě ke Mně je má Matka, žena, oděná Sluncem, které se vydala na
cestu svatosti mého lidu od okamžiku, kdy jsem jí svěřil lidstvo.
Ona vás milovala jako první. Má Matka jedná s takou jemností a citlivostí v proměně duší,
že žádné lidské stvoření nemůže říct, že má Matka vstoupila do jeho života pod tlakem, ale
s velkou láskou. Má Matka vás prosí, abyste vzali její ruku a šli spolu ke skutečnému
štěstí.
Má Matka vyslovila své "ANO" ve svobodné vůli, stejnou svobodu jsem požadoval
od vás, moji lidé, aby se každý stal ozvěnou "ANO" mé Matky, která přehluší hlasy
zla, které chtějí nahradit tu, jež rozdrtí hlavu Satana.
Udržujte svou víru živou, pulzující a proměňte ji ve chválu ve jménu všech stvoření.
Moji milovaní lidé, chci, abyste všichni uvěřili a došli k poznání Pravdy, stejně jako má Matka
zůstala po porodu Pannou, je i nadále Královnou a Matkou celého Stvoření a nakonec její
Neposkvrněné Srdce zvítězí.
Volám mé lidi, aby se nestyděli, že se odlišují ve své práci a jednání od těch, kdo
jsou stále připoutáni k tomu, co je světské. Přijde čas, kdy ti, kdo neposlechli,
budou kvůli své nevíře nadmíru trpět.
Moji milovaní lidé, Varování neponechá žádnou lidskou bytost, aniž by je neprožilo, a proto vás
prosím o náležitou duchovní přípravu a okamžité rozbití pout Zlého, které vláčíte s sebou.
Tolik mých dětí chce žít ve své svobodě! To však není svoboda, ale nevázanost lidského ega.
Nazýváte-li se dětmi mé Matky, měly byste zanechat tužeb, které žijí v lidském egu a dát je
stranou, protože kdokoli, jenž není pokorný, zahyne ve své pýše. Boj tohoto času by měl být
bojem o pokoru a ne vnucování svého ega sobě samému, nebo ostatním.

Moji lidé žijí realitu: nechtějí být skutečně svobodní, ale svobodní v rámci svého podmíněného
lidského ega, a to je vede k záhubě jako otroky skryté pýchy, která žije uvnitř lidské bytosti.
Moji lidé, dbejte na má Slova a neignorujte je, protože jsou určena pro každého z vás
jednotlivě. Když se nepřipravíte uskutečnit radikální změnu nyní, nestanete se částí svatého
Zbytku.
Nespojujte své osobní odevzdání Mně s podmínkami. Pýcha pochází z ďábla, pokora je odrazem
mé Lásky, přítomné v lidské bytosti.
Potřebuji, abyste vzdali čest mé Matce, kterou jí musí dát všechna stvoření.
Naše Trojice jí udělila různé tituly na celém světě, včetně "Naše Paní posledních
časů".
Zvážíme-li ale velikost tohoto okamžiku, v němž moji lidé musí zůstat věrní
a milující v poslušnosti k mé Matce – ženě víry, odevzdání, poslušnosti, která
nepřestává varovat můj lid jako věrný stoupenec, naše Trojice jí uděluje titul:
KRÁLOVNA A MATKA POSLEDNÍCH ČASŮ,
aby v ní lidstvo rozpoznalo ženu, která zvítězí nad zlem a rozdrtí hlavu pekelného
hada a spoutá ho, aby se už nevrátil a nesváděl lidi.
Miluji vás, žehnám vám.
Váš Ježíš
Poselství Matky Spásy ze dne 16. května 2017.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .
MŮJ SYN PŘIJDE, ABY SKLIDIL ZRALOU ÚRODU
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Stále se na vás dívám, abych vám pomohla v případě potřeby, a naléhavě vás
prosím, abyste nedovolili Zlému vás ovládnout a vést vás k nesprávným
rozhodnutím.
Mé Neposkvrněné Srdce tluče pro každé zvlášť.
Jako lidé si musíte uvědomit důležitost této generace v plánu spásy.
Tento čas velkého zmatku je pro mé děti mimořádně nebezpečný. Ne všechno, co se
vám předkládá jako pravidla pro život, je slučitelné s Božím zákonem, ale tvoří část
lidské vzpoury proti Bohu. Je částí svobodného zednářství v církvi mého Syna.

Co je dobré, není tolerováno, je odmítáno, znevažováno a vyloučeno kvůli nepřítomnosti víry v
lidu mého Syna, který nebyl do hloubky seznámen s tím, jak čelit přicházejícím časům.
Nebyl poučen jak čelit budoucím okamžikům, v nichž Zlý vás podvede, nebudete-li žít s vírou,
která vyrostla znalostí Písma svatého a všeho, co obsahuje a byla včas uváděna do vašich
životů.
Být dítětem mého Syna neznamená se jen modlit, účastnit se mše svaté nebo být členem
skupiny v církvi. Být dítětem mého Syna přesahuje, co je lidské, proměňuje lidskou sílu nebo
očekávání člověka – je stálým závazkem s vytrvalým úsilím být lepším Božím dítětem, lidskou
bytostí nebo lepším členem lidstva.
Nikdo z vás by se neměl cítit pohodlně v konečnosti, ale musí usilovat, aby vstoupil
do důvěrného vztahu s mým Synem, aby Mu byl podobný.
Potřebuji:
Milosrdné, bratrské děti, žíznící po Pravdě…
Děti, které přinášejí naději těm, kteří ji ztratili…
Děti, které neunavuje být dobročinné, které neztrácejí naději a jednají a pracují pro dobro
většiny, i když tato většina se nepodílí na lásce k mému Synu a nenechává Ho poznat v Duchu
a Pravdě.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Přicházela jsem k vám opakovaně a připravovala vás, abyste si byly vědomy, že
nebudete souzeny tím, co považujete za spravedlnost, dobročinnost, víru a pravdu,
ale tím, co ukládá Boží Zákon.
Ti, kdo říkají: "Jsem dobrý člověk, nikoho jsem nezabil…" Jak daleko jsou od pravdy
v naplňování Božího Zákona!
"Ne každý, kdo říká: Pane, Pane!, vstoupí do nebeského království" [Mt 7, 21-23]. Oddanost
Bohu bude zkoušena. Je velmi málo těch, kdo trpí neznalostí. Nesmíte se spoléhat
na obhajobu neznalostí, až budete povoláni před Božího soudce.
Bůh žádá obrácení člověka – nikoli dočasné, nebo povrchní, ale trvalé obrácení, aby
v neodvratný den, stanovený Bohem, jste byli hodni sdílet Boží Dům.
Špatná rozhodnutí světových vlád, úmysly vyvolat válku, zabíjení, schválené zákony
proti životu a přijetí toho, co je nepřijatelné v církvi mého Syna, urychlilo ručičky
hodin.
Lidé jsou konfrontováni s rozrůstáním chapadel pekelného draka a ani letmo ho nezahlédnou,
protože žijí v lhostejnosti, s nevěrou, nemorálností, zkažeností, lžemi, falešností, zdáním,
nelidským chováním, vnucováním falešných ideologií, aby se radovali z domnělé svobody, která
vás vede jen k tomu, že jste stoupenci zla a sloužíte mu na poli působnosti Satana.
To je pro duši smrtelné, přesto mé děti rychle zapomínají na oběť mého Syna, aby
lpěli na novinkách světské lehkomyslnosti.

Modlete se za sebe, mé děti, abyste mohly vytrvat a svědčit o pravé víře a pravé
oddanosti.
Modlete se, mé děti, modlete se za Nikaraguu, která trpí. Se slzami v mých očích
jsem viděla lásku mého Syna, jak se projevuje skrze mé kněze, bránící své farníky
svými životy, a naplňují tak svou přísahu bránit stádo mého Syna.
Modlete se, mé děti, velký vulkán v Yellowstonu překvapí člověka.
Modlete se, mé děti, modlete se. Zatímco lidé oslavují, co je světské a pomíjivé,
modlete se za ty, kdo trpí každým bezprávím, za ty, kdo ztratí své životy silou
přírody.
Modlete se, člověk, jehož se zmocnil hněv, jedná jako stvoření, které už není lidská
bytost. Velké nepokoje jsou na celé zemi, povstání narůstají každým okamžikem,
země jsou stále nebezpečnější, zlo se zmocnilo lidstva a vyvolává strach.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
Bolest přejde, pronásledování skončí.
Nejsvětější Trojice nepomine, Boží Láska nepomine, království Boží nepomine.
Můj Syn přijde, aby sklidil zralou úrodu. Nabídne ji svému Otci a Stvoření bude
vráceno svému Stvořiteli.
Nemějte strach, mé děti, nemějte strach, mé děti byly posíleny na kříži slávy.
Nemějte strach, protože nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí.
Vy jste lid mého Syna a můj Syn je váš Pán a váš Bůh.
Žehnám vám svou láskou.
Matka Maria

Poselství Matky Spásy ze dne 21. května 2018.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .

SDÍLEJTE MÉ SLOVO, NENECHÁVEJTE SI JE PRO SEBE
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Jste vždy pod mou ochranou.
Má ochranná ruka vás vede na správnou cestu. Proto ji stále napřahuji a podávám ji
všem.

Já jsem Matka a Přímluvce lidstva. V tomto čase naléhavě požaduji obrácení mých dětí.
Milované děti, volám vás znovu, abyste se vnitřně přezkoumaly. Je důležité, abyste toto cvičení
prováděly ke konci každého dne, protože žijeme v nebezpečném čase. Pekelný nepřítel
neodpočívá ve své touze zatratit mé děti.
Dívám se na vás, jak se rozptylujete lidskou pošetilostí a nevírou, v níž žijete. Nedostatek víry
vzrůstá každým okamžikem v lidu mého Syna, který je zmaten rozpory ve způsobu jednání
některých mých kněží, kteří nepodávají svědectví Boží Lásky. To se zvětšilo kvůli nedostatku
modliteb v domech jejich výchovy.
Moji kněží se musí nejen vnitřně odlišovat od zbytku lidu mého Syna, ale musí se odlišovat
i vnějškově, náležitě ustrojeni, aby nebyli zaměňováni s laiky. Mé děti, zasvěcené k službě
mému Synu skrze kněžské a církevní vysvěcení, se musí odlišovat od zbytku mých dětí, aby úcta
vždy dávala popud k jinému zacházení vůči lidu mého Syna a k jinému chování lidu mého Syna
k mým kněžím.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, musíte změnit svou cestu a já vás volám, abyste se
samy napomínaly. Kárejte své bližní – s láskou, protože vše v této generaci dovoluje špatné
chování, práci a nesprávné činy, avšak ne vše je dovoleno. Z toho důvodu Věčný Otec zde
zanechal svůj Zákon pro všechny časy.
Milované děti, žijete, aniž byste si uvědomily, jak blízko jste velkým událostem, jimž budete
čelit. K mé velké lítosti, sjednaný mír není opravdový. Muž moci chce ovládnout svět, stejně
jako orel, který vše sleduje shora, chce ovládnout absolutně všechno a spadne, protože kdo si
myslí, že může ovládnout vše, neovládne nic. Stejně tak medvěd může chytit orla, až klesne ze
svých výšin. Nezapomeňte, že ti, kdo podepsali spojenectví, tato spojenectví poruší a stanou se
nepřáteli.
Lidstvo je nestálé, proto víra je vratká a člověk odhaluje, že nedostatek duchovní vytrvalosti
vede k trvalému nedostatku vytrvalosti v jeho životě.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Zneužité lidské ego bylo příčinou sváru v dějinách lidstva, a tak je tomu i v tomto čase. Proto se
mé děti musí přezkoumat každý den a svěřit lidské ego mému Neposkvrněnému Srdci, aby
nepodlehly, aby se napravily v naprosté svobodě. Ne každý, kdo věří, že činí, co je správné,
naplňuje Boží Zákon, proto je třeba, abyste vyznaly své hříchy. Povinností každého z mých dětí,
je proměnit lidské já do Božího Ty, aby bylo pravdivé.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, žijete ve světě bláznovství a duchovní války, kde
evangelium už není uctíváno, a proto není uváděno do praxe jako Boží Slovo.
Příroda byla bičována rukou člověka, proto příroda člověku nepřinese plody k přežití na zemi,
a nouze velmi vzroste.
SDÍLEJTE MÉ SLOVO, NENECHÁVEJTE SI JE PRO SEBE, DĚTI – I KDYŽ VAŠI BRATŘI
A SESTRY NEVĚŘÍ TOMU, CO PŘEDPOVÍDÁTE A ČEMU JSTE POROZUMĚLY
A OSVOJILY SI. NEUNAVTE SE, NEUNAVTE SE, PROTOŽE MŮJ SYN ŽÍZNÍ PO DUŠÍCH
[Jan 19, 28].

Milované děti, technologie bude postižena, i když tomu nevěříte. Bude zasažena brzy a vy
přestanete předávat skrze technologii Slovo mého Syna, které sdílíte pomocí dobře použité
technologie, protože nebude možné, aby byla dále používána člověkem.
Mé děti, stejně jako lidstvo bude v chaosu, také Slunce se změní a obrátí se proti člověku
a všemu, co člověk vytvořil ke komunikaci. Nebude schopen ji znovu použít k tomuto účelu, ani
k žádnému jinému.
V tomto čase všichni z vás žijete ve své zemi, ve svém domovu, svém prostředí, a nejste
schopni vidět za své okolí, protože nevyužíváte darů, které máte, ani neužíváte lidskou
inteligenci, abyste mysleli na ty, kteří v tomto čase žijí v bídě, útlaku, ve vzpouře mocných.
Ať už jste kdekoli, žijete v útlaku, i když to tak necítíte, protože celé lidstvo je ovládáno
skupinou mocných světa, kteří rozhodují o budoucnosti historie lidstva.
Podnebí je tvrdé, a bude se zhoršovat. Na kontinentech, v jednotlivých zemích, každé roční
období se změní, proto budete prožívat extrémní počasí, na které nejste zvyklí.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, člověk se dopustil vážných chyb. Jedná tak,
že překračuje skutečná pravidla a pokyny.
Modlete se, mé děti, modlete se za Čínu.
Modlete se, mé děti, malé země trpí krutostí, strádáním a projevy nepřátelství
komunismu. Ten nenápadně povstává.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, země se bude silně třást tam, kde se dřív netřásla.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, modlete se, ale modlete se srdcem a po
modlitbě jděte k těm, kdo trpí materiální a duchovní nouzí, protože modlitba bez praxe je
prázdnou modlitbou.
Jděte, mé děti, jděte k mému Synu, zbožňujte Ho v eucharistii, zbožňujte Ho
v nejsvětější svátosti oltářní a připomínejte Ho těm, kdo nevěří, že potřebují
pozvednout oči k nebi. Upozorněte je, že Bůh je Bůh [Iz 45, 5], že můj Syn se pro
ně obětoval a vstal z mrtvých, a můžete Jej najít před vámi v nejsvětější svátosti
oltářní a že přebývá ve vás, ve svém Duchu Svatém.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, učedníci posledních časů, nemluvím k vám o konci
světa, mluvím k vám o této generaci, která musí být očištěna kvůli bezmezné vzpouře,
namířené proti mému Synu a všemu, co je z Boha, protože tato generace se podvolila vládě
Satana. Ale vy, mé děti, nemějte strach, já jsem vaše Matka a byla jsem pověřena mým
Synem, abych vás vedla, abyste se přiblížily ke mně, a tak vrátily Zemi Stvořiteli, tak
jako Stvořitel ji svěřil člověku, ve stejném stavu.
Mé děti, nezapomeňte, že jsem vám oznámila, že lid mého Syna bude otřesen zprávou, která jej
duchovně zmate.
Vy, děti, následujte Pravdu Písma svatého.
Vy, děti, jděte po cestě Pravdy.
Vy, děti, držte se Pravdy evangelia.

Vy, děti, jste stádo mého Syna a Boží Pastýř k vám mluví v každém slovu evangelia, abyste se
neztratily.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, s mým srdcem na dlani, v ruce, kterou podávám
každému z vás, vyzývám vás, abyste neměly strach, protože nejste samy, máte tuto Matku,
která vás volá a miluje vás. Nesuďte ty, kdo mě nemilují, protože všechny jste mé děti a já
miluji každého.
Přijměte mé požehnání ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Miluji vás, děti, miluji vás.
Matka Maria
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 26. května 2018.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
ZŮSTAŇTE OSTRAŽITÍ, ABYSTE NEBYLI PODVEDENI!

Moji milovaní lidé:
Miluji vás, jste dětmi mého srdce.
Mé srdce překypuje láskou pro každého z vás. Čekám, že má Láska bude opětována.
Pozoruji každé lidské stvoření a velká většina z vás se nachází nespokojená sama se sebou kvůli
chamtivosti, která vás zaplavuje z vašeho nitra. Toužíte po tom, co nemáte a když máte, co jste
si přáli, zjišťujete, že vám to nestačí. Trpím kvůli tomu, protože tato posedlost vlastnit to
nejlepší a největší, je ovocem zrychlujícího se vzdalování, do něhož se lidstvo uvrhlo, od všeho,
co přichází ode Mne.Moji milovaní lidé, přeji si, abyste o tom přemýšleli a stali se citliví k
naléhavosti, s níž musíte jednat a pracovat v tomto čase zmatku, jenž ovládl lidstvo.
Někteří mezi mými kladou důraz na vědu, aby popírali události a projevy, které jsou
částí znamení tohoto času a které jsou většinou voláním nebe, aby se lidstvo
probudilo z duchovní letargie, v níž žijete.
Věda shledala, že v jistých případech není schopna lidem vysvětlit příčiny jevů, kterým v tomto
čase lidstvo čelí a ve výsledku je nazývá "nevysvětlitelné", kvůli síle a trvalosti, s jakou některé
přírodní události přicházejí.
Jsem to Já, váš Ježíš, Ten, kdo úpěnlivě prosí svou Matku, aby nepřestala, aby
pokračovala vás burcovat, abyste se neztratili, aby pýcha, v níž žijete, vás opustila
a abyste se vrátili k poslušnosti, k níž vás volá můj Dům. Žádám mou Matku, aby vás
přivedla k bdělosti, abyste otevřeli oči a dokázali vidět. Ale můj lid se v tomto čase bouří, jako
se bouřil v minulosti.
Mé děti odmítají vstoupit do společenství svatých, svobodná vůle vás vede k práci a jednání
podle osobních měřítek, a to je velké nebezpečí pro duši.

Žádám od mých lidí, aby byli opravdoví nositelé mého Slova, aby každý žil svůj život v trvalém
vykonávání mé vůle. Musíte zůstat připraveni respektovat Boží Zákon, svátosti a jiná pravidla
života k mému obrazu [Žid 5, 7-14], abyste byli ctnostní a jednali v pokoji, ochotní činit dobro
a vzdálit se od všeho, co není ode Mne.
Milovaní, je naléhavé, abyste vstoupili na cestu k obrácení… Volám vás k obrácení, protože
budete čelit velkým sporům, které vás přivedou k práci a jednání mimo moji vůli
a budete se odvolávat na právo člověka být svobodný.
Moji lidé si připustili jít jako ovce do propasti, když pracují a jednají v nevázanosti, která jde
daleko za minulé urážky, jimiž lidstvo těžce urazilo Dům mého Otce.
Děti, démon je v lidstvu přítomen, omračuje vás vším, co je možné, abyste se ztratily. Zlý je
mazaný a klade pasti, abyste byli zmatení a všechno pokládali za dobré. Démon zná člověka a
ví, že člověk miluje zakázané [Gen 3, 1-7], ví, že člověk miluje cítit se svobodný a podvede ho,
přivede ho k bezuzdné nevázanosti, k zabíjení nevinných.
Lidé, kteří přijmou vraždy nevinných, nevědí, co činí. Promění se v sídlo pekelných
duchů, a proto, moji věrní, musíte naplňování Božího Zákona plně zvroucnit a být
stvoření dobra, Božího Zákona. Musíte být řádná, rozvážná, ohleduplná stvoření
pevné víry, uctívat Mne, abyste si navzájem pomáhali a aby činy Zlého nedosáhly
na více duší.
Vidím tolik těch, kdo se nazývají mými dětmi, jak páchají svatokrádeže, bez nejmenší
zodpovědnosti nebo strachu.
Nyní se musíte rozhodnout překonat své slabosti:
Ten, jehož slova plynou lehce a jenž je používá ke zničení pověsti bratra, ať se ovládne…
Ten, kdo ponechává myšlence volnou cestu, aby šla tam, kam touží, ať své myšlenky ovládne…
Ten, kdo použije myšlenku k nevhodné cestě a do hříchu, ať se okamžitě změní!…
Ten, kdo chce najít jednoduché odpovědi na vše, aby věřil, ať Mě napřed hledá, protože
nenajde všechny odpovědi, které požaduje, aniž by Mě prosil a hledal nebo se ke Mně přiblížil…
Člověk je stvoření tvrdohlavé a odmítá přijmout, že chce-li se změnit, musí se
obrátit k dobru a hledat Mě.
Nezapomeňte, že spása závisí na každém z vás, a proto musíte jít ke Mně.
Mé děti, chci, abyste se všechny zachránily. Musíte být spravedlivé v práci a činech, protože ti,
kdo jednají dvojsmyslně, budou stále padat do hříchu, až se to stane zrádným zvykem, který
vás nechá podlehnout zlu.
Mé děti musí být spravedlivé ve svých myšlenkách a dílech, jejich činy musí v každém okamžiku
předcházet touha líbit se mi, jinak budou pokrytci.
Moji lidé musí být v tomto okamžiku připraveni dát to nejlepší. Znám vás od úmyslu s jakým
pracujete a jednáte až k vaší nejnepatrnější myšlence.
Můj lid stále probodává mé ruce a nohy neposlušností k Božímu Zákonu a vůči
svátostem. Jak jen kvůli tomu trpím!

Jsem Král s lidem, který se vzbouřil.
Modlete se, děti, jiskra války přichází stále blíž.
Modlete se, Spojené státy zůstanou samy, jejich spojenci je opustí.
Modlete se, děti, příroda jde svou cestou skrze Indonésii a Itálii.
Modlete se, děti, Střední Amerika bude otřesena.
Moji lidé, nevybírejte si světskost, buďte více duchovní a méně ze světa. Jste úrodnou půdou,
kterou používám, [Mt 13, 8] aby má Matka vás vedla a aby zlo bylo poraženo.
Moji lidé si neuvědomují, jak Mě urážejí, když jednají mimo mou vůli.
Moji lidé:
Pojďte ke Mně! Dovolte Mi, abych vás nechal vést mým Duchem Svatým.
Moji lidé, zůstaňte ostražití, abyste nebyli podvedeni.
Nesu vás ve svém srdci. Miluji vás.
Váš Ježíš
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 30. května 2018.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .

MÉ DĚTI, PRÁZDNÁ MODLITBA NESTAČÍ
Moji milovaní lidé,
mé požehnání je na každém z vás.
Stále vás vyzývám, abyste se modlili, neboť můj lid opakuje slova modliteb, které znáte, jako by
byly nevýznamné, stejně jako opakuje věci světa.
Mé děti, moji lidé, tento čas je naléhavý a Já vás vybízím, abyste zůstali bdělí a modlili se
[Mt 26, 41]. Vyzývám vás, abyste si uvědomovali každé slovo, které říkáte, když se na Mne
obracíte. Vybízím vás, abyste žili sjednoceni se Mnou, abyste si vědomě udržovali své smysly
v mé vůli a žili tak, jak má Matka od vás vyžaduje: obměkčit své srdce a nést v srdci vše, co se
stane. Nasměrujte svou mysl a myšlenky k vašemu srdci, aby každé slovo, které v modlitbě
vyslovíte, žilo v mé Pravdě.
Potřebuji, aby si moji lidé byli vědomi svých modliteb. Nechci prázdné modlitby.
V tuto chvíli chci, aby se moji lidé modlili svým srdcem, abyste nebyli z těch, kteří
jen opakují, aniž by věděli, co říkají.

Moji lidé musí zůstat bdělí a pozorní, protože řvoucí lev se potuluje kolem a chce krást duše…
a prostřednictvím duchovních modernismů dosáhnout velké kořisti.
Má Matka, má drahá Matka, můj první učedník, Mě stále doprovázela. Napřahuje k vám svou
ruku, abyste se jí chytli a byli připraveni následovat její kroky a naučit se tak být věrní,
zachovávat mlčení, poslouchat mé Slovo a proměňovat je v čin.
Ach, můj lide, tolik popírání! Mnoho z těch, kdo tvrdí, že jsou mými stoupenci, Mě zradí svými
činy a svým jednáním! Mnoho jich Mě zradí tím, že se Mě zřeknou! Kolik mých oblíbených synů
nevěří zázraku transsubstanciace! Mé utrpení je živé, mé utrpení je přítomné v každém z vás,
když jednáte a pracujete v rozporu s tím, o co vás žádám.
Moji milovaní lidé, volám vás, abyste nepodlehli. Ale abyste nepodlehli hříchu, musíte být
stvoření cizí světu, musíte zasvětit svůj život následování mých kroků a stát se vykonavateli vůle
Otce.
Moji milovaní lidé, nezapomeňte, že jsem mému Otci nabídl všechnu bolest vašich hříchů, prožil
jsem ji pro vás, a proto v této chvíli tak ožehavé pro tuto generaci, Já, váš Ježíš, vás žádám,
abyste se vžili do mé bolesti za hříchy lidstva. Mé děti, prázdná modlitba nestačí, potřebuji,
abyste byli stvoření, která vnitřně a opravdově prožívají vše, co jsem vytrpěl, a obětovali tak
svou bolest za hříchy světa a za vaše osobní hříchy.
Mé děti, moji lidé, miluji vás. Žehnám vám.
Pojďte ke Mně, mé děti, nesmíte chodit samy, ale aby zlo ve vás nezvítězilo, musíte
být v souladu s naší Boží vůlí a stát se tak svobodné, skutečně svobodné.
Váš Ježíš
Poselství Matky Spásy ze dne 3. června 2018.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .

LIDSTVO NECHCE ZNÁT TAJEMSTVÍ LÁSKY KŘÍŽE

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Se svou mateřskou láskou vás vedu k větší jistotě potřeby žít vaši víru posílenou
v Boží Lásce, k naléhavosti osobní volby zřeknutí se všeho, co je snadné a k vědomí,
že široká cesta vás povede do záhuby.
Ve zmateném lidstvu, kde ekonomické zájmy jsou cílem lidí, mají mé děti povinnost usilovat
o udržování duchovnějšího života, aby zájmy světa nepřesáhly první místo, které v životě
každého z vás musí zaujímat můj Syn.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, významnými oznámeními se podaří přivést můj lid
do zmatku, v němž dobro je pokládáno za zlo a zlo je přijímáno jako přirozená součást rozvoje
člověka.

Vy, kteří jste ochotní nadále přebývat v srdci mého Syna a v tom mém,
musíte si uvědomit, že bez pevného rozhodnutí a pevné vůle nedovolit, abyste byli
snadno přemoženi, nedokážete zůstat nepoddajní.
V tomto čase se lidé mého Syna nemohou spokojit s tím, že vědí něco z Božího Slova,
obsaženého v Písmu svatém, nebo být jen příležitostným křesťanem. Mé děti musí přijmout,
že v tomto čase je naprosto nezbytné vědět, co hlásáte, abyste nebyly překvapeny, nebo
zaskočeny záludnou taktikou, s níž Zlý vede lidstvo k přijetí úchylek, v nichž lidé žijí.
Člověk není zkoumavý, ale následuje to, co upoutá jeho pozornost. Vzpoura je znamením,
za nímž se člověk schovává, aby protestoval proti všemu, co odporuje řádnému používání
svobodné vůle.
Jak jen můj Syn trpí, když vidí své lidi žít po boku idolů, které vytvořili, aby neviděli realitu,
v níž žijí!
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
s jakou bolestí se na vás dívám, že jste vedeny jako ovce na jatka, aniž byste
rozlišovaly mezi dobrem a zlem. Stáváte se automaty, které následují, co je
nevhodné, co vede k vzpourám a protestům!
Bolí mě vidět, jak mé děti trpí následky toho, že podporovaly komunistické ideologie, které je
v tomto čase drží v pasti svých sítí. Mé děti se modlí, ano! Ale ne srdcem, silou a myslí. Modlí se
ve schématu, které je vzdáleno duchovnímu, modlí se opakováním, téměř po paměti, s níž
nenajdou, co hledají, neboť mého Syna nenajdete v opakování modliteb, ale v odevzdanosti
srdce.
Člověk, poutník na zemi, se zmocnil toho, co mu předal Bůh, aby udržoval,
a s ničením všeho, co obdržel, dovolil ďáblu vstup do všech oblastí, v nichž se člověk
vyvíjí.
Milované děti, spása je otevřená všem, není to jen výsada některých. Mé děti ztratily touhu být
Boží děti a oddaly se tomu, co je snadné, co nevyžaduje změnu v jejich životě, činy úsilí nebo
poslušnost.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, některé z mých dětí se vzdaly hordám zla, sní
o účasti na získání mimořádných darů, aby ovládly své bratry a živly, to jsou však jen pomíjivé
sliby Zlého, neboť dary, které vlastníte, pocházejí od Ducha Svatého, a ty, které nepocházejí
z Něho, jsou jen klamy Zlého, aby přivábil lidi.
Vy, mé děti, musíte být velké ve víře, pevné, abyste v časech, které přicházejí, byly
ještě posíleny a dokázaly jasně vidět – když ti, kdo říkají, že hřích neexistuje, že Bůh
je milosrdný a že nesoudí žádné ze svých dětí – že je to velká lež Zlého, aby oklamal
mé děti.
Zlo udržuje dobrý vzhled, neukáže se takové, jaké je, dokud nezíská svou kořist.
Nezapomeňte, že Satan nabídl mému Synu všechna království na zemi a v tomto čase vám je
nabízí, a ještě víc, proto podvede dokonce i některé vyvolené.

Vy, děti mého Neposkvrněného Srdce, procházíte lidstvem, které nechce znát tajemství Lásky
kříže. Proto ti, kdo mají uši, uslyší a jasně uvidí, že Zlý bude mluvit o míru a blahobytu mezi
národy, a pak, až se zmocní mých dětí, ukáže veškerou svou krutost a zlobu.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, náš anděl pokoje vám dá moudrost,
kterou byl naplněn, povede vás k vědomí, že jste občany nebe a nechá vám ochutnat
skutečnou svobodu Božího dítěte.
Modlete se, děti, modlete se za Rusko, vlk, oblečený jako beránek, se odhalí.
Modlete se, děti, modlete se za Německo, trpí kvůli terorismu.
Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, orel ztratí část své země.
Modlete se, děti, modlete se, nejistota přivede lidstvo k účasti na velkých
protestech, které se rozšíří po celém světě.
Buďte dětmi, které překonají každou dobu. Buďte duchovními dětmi, oddané přinést Boží Slovo
svým bližním.
Žehnám vám všem.
Matka Maria
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 6. června 2018.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .

ZLÝ VÍ, ŽE VÍTĚZÍ, KDYŽ ROZDĚLUJE
Moji milovaní lidé,
Mé kroky jsou před každým z mých dětí, abyste se neztratili.
Kolik Lásky je v mém volání, abyste zůstali stále bdělí!
Mé srdce vás vyzývá pulzovat v Božím rytmu, abyste nespěchali ve svých dílech a činech, a ani
nebyli těmi, kdo v nich zůstávají pozadu.
Každé z vás, milované děti, tvoří můj lid a zdokonaluje jej. Proto vám ukazuji cestu
ke společnému dobru a bratrství, které nezná hranic.
Moji milovaní lidé, problém, který má člověk, není v tom jak žít se svými bližními, ale jak žít sám
se sebou, protože myšlenka může v každém okamžiku všechno pošpinit. Tak žije můj lid,
ponořen do bezvýznamných věcí, a ne do velkých, které vedou ducha k růstu a k směřování ke
Mně. Člověk rád zůstává v prostřednosti a tak se udržuje ve světském. To je nejpohodlnější
pozice pro ty, kteří si nestanovili za cíl zlepšit se a dosáhnout toho, co ztratili.

I když se pokládáte za dospělé, jste nemluvňata, neoddělujete se od toho, co vás nechává
reagovat podle lidských zvyklostí, nedovolíte si uzrát v každodenním životě.
Moji milovaní lidé,
musíte být dospělými dětmi v čase, kdy budete neustále zkoušeni ve své víře. Proto
vás volám, abyste se ponořili do evangelia, abyste nebyli oklamáni. Vyzýval jsem
vás, abyste si nevybrali modernismy, které s velkou falešností jsou jen převlekem
toho, čím ve skutečnosti jsou…
Ztráta lidské rasy je jedním z cílů Satana – aby ti, kdo neznají mé Slovo, byli zmateni a zvolili si
nesprávnou cestu [Gn 3. 1-7, 2Kor 11, 3].
Moji milovaní lidé,
kolik jen krve vylil člověk na zemi, která ho nosila!
Země chce vyhnat člověka, vzdálit ho od ní, nevidí člověka jako spojence, ale jako svého
nepřítele, a tak se člověk se vytrvale vzdaluje od cíle, pro který byl stvořen a zavázal se sloužit
ďáblu, být dravcem a ne správcem.
Velké znepokojení přichází k lidstvu kvůli slunci, které dosáhlo toho, že se člověk zkazil a už
nepoznává sám sebe.
Nezapomínejte, děti, že žijete mezi útrapami, okamžiky opuštěnosti, zmatky a pokušením.
Tomu všemu, a i větším zkouškám musí mé děti čelit a zůstat uhlazeného chování, dokud ve
vás nezůstane nic, co by vás vedlo k unáhleným činům a jednání.
Každé z mých dětí musí být milosrdné, jako Já jsem milosrdný, především pokud jde
o lidské jednání.
Ti, kdo se považují za duchovnější, jsou příležitostně těmi, kdo nereagují s milosrdenstvím,
protože se snaží dávat důraz na Slovo a ne je uvádět v život ve vztahu ke svým bližním.
Zlo vytrvale číhá, vnáší žárlivost a závist mezi mé lidi, aby se vzbouřili a zaútočili,
jedni proti druhým.
Zlý ví, že vítězí, když rozděluje, a můj lid mu dovolí, aby jej využil a rozdělil.
Moje děti nesmějí být tvrdé vůči potřebným, všichni jste byly udělány ze stejné hlíny. Proto ten
mezi vámi, kdo věří, že je největší, ať je nejmenší [Mt 23, 11] a svědčí o tom službou svým
bližním. Služba je jednou z kvalit těch, kdo porozuměli mému volání.
Moji lidé, modlete se, rychle se modlete, vody se hýbou a vstupují do měst na
pobřeží.
Čas tlačí, můj lid musí být dospělým lidem, který uvádí v život díla milosrdenství [Mt 25, 31-46],
a potom, co přijmete mé milosrdenství, to musí růst bez přestání, vzkvétat a množit se jako
kvas v mouce.
Moji milovaní lidé, hlavní mocnosti jsou ponořeny do stálého boje o vládu nad světovou
populací, aniž by to můj lid věděl. Tyto mocnosti, které se v minulosti spojily, se stanou

nepřáteli, k velkému překvapení lidstva a vzájemně na sebe zaútočí za nevěřícného pohledu
mých dětí.
Síla zbraní hromadného ničení, které některé státy dokázaly vlastnit, bude použita zlem, aby se
národy pozvedly proti národům, a tak Zlý posílí svou moc oslabením zbytku lidstva.
Moji milovaní lidé, lest zla vás povede k pádu během okamžiku, v důsledku
nedostatku víry a důvěry ve Mne. Nezapomínejte, že ve vás musí převládat víra, naděje a
láska; dobro a zlo se nedá míchat. Proto má Matka přichází ke každému z vás, aby vás ochránila
svou požehnanou rukou, abyste se nestali zajatci unáhleného způsobu práce a jednání.
Moji milovaní lidé, modlete se, uvidíte hvězdu, která vystoupí na obloze, modlete se
silně, nezapomeňte, že nebeské těleso se přiblíží k zemi a mezi lidmi vyvolá paniku.
Moji milovaní lidé, modlete se, objeví se nová epidemie a ohrozí světovou populaci.
Člověk ví jak ji léčit, ale nedokáže to, protože je odolná k dosavadním lékům.
Moji milovaní lidé, modlete se za Thajsko, oheň vystoupí z jeho sopek.
Moji milovaní lidé, Rusko prožije chvíle napětí kvůli terorismu.
VY JSTE MŮJ LID A JÁ JSEM VÁŠ BŮH. MÉ POŽEHNÁNÍ VÁS PROVÁZÍ.
Nejste sami, má Matka a Já vás milujeme a naše láska je přitahována těmi, kteří,
vědomi své lásky ke Mně, žijí každý okamžik v mé vůli.
Neochabujte, mé děti. Miluji vás.
Váš Ježíš

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 8. června 2018.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .
USILUJTE, ABYSTE ZŮSTALI V MILOSTI A BYLI SVĚDKY LÁSKY, KTERÁ MŮŽE
PŘICHÁZET JEN SHORA

Moji milovaní lidé,
mé srdce hoří láskou k celému lidstvu.
Srdce mé Matky obdrželo celé lidstvo, aby je milovala, jako miluje Mě.
Dostáváte největší poklad mého srdce: je to mé nekonečné milosrdenství.
Má Matka vás naplňuje požehnáním, svou rukou vás vede ke spáse.
Má Matka je horlivým obráncem duší.

Všechna práce mé Matky je pro slávu naší Trojice, a tím chce, aby každý z vás byl schopen
překonat všechna cítění, činy a jednání, které vám mohou přivodit pád, protože má Matka
chová každé stvoření vtištěné do svého srdce.
Děti, vy víte velmi dobře, že Satan vytvořil velkou a mocnou říši, odkud, a skrze svá
chapadla, ovládá to, co se stává lidstvu: móda, nemorálnost, potraty se souhlasem matky,
euthanasie, tolerance, která je v rozporu s naší vůlí, neřesti všeho druhu, bezuzdná touha těla,
činy některých mých kněží, přinášející Mi hanbu, nedostatek dobročinnosti, která dovoluje mým
dětem umírat hlady, chtivost, urážky mých pravých nástrojů, odmítnutí volání mé Matky,
choroby vyvinuté v laboratořích, tajná ujednání mezi mezinárodními organizacemi proti mému
lidu, náboženská pronásledování…
Zlý přišel na to jak znehybnit myšlení člověka, ochromil ho, aby nebyl vynalézavý, ale jen
následovníkem ostatních a v důsledku toho mé děti nemyslí, ale přijímají myšlenky jiných, které
jsou nasyceny zlem s jasným cílem: ovládnout mysl lidstva.
Mé děti se musí stát nezávislé na zneužité technologii, protože takovými prostředky
Zlý monopolizuje, přebírá a ruší dar, který člověk vlastní: sdílení a bratrství.
Moji milovaní lidé, ďábel nenechá uplynout ani okamžik, aniž by nepracoval na tom, aby duše
byly ztraceny. Moji lidé podřimují uprostřed lidských rozmarů. Má Matka se neunaví voláním k
vám – je to žádost naší Trojice k ní.
Vy, moji lidé, neoslavujte naše Nejsvětější Srdce jen jednou. Nezapomeňte, že musíte v každém
okamžiku zůstat obklopeni našimi Srdci, abyste nebyli ztraceni.
Neplahočte se v záležitostech světa, místo toho usilujte, abyste zůstali v milosti a byli svědky
Lásky, která může přicházet jen shora.
Žehnám vám.
Váš Ježíš
Poselství Matky Spásy ze dne 9. června 2018, v den svátku Neposkvrněného Srdce
Panny Marie.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .

DOVOLTE MI VÁS VÉST NA CESTĚ, PO NÍŽ KRÁČEL MŮJ SYN
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Uchovávám vás v mém srdci, arše spásy pro lidstvo.
Naléhavě vás volám, abyste dosáhly země, oplývající mlékem a medem [Ex 3, 17].
Lidstvo jde stále dál, ponořené do temné noci, na poušti, kde nenachází pokoj kvůli ctižádosti a
tvrdosti srdce člověka, který nemá soucit se strádáním svých bližních a nevzpomíná si na svá
vlastní trápení.

Volám vás, abyste byly milosrdné, jako je můj Syn k těm, kdo k Němu přicházejí prosit Ho
o jeho milosrdenství.
Jako Matka zůstávám pozorná k tomu, o co mě prosíte, a žádám vás o obrácení, abych mohla
naplnit svůj slib přivést vás do nebeského domova.
V tento den, kdy si připomínáte mé Neposkvrněné Srdce, vás vyzývám, abyste byly
stvořeními odpuštění, ne slovy, ale srdcem.
Ten, kdo odpouští, tomu bude odpuštěno…
Kdo je milosrdný, obdrží milosrdenství… [Mt 5, 7]
Ten, kdo dává, tomu bude dáno…
Toto je část Boží moudrosti, a vyzývám vás, abyste se na ní podílely…
Buďte si vědomy, děti, že Bůh je Bůh: spatřujte Ho ve svých bratrech a nečiňte svému bratru,
co byste nečinily Bohu, protože poslal mého Syna pro spásu lidstva.
Vyzývám vás, abyste se chopily mé ruky, abych vás mohla vést na cestu života,
práce a jednání v Boží vůli, a tak vás povedu k tomu, abyste mohly najít štěstí,
radost, a "držely všechno v tajnosti svého srdce" [Lk 2, 19] – což je pro člověka velmi
těžký úkol.
Vy, milované děti, musíte vzdávat dík Nejsvětější Trojici ve všech dnech svého života a nemarnit
je, ale zaměřit se na růst jako děti Boha a jako lid, věrný mému Synu.
Vidím mé děti, jak debatují o věcech tohoto světa, které je nevedou k růstu, ale
k setrvávání v minulosti. Nezapomínejte, že Zlý zůstává bdělý, nezapomínejte, že
hledá nejednotu mých dětí.
Mé srdce je probodeno každým trnem, jímž mé děti znevažují to, co je používáno ke
shromažďování lidu mého Syna.
Trpím, když znesvěcujete nejsvětější eucharistii…
Trpím kvůli nemorálním činům, s nimiž se některá lidská stvoření předvádějí ve svých
protestech proti životu…
Trpím, ne pro sebe, ale za hříchy stvoření, a přimlouvám se, aby se mohly kát a znovu našly
cestu k obrácení.
Mé děti, není to hledání lidské moudrosti, které zdokonaluje člověka, ale stálé
hledání lásky a pokory, které je tím, co dává plody ctností a darů mým dětem.
Buďte stálé, nevracejte se zpět, pokračujte v hledání jediného a pravého cíle – abyste
všechny byly mého Syna.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
Žehnám vám a nabízím vám v tento zvláštní den svou ruku. Vezměte ji a dovolte mi
vést vás na cestu, po níž kráčel můj Syn.
Matka Maria

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 12. června 2018.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .
ČEKÁM, ŽE MĚ ZAVOLÁTE, ČEKÁM NA SLOVO, POCIT, MYŠLENKU
Moji milovaní lidé,
hledám vás, jako hledá jelen čerstvou vodu [Ž 42, 1-2].
Mé srdce tluče pro každého z vás, mé Tělo a má Krev jsou přítomné při každém posvěcení
z lásky k mým dětem.
Moji milovaní lidé, z lásky posílám mé andělské legie, aby vás bránily proti zlu. Velmi dobře víte,
že vám nebráním v používání vaší svobodné vůle, proto ti, kdo chtějí přijít blíže ke Mně, mají
veškerou nutnou pomoc, aby tak učinili.
Má Matka, která vás nekonečně miluje, se nedrží zpátky, chce, aby všechny mé děti
byly zachráněny. Svatý Michael archanděl se svými archanděly a všemi nebeskými
legiemi čekají na vaši prosbu, aby se přimlouvali a přišli na pomoc mým dětem.
Moji lidé, boj tohoto času mlčky zahrnuje duchovní boj, protože cílem ďábla je, aby se lidstvo
vzbouřilo a jednalo tak, jak nyní jedná – proti mé vůli.
Pevné odhodlání velkých a mocných entit bylo už od minulých dob řízeno tak, aby odchýlilo
správné jednání a práci člověka a vedlo ho k tomu, aby se proti Mně bouřil. Jejich hlavním
záměrem je zmenšit světovou populaci a ukončit nevinnost. Tímto způsobem je
usnadněno rychlé jednání Satana.
Toto volání není apokalyptické! To, co se právě děje, najdete odhaleno v Písmu
svatém. [Lk 17, 20-36, Mt 24, 23-35, Lk 21, 25-28], ale člověk Mě nezná do hloubky, a ti, kdo
Mě studovali, neuznávají, že Já stále mluvím k mému lidu, přestože jsem to již oznámil mým
prorokům a mým stoupencům v dávných časech [Mt, 28, 20, 1Petr 1, 19].
Chtějí po Mně, abych byl Bohem minulosti, aby současné lidstvo, přitahováno mým
milosrdenstvím, pracovalo a jednalo jako děti Satana, a ne jak musí mé děti pracovat a jednat.
Mé milosrdenství existuje a je nekonečné, ale lidské stvoření musí činit pokání za své zlé skutky,
za své špatné chování, aby se dostalo k mému milosrdenství.
Mé milosrdenství je pro každého, dokonce i v poslední chvíli je dávám mým dětem
a čekám na pokání, čekám, že Mě zavoláte, čekám na slovo, pocit, myšlenku.
Došli jste k popírání existence pekla. To, mé děti, by vás mělo přivést k rozjímání…
Kdo je za vším, co usnadňuje člověku, aby jednal proti Božímu Zákonu?
Lidé trpí žízní a hladem po mém Slovu. Moji synové, moji kněží, moji služebníci, moji věrní, musí
přivést své bratry blíže ke Mně a mé děti neodejdou kvůli tomu, že jim budou mluvit o peklu,
naopak, můj lid musí mít jasno, aby si mohl vybrat, kterou cestou má jít.
Nechci, aby mé děti byly ztraceny. Můj lid se pozvedl, a pozvedne se mou rukou, rukou mé
Matky a rukou mých nebeských legií.

Má matka rozdrtí hlavu Satana, ale můj lid musí vědět, že Bůh existuje, že Zlý
existuje, že nebe je zaslíbením pro mé věrné děti a že peklo je připraveno k spálení
plevele.
Modlete se, mé děti, modlete se za Španělsko, aby se vrátilo ke Mně.
Modlete se, mé děti, modlete se za Ekvádor, bude silně otřesen a jeho vulkány
budou probuzeny.
Modlete se, mé děti, modlete se za Střední východ, terorismus nečeká.
Moji lidé, jak jen bloudíte, aniž byste našli pravé štěstí! Kolik jen lidských stvoření se bouří proti
všemu, aniž by viděly, že se bouří proti sobě samým, proti své vlastní přirozenosti, proti tomu,
že jsou lidskými bytostmi!
Moji lidé, co se vám stalo? Vidím vás lhostejné vůči tolika zlu…
Vraťte se ke Mně, buďte věrní, buďte mými dětmi v Duchu a Pravdě.
Žehnám vám, nezříkejte se věrnosti.
Miluji vás
Váš Ježíš

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 16. června 2018.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/ .

DĚTI, SMUTEK NAPLŇUJE MÉ SRDCE
Moji milovaní lidé,
jak jen vás miluji, jak jen vás miluji: Miluji vás tolik, že když vás vidím, jak Mě
opouštíte, mé ruce a mé nohy jsou probodávány novými hřeby.
Moji lidé,
kdyby si každé mé dítě dopřálo na chvíli zůstat zticha a mluvit ke Mně s důvěrou
každý den a hledat Mě, uvědomilo by si, že Já zůstávám se svými a že Mě v každém
okamžiku vždy najde, a především tam, kde jsem přítomen. Ale vy nejste schopni
vycítit mou přítomnost, protože z ticha máte strach, je to něco neznámého pro
velkou část mých dětí.
Bojíte se ticha a milujete ohlušující hluk…
Cítíte se dobře, když jste dezorientováni odpuzujícími melodiemi, jimž mladí lidé naslouchají…
Cítíte uspokojení v tom, co Já nazývám "technologie smrti", která, když je zneužitá, vede ke
ztrátě duše…
Byli jste řízeni světovými giganty, mezi nimiž je všeobecně akceptována kinematografie, z níž
podlá antikristova chapadla vytvořila televizi, videohry, hudbu se všemi podprahovými prvky v ní
obsažené, aby změnily člověka na zombie následující Satana.
Děti: Největším zlem pro člověka byla televize!
Co jsou modernismy, mé děti?
Ničím jiným než plány, které připravily velké nadnárodní společnosti s cílem probudit nízké pudy
v člověku, aby se bouřil proti všemu, co je řád, poslušnost, pokoj, bratrství, naplnění, víra a
postavil se na odpor proti Mně a proti všemu, co Mě reprezentuje, protože vás vyzývám k
naplnění, poslušnosti a k opravdové lásce.
Moji lidé, jak jste jen ignorovali mou Matku! Kolikrát vás vyzývala, abyste se nenechali oklamat
hadem komunismu! Trpíte následkem neposlušnosti, přijetím falešných ideologií a tím,
že jste neposlechli varování mé Matky.
Nevinní trpí ukrutnostmi v zemích, kde byste to nepředpokládali. Má Matka vám oznámila hrůzy
komunismu a vy jste neposlouchaly, děti. Ten se kradmo šíří po zemi a moji lidé necítí
jed, který nad nimi rozptyluje.
Moji lidé jsou zabráni do her zahrnujících svět, zatímco Zlý pokračuje ve svém postupu, aniž by
přestal zkoumat, uplatňovat bezbožnost a každou lest samotného pekla.
Děti, smutek naplňuje mé srdce, když vidím úsilí, nadšení, energii, s nimiž se
věnujete pozorování nebo účasti na soupeření ve světovém sportu, a jak současně

ignorujete má Slova, která posílám všem z vás, které máte to štěstí, že znáte běh
lidstva a mou vůli.
Lidstvo nevěří v budoucnost, nevěří, že se podílí na zlu, nevěří, že pomáhá šířit zlo po celé zemi
a získávat duše tím, že je podněcuje páchat těžké hříchy, bez pokání.
Dobro vzrůstá, když mé děti rozmnožují své činy a díla ve prospěch dobra a zlo vzrůstá, když
mé děti jednají a pracují ve prospěch zla. Nebuďte slepí, lidstvo hoří svými hříchy! Proto
vyzývám mé vlastní, aby zdvojnásobili dobré činy, aby, zatímco svět je pohlcen tím, co je
světské, moji lidé, s modlitbou a praktikováním modliteb, mohli na lidstvo přitáhnout požehnání.
Modlete se, mé děti, modlete se za Nikaraguu. Tento lid trpí útlakem komunismu.
Modlete se, mé děti, modlete se za Rusko, lidstvo se rozprchává jako příklad toho,
co se stane lidem kvůli tomuto národu.
Modlete se, mé děti, modlete se za Ekvádor, bude otřesen svými vulkány, které
vzplanou.
Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko, jeho vulkány vyvolají u člověka strach.
Modlete se, mé děti, modlete se, vody moře budou příčinou poplachu.
Moji lidé, budete trpět a můj bok se otevře, a z něj bude vycházet očista od toho, co
jste vytvořili proti mé vůli.
Modlete se, mé děti, modlete se, Argentina podniká špatné kroky a trpí.
Děti, volám vás, mluvím k vám běžnými slovy této doby, abyste Mi rozuměly.
Nemluvím k vám jako v minulosti, ale jazykem, který je třeba, abyste se cítily blízko
Mně.
Zneužíváte svobodu, kterou máte jako Boží děti a působíte proti Mně, aniž jste si vědomy,
že jednáte proti sobě.
Slyšte mé volání, mé děti!
Nechci, aby vás bolest vyčerpala. Změňte své chování, nepodporujte se navzájem hříchem
a popíráním mého Varování a Varování mé Matky.
Moji lidé nebudou žít navěky v otroctví hříchu, proto moji andělé oddělí pšenici
od plev teď! [Mt, 13, 24-30].
Přijdu vám na pomoc, děti. Neztrácejte víru, uchovejte si naději. Můj lid bude osvobozen
z otroctví hříchu.
Žehnám vám, děti, PROBUĎTE SE!
Váš Ježíš

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 23. června 2018.
NĚKTEŘÍ BEROU MÁ SLOVA NA LEHKOU VÁHU
Moji milovaní lidé,
vědom si velikosti svého srdce vás vyzývám, abyste do něj vstoupili a ochránili se
před vším, co zabraňuje duši udržet se v mé Lásce a setrvat v ní.
Moji lidé:
Je naprosto nezbytné, aby se můj lid rozhodl následovat mé učení a zachovával Boží Zákon. V
tomto okamžiku nesmíte váhat. Nesmíte se dívat zrakem těla, ale zrakem duchovního orgánu,
abyste byli schopni rozpoznat šílenství, do něhož vstoupilo lidstvo, šílenství, které předcházelo
velké modernismy a přivedlo tuto generaci k tomu, že mu podlehlo.
Moji lidé, přijde čas, kdy rodiče už nebudou vykonávat autoritu nad svými dětmi a budou se jich
bát kvůli jejich násilí. V domácnostech už nebude k rodičům žádná úcta a děti budou
vychytralejší než jejich rodiče, budou žít svými rozmary a ovlivňovat jejich autoritu různými
způsoby.
Cožpak to není, co prožívá velká většina domácností?
Netrestající rodiče ve společnosti, která omezila každou autoritu ve všech jejích podobách,
zaopatřují své děti, ale bojí se jich. Mládež, zakořeněná v modernismech, se stala nástrojem,
který miluje nevhodné praktiky, je nástrojem, kterým Zlý vnáší svár a setrvalý stav nejistoty do
domovů.
Tato generace trpí zapomněním:
Zapomněním, že jste mé děti…
Zapomněním, že máte Matku, která vás miluje…
Zapomněním úcty a oddanosti…
Zapomněním mé Lásky a zapomněním věrnosti…
Zapomněním na závazky a zapomněním vděčnosti…
Zapomněním úcty k vlastnímu životu a k životu bližního…
Člověk, tváří v tvář tolika zapomněním, otevřel trhlinu, aby se vzdálil od Božího Zákona
a vstoupil do nevhodného, do hříšného a vytvořil kulturu vzpoury proti životu.
Nedokázali jste prohlédnout velkou strategii Zlého: Odstranit nevinnost, aby se
zmocnil lidstva.
Individualismus uprostřed rodiny je pro Mne srdcervoucí, všichni členové rodiny vedou svůj
vlastní život a ke chvílím, kdy se setkávají, dochází před velkým ničitelem jednoty rodiny
a trenérem ve zlu, násilí, nedostatku harmonie, nedostatku lásky v člověku – TELEVIZÍ.
Odtud vyšla školicí střediska pro používání střelných zbraní, schopnost soupeření, nevěra,
vzpoura člověka, pohrdání darem života.
Člověk poškozuje mozek dítěte, když dovoluje absolutní závislost dítěte na obrazovce, nebo
videohře, aby udržovala klid dítěte nebo dospívajícího.

Moji lidé nechápou, že toto bylo pečlivě plánováno těmi, kteří, sjednocení se zlem,
vyprojektovali generaci bez pocitů, bez komunikace, generaci, která není vnímavá, ale spíše
individualistická a naprosto materialistická. Tato generace byla kontrolována, aby pozornost
rodičů vůči svým dětem byla odkloněna, aby se podařilo dosáhnout nezávislosti dětí
v předčasném věku, v němž ještě nejsou schopny převzít svou odpovědnost.
Moji milovaní lidé, s jakou bolestí vás znovu a znovu volám, aby vás čas nepřivedl postavit se
čelem k zodpovědnosti za každou lidskou bytost ve vašem dosahu, když už bude příliš pozdě.
Člověk pohrdá modlitbou, pohrdá pokyny a vítá individualismus, materialismus, snadnost. Avšak
jaké plody může přinést člověk, jenž žije v nevázanosti?
Stvoření se řídí naší Boží vůlí. Pozorujete stvoření, jak se nachází ve shodě s naší vůlí, a když
reaguje jinak, je to kvůli nevhodným změnám, které jí člověk způsobil.
Člověk, jak žije, reaguje a miluje, se vrhl proti naší Trojici a nemiluje mou Matku, nedbá na
posvátné…
Není to odpověď Satana naší Trojici?
Je to nebo není blízkost příchodu nositele všeho zla?
Je to nebo není generace, která přitahuje apokalypsu?
To vše již bylo oznámeno. Avšak vy, vy jste hluší a němí v duchu, dovolujete pronikání
špatných návyků, myšlenek, chování a pojmů a jste tak spoluviníky zlých činů a jednání lidstva.
Musím jednat rychle, aby ještě více duší nebylo ztraceno. Z toho důvodu jsou
odhalení mé Matky v předstihu ve své realizaci, a tak můj lid projde zkouškou
ohněm a moji věrní budou zkoušeni, až jim bude docházet dech.
Cesta dobrého není snadná, děti, ale vy půjdete bezpečnou cestou. Budu střežit mé děti,
ochráním je mou Láskou.
Co je člověk bez lásky? Je to netečné stvoření, bez soucitu, sebestředné, schopné všeho.
Proto vás volám, abyste se soustředili na mou Lásku k lidstvu, udělali vše, aby Mě mé děti
poznaly a odpověděly na mé volání.
Zlý, utiskovatel dějin člověka, získal více síly. Proto je pro vás těžké ho identifikovat, a tak vás
volám, abyste žili v evangeliu, chránili vaše bratry a nebyli kameny úrazu. Někteří berou má
Slova na lehkou váhu a ti, mé děti, budou trpět až do sytosti, aniž jim budete moci pomoci,
protože Mě o to neprosili.
V tomto čase mé děti musí umět říct ano, ano!, nebo ne, ne! [Mt 5, 37]. Nemůžete být vlažní.
Hordy Satana bojují s mými nebeskými legiemi o duše a každý z vás je nositelem mého Slova, a
ve vhodné chvíli je musí oznámit.
Nakonec Neposkvrněné Srdce mé Matky zvítězí.
Ale předtím musí má církev zůstat v pohotovosti, neboť bude očištěna pro svatbu s Beránkem.
Pojďte ke Mně, kdo jste znavení, zbloudilí, nemocní… [Mt 11, 28-30].

Modlete se, mé děti, modlete se za Island, bude otřesen.
Modlete se, mé děti, modlete se Spojené státy, budou trpět kvůli přírodě.
Modlete se, mé děti, modlete se za Střední východ, napětí stoupá.
Modlete se, mé děti, z oblohy dostanete výzvu k rozjímání.
Rozlišujte! Někteří mezi mými Mě chtějí umlčet, ale Já to nedovolím.
Modlete se, buďte bratrští, a tak porazíme zlo. Činy lásky, modlitbou a bratrskou pomocí.
Žehnám vám mou Láskou.
Váš Ježíš

Poselství Matky Spásy ze dne 27. června 2018.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

NECHOĎTE PO ZKRATKÁCH, ABYSTE SE SETKALI S MÝM SYNEM

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
konám odčinění za každé lidské stvoření, které nechce uctívat Nejsvětější Trojici…
Konám odčinění za ty, kteří neústupně setrvali ve své duchovní poušti a hledali
vodu, aby uhasili svou žízeň ve studních zla…
Beru vás s sebou v každém Slovu, které vychází z mých úst, v každém "miluji Tě", s nímž
uctívám mého Věčného Otce, v každém Slovu, kterým uctívám svého Božího Syna a v každém
Slovu, s nímž uctívám Božího Ducha Svatého.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, jako Matka lidstva, vás znovu vyzývám, abyste
vytrvaly a dělaly pokroky ve znalosti celého Božího Zákona [Ž 119], vyzývám vás, abyste stále
uváděly v život evangelia jako opravdoví stoupenci mého Syna.
Jako část mystického Těla mého Syna, jste byly povolány být nástroji ve službě mého Syna
a svých bratrů a dělily se nejen o chléb, ale také o poznání, a byly tak nástroji v rukou Boží
Lásky.
Nechci, aby se ztratila byť i jen nejslabší myšlenka na bratrství nebo na pocit
jednoty.
Pochopte, mé děti, že v tomto čase je nutné, aby ve vás zvítězila jednota,
protože jen tak dokážete najít sílu a udržet se zpříma. Shromáždila jsem učedníky mého

Syna, aby se vzájemně posilnili a obnovili sílu prvního volání mého Syna ke každému z nich
[Sk 1, 14]. Vy, jako nástroje mého Syna, si musíte vytyčit cíl jednoty, aby vaše víra nezeslábla
a abyste nezapomněly, že musíte být podnikavé, odhodlané a silné, aby poznámky, nebo
výsměch vašich bratrů, vás nevrhly na zem.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
nechoďte po zkratkách, abyste se setkaly s mým Synem…
Zkratky vás povedou k tomu, že se ocitnete v náboženských denominacích, které
nejsou přímou cestou ke spáse duší.
Buďte bdělé, jste povolány, abyste se samy pozorovaly a nedaly oklamat lidským egem. Buďte
věrnými strážci jednoty mezi bratry. Pro ducha není nic škodlivějšího než rozdělená a soupeřící
stvoření, proto prsty ruky nejsou stejné, každý má svou jedinečnou funkci. V rámci rozmanitosti
darů, které mají mé děti, každé musí nabídnout ty své k službě lidu mého Syna. Žádný dar není
k jejich vlastnímu prospěchu, ale pro společné dobro všech bratří [1Kor 12, 3-11].
Modlitba je mocná, a kdyby hierarchie svolala lid mého Syna modlitbou, osud této
generace by byl jiný.
Milované děti, v mém Neposkvrněném Srdci zůstává každé proroctví, které mi Nejsvětější
Trojice nařídila nechat vám poznat pro dobro lidstva. S politováním musím říct, že tato volání a
varování nebyla vyslyšena a požadavky, které jsem vznesla k světu, nebyly uskutečněny. Zvolily
jste si neposlušnost a odmítnutí, a vystavily lid mého Syna krutým chvílím, kterým čelí, a kterým
bude ještě silněji čelit církev mého Syna, zatímco bylo možné se jim vyhnout, nebo oslabit jejich
účinky poslušností k mým prosbám.
Člověk trpěl neposlušností a je stále neposlušný, až k přesycení, aniž by si přiznal
své pochybení.
Význam modlitby není mým Synem snižován, ale čas už není časem, a člověk je odhodlán
používat to, co vytvořil, aby ukázal sílu.
Lidé se nacházejí v nesmyslech, jsou potopeni v lenosti, propadají se do lhostejnosti, která
nepovznáší duši, ale udržuje ji ztemnělou slavnostmi a chvilkovým potěšením.
Člověk, lhostejný ke své vlastní přirozenosti, se podrobil zlu, zatemnil si cestu,
a proto jeho omyly jsou trvalé, svatokrádeže páchá častěji, jen nejste o tom
informováni.
Modlete se, mé děti, modlete se za Evropu, je ovládána zevnitř.
Modlete se, mé děti, modlete se za Venezuelu, země je zbarvena bolestí a otřesena
hladem, který způsobí smrt mých dětí.
Modlete se, mé děti, modlete se za Nicaraguu, země je smáčena krví mých dětí,
země, pošpiněná chapadly démona.
Modlete se, mé děti, Itálie bude otřesena.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, ekonomika, stále víc nestabilní, rozpoutává
sobectví, člověk bez Boha se mění k nepoznání a lidé, kteří jsou věřící, v zoufalství, které
způsobuje hlad, dojdou k jednání proti své vlastní krvi a promění se v sobecká, a dokonce
i v divoká stvoření. Tam vás povedou nositelé zla, zavázaní k pomoci antikristu.
Milované děti, čekejte na anděla pokoje, věrného Nejsvětější Trojici, odevzdá se lidu
mého Syna uprostřed bolestí, přijde, aby byl balzámem v tomto čase.
Vytrvejte, buďte věrné, zkoušky budou stále trvat ve všech národech. Ti, kdo jsou věrní mému
Synu, neustoupí, neboť ve zkouškách najdou odvahu pokračovat.
Jako Matka a Učitelka, vedu lid mého Syna, který mi svěřil. Nebojte se, neboť zlo bude
poraženo.
Neodmítejte nebeskou pomoc, vzývejte své anděly strážné, svaté, modlete se jeden za
druhého: JEDNOTA, JEDNOTA, JEDNOTA.
Žehnám vám svou láskou.
Matka Maria
Poselství Matky Spásy ze dne 2. července 2018.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
KDO UKRADL LÁSKU ZE SRDCE ČLOVĚKA?
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
cesta mých dětí je obtížná v tomto moři mnoha ideologií, náboženství a sekt, i když
rukou mého Syna a naplněním Božího Zákona, úzce spojeného s prací a činy mého
Syna, je obtížnost proměněna v překážku, která má být překonána, abyste dokázaly,
že jste praví křesťané.
Cesta není snadná, ale můžete po ní jít s vírou.
Chovám vás v mém Neposkvrněném Srdci, abych vás ochraňovala, pokud mi to dovolíte.
Já jsem "Královna a Matka konce časů." Těch, v nichž žijete a které se zdají tak rozervané,
že většinu lidstva vedou k pohledu na život bez úcty, jako plodu lidského odcizení Bohu. Když
se lidské stvoření od Boha odvrátí, stává se ztracené ve světskosti a hříchu, který mu svět
nabízí, a v tomto okamžiku člověk, nechráněný svým svědomím a soudností, upadá do
nevázanosti, zapomíná na Boha a klesá do rukou zlého tyrana.
Milované děti, je těžké pro člověka rozlišovat uprostřed takové prolhanosti, která ho nechává
podlehnout hříchu a tomu, co jde proti lidské přirozenosti. Tak mnoho nevinných je kořistí
teroru, bolesti v mateřském lůnu, kde jsou ničeni, aby byli potraceni! Jaká muka lidstvo zakouší!
Kolik jen lhostejnosti a neschopnosti sdílet bolest jiných!

Kdo ukradl lásku ze srdce člověka? Nikdo, člověk sám došel k tomuto bodu svým vlastním
rozhodnutím žít s falešnými bohy, kteří mu ukradli schopnost plnosti cítění a zatvrdili ho v samé
jeho podstatě. Slyším vás kázat a odvolávat se na potopu, Babylonskou věž, Sodomu a Gomoru
[Gen 7;11;19], ale tato jednání a činy moderního člověka nemají odpovídající model v minulosti.
Očekáváte odpadlictví, ale to je, co mé děti právě zakoušejí – vzdálily se duchovně a morálně
od Nejsvětější Trojice, od všeho, co je Boží, co je posvátné. Lidstvo tím, že odmítlo poslušnost
Bohu, se od Něj odvrací, a když se to stane, pak chaos kořistí na všem a nesvár se stává
nakažlivým, dokud neroztříští základy každé instituce, a dokonce i instituce církve, která by měla
být vzorem svatosti a kormidlem, vedoucí lid mého Syna.
Lidská bytost má velkou vnitřní sílu zůstat v dobru, k boji se zlem, nebo také se s ním spojit.
Mnohočetnost konceptů, které člověk používá podle libosti, ho vede k formulování názorů, které
jsou mylné a škodlivé pro duši.
S velkými inovacemi a modernismem tohoto století bude toto období historie lidstva
vzpomínáno jako nejčernější, které člověk mohl kdy prožít, protože přijal bezbožnost a zřekl se
Boha přijetím panování ďábla.
Tváří v tvář takové krutosti, najdou se lidská stvoření, která budou popírat, že žijí okamžiky
předcházející konci časů?
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, tyto nastávající chvíle neposlušnosti
a odmítnutí Boha naznačují, že k veřejnému vystoupení antikrista ještě nedošlo,
protože ten, kdo zadržuje veřejný příchod antikrista, je v této chvíli ještě tady.
Milované děti,
trpím urážkami mého Syna v nejsvětější svátosti, v jeho skutečné a pravé
přítomnosti. Ti, kdo nevěří v zázrak proměnění, chtějí oslabit tuto svátost lásky,
až eucharistie zmizí z církve, přestože je největší věcí, kterou církev vlastní a je
obranou proti zlu.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, buďte pravými dětmi mého Syna.
Modlete se, mé děti, modlete se za ty, kteří patří ke skupinám nebo společenstvím
v církvi a pracují a jednají proti církvi.
Modlete se, mé děti, modlete se za Rusko, bude trpět skrze přírodu.
Modlete se, mé děti, modlete se za Guatemalu, její utrpení nepřestává.
Modlete se, mé děti, modlete se za Velkou Británii, člověk přinese teror.
Modlete se, mé děti, modlete se, znamení nebe nebudou otálet.
Jako Matka vás udržuji pozorné k událostem a současně vás volám, abyste byly úzce spjaty
s mým Synem a byly oddány dobru.
Modlete se svatý růženec, můj Syn uděluje velké milosti. Nebuďte lhostejné
k bolesti ostatních a pracujte v hloubi duše, abyste byly nositeli Lásky mého Syna.

NEBOJTE SE, MÉ DĚTI, BOŽÍ LID SE POZVEDNE SE SILOU NEJVYŠŠÍHO.
Žehnám vám svou láskou, chráním vás svým pláštěm.
Matka Maria
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 5. července 2018.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

JE JICH TOLIK, KTEŘÍ MĚ ZRADÍ
Moji milovaní lidé,
Zlý neodpočívá a Já si přeji, aby mé děti také neodpočívaly.
Musíte být svědky mého Slova a věrně dodržovat Boží Zákon.
Nesmíte mít strach, musíte dát najevo, že jste mými dětmi.
Moji lidé,
Já vás znám a nosím vás ve svém srdci a uchovávám mou Lásku k lidstvu pro spásu všech
mých dětí.
S bolestí vidím tolik lidských stvoření odmítat mou Lásku, aby se vydaly na cestu nevázanosti,
která je povede k utrpení uprostřed vzpoury, protestů a nestálých stavů mysli, v kterých je
udržuje Zlý. Lidstvo bloudí v neustálé konfrontaci, netoleranci, ve ztrátě morálky, nestálosti a v
absolutním rozvratu, a tím zvyšuje moc zla nad lidmi.
Milovaní, jste uprostřed temnoty, kterou ďábel zastřel rozum a lidské myšlení a tím jste se
ponořili do mravní zkaženosti prostřednictvím kontroly a šíření toho, co vás vede ke vzpouře
proti naší Nejsvětější Trojici a proti mé Matce.
Zapomněli jste, že vám moje Matka oznámila, že diktatury udělají z lidí zajatce?
Modlete se, mé děti, modlete se za Nicaraguu, mé děti trpí a jsou vedeny
k mučednictví.
Modlete se, mé děti, modlete se za Venezuelu, trpí velkou krutostí svých
utlačovatelů.
Modlete se za Spojené státy, jejich utrpení je zvyšováno přírodou.
Modlete se, mé děti, modlete se za Ekvádor a Chile, půda těchto zemí se bude třást.
Všechno je jen potěšení a vzrušení, dny míjejí a čas lidí pokračuje bez zjevných velkých změn.
Kvůli tomu si lidská rasa neuvědomuje strašný hřích, v němž žije a nárůst hříchu ji povede ke
ztrátě věčného života.

Člověk si v hříchu libuje a pohrdá tím, co vyžaduje snahu zvítězit nad jednáním a činy v rozporu
s mou vůlí.
Je jich tolik, kteří Mě urážejí…
Je jich tolik, kteří Mnou pohrdají…
Je jich tolik, kteří Mě zradí a přidají se k hordám Zlého a bez strachu urážejí mou
Matku. Bez duší, které Mě milují, se země bude nacházet v naprosté temnotě.
Sklizeň se blíží, mé nebeské legie jsou pozorné, aby ani jeden zkažený hrozen neprošel bez
pokání, aniž Mi nabídl skutečný úmysl nápravy [Jan 8, 11].
Obloha zrudne a člověk bude plný očekávání. Útroby země se dostávají do pnutí a povrch se
třese, bez toho, že by to bylo pro člověka něco nového. Přesto něco nového to přineslo:
negativní vliv na schopnost lidské bytosti k jednání a reakci. Násilí se uhnízdilo v člověku
a přivedlo ho ke ztrátě pokoje a bratrství.
Lidstvo čelí stále častěji osudovému neštěstí, které si zvolilo pod vlivem zla.
Organizace, které udávají tón vládám a lidstvu, se oddaly zlu a hříchu, nenápadně uvedly do
mého lidu zvyk praktikovat hřích, počínaje nejmenšími, a pak s mládeží, k níž se připojil zbytek
lidstva.
Moji milovaní, celosvětové organizace, proniknuté zednářstvím a sektami, které je provázejí,
získaly v tomto čase rozhodující moc a staly se velkou tribunou očekávající podvodníka.
Kam směřují mé děti? Ke lži, která je jim nabízena jako pravda, aby se neodtrhly od hříchu,
ve kterém se nacházejí. Tyto zájmy nejsou moje, ale zájmy nepřátel, kteří je přesvědčili,
aby pokračovaly v popírání Mne a v pronásledování mých dětí.
Proto, děti, dospívejte, posilujte se eucharistií, kde jsem přítomen, více důvěřujte ve
Mne a v mou Matku, nebojte se, že budete vyloučeny nebo v opovržení, až vám bude
zakázáno o Mně mluvit.
Pravda vás osvobodí [Jan 8, 32], skutečně vás osvobodí. Nebuďte těmi, kdo říkají, že Mě milují
a mají strach, co tomu řeknou lidé. Buďte silné a rozhodné, abyste byly svědky zůstávající
v Božím Zákonu, bratrství a přijímání svátostí. Můj Duch Svatý vás osvítí a povede k rozlišování
pod ochranou mé Pravdy.
Moji milovaní lidé, hrozba války nepřestává, příčiny spočívají v usilování o světovou moc,
jedinou vládu, jedinou měnu, jediné náboženství s cílem předložit lidstvo chapadlům zla.
Berte mé výzvy vážně! Neodmítejte je, protože čas se krátí.
Moji milovaní lidé,
má Matka je "Královna a Matka posledních časů" a toto jsou poslední časy – nikoli
konec světa.
Nebojte se, protože má Matka je s vámi a opatruje vás.

Naplňujte naši Boží vůli, která vás volá ke spáse. Přistupujte ke Mně v eucharistii a stále Mě
vzývejte. Vytrvejte, neochabujte ve víře.
Přijďte ke Mně, mé děti, přijďte ke Mně.
Žehnám vám, miluji vás.
Váš Ježíš
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 8. července 2018.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
MOJI KNĚŽÍ SE NESMÍ BÁT ZLA, NESMÍ BÝT ZTICHA
Moji milovaní lidé,
jděte v mých stopách, nikoli ve stopách minulosti…
Každý nový úsvit ukazuje všem velkou novost naší Trojičné Lásky.
Žijte ve stavu dobrých stvoření, vyzařující mé Světlo, to, které nesete v sobě a které musíte
nechat poznat prostřednictvím svědectví.
Tak mnoho lidí pohrdá mým Zákonem, v každém okamžiku jej popírá a znesvěcuje,
a nejen že znesvěcuje mou skutečnou přítomnost v eucharistii!
Znesvěcujete mé chrámy, znesvěcujete vše, co je zasvěceno pobožnosti, znesvěcujete vše, co
se nachází v mých chrámech…
Zneuctíváte mou Matku a svaté a světce, kteří existovali…
Znesvěcujete mé Slovo tím, že mu dáváte volný a špatný výklad…
Zneuctíváte mou Lásku, protože vnášíte opilost hříchem do myslí dětí a velmi dvojznačné
osvobození…
Zneuctíváte Mne, protože vedete děti ke špatným praktikám a usnadňujete jejich mravní
zkaženost…
Hordy Satana neodpočívají, přesto v mé církvi někteří spí a jiní podporují zákeřné zlé
směry, aby bylo jednodušší ochromit sílu mých dětí v boji se zlem. Posilují zlo nekontrolovanou
myšlenkou nevázanosti a mylným názorem, že hřích neexistuje.
Tato generace zůstává kořistí omylů o hříchu a o mém milosrdenství, umožňující
lidskou mravní zkaženost.
Ti, kdo nezůstávají věrni kořenům mého učení, chtějí umlčet ty, kteří upozorňují
na to, co je chybné ve zvrácených inovacích v mé církvi.
Moji kněží musí být služebníky mého lidu a ne jen dalšími jednotlivci.
Moji kněží musí zůstat ve službě mému lidu, aby mé děti byly vedeny a Zlý je nezmátl. Musí být
bytostmi modlitby a nabádat každého, aby konal dobro a poukazovat na to, že hřích je hřích,
protože mé Slovo je znevažováno těmi, kdo žijí v hříchu.

Moji kněží se nesmí bát zla, nesmí být zticha, ale být pozornými a stálými mluvčími, aby
probouzeli duše.
Moji milovaní lidé, musíte následovat zdravé učení: Nechoďte zkratkami – ten, kdo chce
vynaložit nejmenší úsilí, skončí tak, že je zdvojnásobí, protože ten, kdo nechodí zkratkami,
jde s jistotou a pevným krokem.
Můj milovaný lide, času temnoty musíte vzdorovat mým Světlem, mou Láskou, ale
také moudrostí a s vědomím, že Zlý bez okolků proniká do mé církve. V tomto okamžiku se
dívám na mou rozdělenou církev, vidím, jak moji posvěcení synové jsou obránci mého lidu,
který je pobouřen komunismem a sektami, oddanými Satanovi.
Oni, moji synové, nesou kříž spolu se mnou, ale vidím některé z mých kněží, jak jsou ke zlu
nevšímaví a zlehčují hřích svých vlastních bratrů a sester.
Moji lidé, kteří jdete se Mnou, musíte být více duchovní!
Přeji si, abyste se sjednotili v modlitbě svatého trisagionu tento čtvrtek ve 3 hodiny
odpoledne podle časové zóny každé země:
za mou věrnou církev,
za ty, kdo jsou Mi zasvěceni,
za ty, kdo nesou můj kříž,
za lidi, kteří jsou utlačováni komunismem,
za mé pravé nástroje.
Moji milovaní lidé, vy nejste opuštěnými dětmi, jste děti Krále nebe a země.
Chapadla zla se pohybují rychle a moji lidé musí odpovědět praktikováním modlitby a jednoty,
prohlubovat lásku ke Mně, mé odevzdanosti a být více stálí ve spojení se Mnou.
Organizace ve službách Satana vstupují do zemí, aby je destabilizovaly: je to strategie zla.
Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko, trpí prostřednictvím přírody.
Modlete se, mé děti, modlete se za Indonésii, trpí vlivem přírody.
Modlete se, mé děti, modlete se za Nikaraguu, moji lidé trpí.
Modlete se, mé děti, modlete se za Taiwan, zběsilost přírody mu způsobuje utrpení.
Moji lidé, příroda se bouří proti člověku, který ji zničil, bouří se proti hříchu.
Příroda jedná tvrdě, aby člověka probudila.
Modlete se, mé děti, modlete se, nebe dá znamení a země způsobí, že se člověk bude
třást.
Moji milovaní lidé:
Varuji vás – probuďte se! Zrychlete své kroky, obměkčete srdce, přestaňte se
hroužit do hříchu, pozvedněte svého ducha, buďte mými stvořeními, stvořeními
Boha uprostřed znečištění světa.

Nemějte strach, Já zůstávám se svým lidem. Cítíte, že vás nevidím; ale není tomu tak – držím
vás v dlaních svých rukou [Iz 49, 16].
Žehnám vám.
Váš Ježíš
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 14. července 2018.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

MÁTE VLASTNÍ SVĚDOMÍ, ABYSTE ROZHODLI O CESTĚ, KTEROU PŮJDETE

Moji milovaní lidé,
volám vás, abyste si zachránili svou duši…
Spása je osobní rozhodnutí, proto musíte uznat, že jste má stvoření a ne jen tělo, že
máte tělo, duši a ducha [1Thes 5, 23], a že musíte jednat a působit v souladu s mou
vůlí, abyste si zasloužili věčný život.
Moji milovaní lidé, lidstvo má možnost se zastavit na své cestě. Neudělá-li ji sama, bude trpět
špatným rozhodnutím, svou lhostejností, svou pošetilostí a svou neúctou k naší Trojici.
Prostopášnost se zmocnila člověka, šílenství zla vás přivedlo k tomu, že se ustavičně točíte
kolem sebe a jste přitahováni k útesu.
Kdo je člověk této generace?…
Kdo jsi?…
Přijde čas, kdy muž bude jako žena a žena jako muž, nebudou se lišit svým oděvem, jejich
chování bude v rozporu s jejich přirozeností.
V domovech bude panovat rozdělení, děti budou mít moc a rodiče se už nedokážou nechat
slyšet. Manžel opustí svou ženu a naopak, a vše bude považováno za přirozené, rodina bude
vydána zániku. To je strategie Zlého, jenž ví, že zaútočí-li na rodinu, bude pak pro něj
snadnější rozložit společnost.
Moji lidé, poznáváte, že tato slova, prorokovaná mou Matkou, se právě naplňují?
Má církev vstupuje do chaosu. Někteří, kteří se ztratili, přijdou do mé církve, ale ne aby se
napravili, ale aby pokračovali ve zneužívání svobodné vůle a cítili se chráněni uvnitř zla,
ve kterém žijí.
Prostopášnost je neposlušnost, a ten, kdo žije v neposlušnosti, žije ve vzpouře, která vede
k chaosu a k totální degeneraci. To je výsledek, který nepřítel duše potřebuje.

Máte vlastní svědomí, abyste rozhodli o cestě, kterou půjdete a zda si budete počínat
spravedlivě. K tomu budete potřebovat pomoc mého Ducha Svatého, ale nevíte, jak požádat o
schopnost rozlišování…
Někteří věří, mají-li akademické znalosti, že je to důvod k dobrému uvažování, avšak pro
duchovní sféru tomu tak není.
V tomto čase ten, kdo se opravdu řídí mým Slovem, je tím, kdo se sjednotil
s poznáním, miluje jako Já, cítí jako Já, je pravdivý tak, jako Já jsem Pravda
[Jan 14, 6], s vědomím, že člověk je odpovědný za své činy.
Současné stvoření se domnívá, že vlastní vše, co potřebuje pro úspěch ve všem, co má
v úmyslu, a proto není přemýšlivé, nemyslí analyticky, je vyznavačem modernismu, a stává se
tak nakonec stvořením, které v okamžiku přilne ke zlu.
Lidstvo žije v rámci společnosti a opakuje působení a jednání "cyklické nemoci" pohrdání vůči
Mně, a proto člověk nedokáže překonat zkaženost.
Moc zla se na zemi závažně zesílila a mé děti žijí v pokleslých emocích, nacházejí se
v nepřestávající bouři: přijde utrpení, pocit viny, zatrpklost, začnou se rozmáhat hříchy všeho
druhu, postupně zvětšující sílu zla na zemi.
Moji milovaní lidé,
je to mimořádně nebezpečný čas pro duše…
Je to čas, na který Zlý čekal, aby vzdálil lidstvo od naší Trojice všemi možnými
prostředky…
Zlý postavil zednářství do čela organizací, které vytyčují vedoucí linie pro svět
a využívají provinilé mlčení těch v mém lidu, kteří znají Pravdu.
Již od dávných časů bylo s mým lidem zacházeno s velkou krutostí, uctívači zla pronásledovali
můj lid. Komunismus je podporován hlavními světovými organizacemi, které jsou i nadále velcí
kořistníci mého lidu.
Některé z mých dětí již pozorují, jak se přibližuje odpadlictví [2Tes 2, 3-4] v této duchovní válce
mezi silami dobra a zla, mezi těmi, kdo uctívají Mě a těmi, kdo jsou stoupenci hada, který je
podvádí, když nabízí více spravedlnosti a rovnosti pro všechny.
Moji lidé, buďte šlechetní k vašim bratrům, kteří trpí. Buďte mou Láskou, buďte citliví a modlete
se srdcem, ne tak, jako byste byli němí psi, ale abyste neopouštěli ty, kdo trpí.
Modlete se, mé děti, modlete se za vaše bratry, kteří trpí pronásledováním
komunismem.
Modlete se, mé děti, modlete se, neboť povstání se rozšíří do více zemí.
Modlete se, mé děti, modlete se za Anglii, oblékne se do smutku.
Modlete se, mé děti, Itálie je otřesena.

Příroda se stále mění, už není stejná, jako člověk už není stejný.
Moji lidé:
Neopustím vás, i když vichry jsou silné a vody rozbouřené [Ž 46, 3; 93, 4], i když vám
lidé říkají, že se cítí sami, nejsou sami…
Já jsem s vámi, má Matka je s vámi, mé andělské legie jsou s vámi.
Nebojte se, zlo nezvítězí nad mým lidem.
Žehnám vám, miluji vás.
Váš Ježíš
Poselství Matky Spásy ze dne 20. července 2018.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

DUCHOVNÍ POHODLNOST NENÍ DOBRÝ RÁDCE
Vroucně milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Dívám se na vás s mateřskou láskou…
V předjímání činnosti lidstva, úpěnlivě prosím Nejsvětější Trojici, abyste všechny
činily pokání za své nevhodné činy, za urážky proti mému Synu a za opomenuté
hříchy.
Vyzvala jsem vás k obrácení dříve, než činy většiny mých dětí, zbavených lásky a bez úcty
k božskému, budou zcela v rozporu se způsobem jednání opravdového Božího dítěte.
Jít proti proudu současného světa vyžaduje velké úsilí a pevnou víru, ke které jsem
vás vyzývala, abyste se snažily o obrácení a milovaly celým svým srdcem, silou a
smysly Nejsvětější Trojici, aby vám tato síla ducha pomohla nezapřít mého Syna.
Lidé mého Syna, duchovní pohodlnost není dobrý rádce, naopak, musíte urychlit váš krok
na cestě ke svatosti… jednejte "ipso facto".
Žijete ve světě jako část lidstva, ale nejste zavázáni jednat v rozporu s Přikázáními mého Syna.
Vy víte, že ten, kdo plní Boží vůli, bude žít věčně [1Jan 2, 17].
Chci, abyste se oddali modlitbě a tuto modlitbu učinili praxí a byli láskou ke svým
bratrům, dávali lásku ve svých rodinách a tam, kde se právě nacházíte a vyhnali závist a pýchu,
byli dobročinní a dávali naději těm, kteří ji ztratili a byli poslové pokoje.

Milované děti, potřebujete být pokojem, aby vás pokoj udržel v Božím díle a jednání.
Je podstatné, abyste zůstaly klidné, abyste nedaly prostor k nevhodnému chování. Ten,
kdo miluje mého Syna, je zkoušen [Kaz 2, 1] a musí odpovídat tam, kde jeho dílo a činy nejsou
veřejně viděny: ve svém rodinném kruhu, na pracovišti. Jinak řečeno: "na svém čtverečním
metru".
Vyzývala jsem vás, abyste více zůstávaly ve svých domovech, vyzývala jsem vás, abyste využily
života k většímu duchovnímu růstu a k větší blízkosti k mému Synu.
Činy Zlého se rozmáhají všude a ti, kdo setrvávají v přehnaném zájmu o světské záležitosti, se
vystavují náporu zla, které je chce vyvést z míry. Milované děti, v tomto čase je nutná jednota v
lidu mého Syna, aby nepřítel duše nevyvolal zmatek. V tak vážné chvíli je nemožné pro všechny
z mých vlastních jít bez Boží pomoci.
Kde není jednota, tam vstoupí zlo, způsobí rozdělení a přivodí pád práce mého Syna.
Nevystavujte svou víru zkoušce, protože zjistíte, že víra, kterou máte, je malá, když jste
vystaveny velké zkoušce. Bez jednotlivého a společného úsilí bude pro vás velmi těžké
pokračovat a být připoutány k Božímu Zákonu, a ještě víc se jím řídit.
Svatokrádeže a znesvěcení budou narůstat. Uvidíte, co jste si až dosud nedokázaly představit,
proto volám všechny, aby byly duší nápravy a poslušné. Ten, kdo je poslušný, obdrží odměnu z
nebe za svou poslušnost, za své úsilí, svou víru a vytrvalost [Jan 14, 23]. Víra se ukazuje
u toho, kdo je poslušný ve chvílích, kdy všechno jde dobře, a jeho bratři si myslí, že poslouchat
je šílenství. Takto, mé děti, lidé víry byli zkoušeni, a pak byli slavně zachráněni, zatímco zbytek,
který jim nevěřil a pohrdal jimi, zahynul [Př 3, 1-8].
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, buďte povzbuzením pro ty, kteří nemají jistotu
Božího milosrdenství. Ať se nebojí svých dětí, ale varují je, aby se vrátily na cestu k obrácení,
když to potřebují udělat, nebo aby mohly jít pravou cestou bez odchýlení, když se nacházejí v
boji, aby zůstaly s mým Synem.
Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, neočekávané získá moc a vyvolá velký
neklid. Tato země bude trpět skrze přírodu ve velkém rozsahu.
Modlete se, děti, modlete se za Mexiko, jeho půda se bude znovu třást.
Modlete se, děti, modlete se za Kanadu, příroda ji nechá trpět.
Přijde anděl pokoje, aby vás ochránil, udrží vás v pravdě Lásky mého Syna a probudí
ty, kdo mu naslouchají.
Jednota je nadějí pro lidi mého Syna, který trpí: běda těm, kdo se proviňují proti přikázání
Božího Zákona!

Kacířství se dají slyšet všude, přesto Láska mého Syna k jeho dětem trvá, aniž by se
zmenšovala. Proto je Boží Láska nepochopitelná mysli člověka.
Milovaní mého Neposkvrněného Srdce, buďte bratrští v tomto čase, kdy Zlý podněcuje lidstvo
ke vzpouře, nelásce, neúctě k daru života, k hanebnostem, nemorálnosti a duchovnímu
mučednictví.
Navštěvujte mého Syna v nejsvětější svátosti a prodlužte tuto adoraci po zbytek
svého života: v každé práci, v každém činu, který vykonáte, abyste byli dárci dobra pro své
bratry. Stojím před vámi s rukama nataženýma, abyste se jich chopili, a tak vás
zavedu na cestu do věčné Pravdy.
Žehnám vám. Miluji vás.
Matka Maria

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 26. července 2018.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

STAČILO BY, KDYBYSTE MI DALI MÍSTO, JEHOŽ JSEM HODEN

Moji lidé:
Vy znáte mou velkou lásku k vám a z lásky k lidstvu se odhaluje vůle mého Otce
v Přikázáních, aby byla naplněna každým lidským stvořením. Celý Zákon je spojen s
mým křížem slávy a majestátu, z lásky ke všem generacím všech dob.
Volal jsem vás s naléhavostí, aniž bych dostal odpověď, nevěnujete Mi pozornost, odmítáte Mi
naslouchat, vzpíráte se, jako kdybyste ztratili rozum a bez výčitek se odevzdali zlu.
Lidstvo nezbožňuje naši Trojici, přivítali jste každého falešného Boha, který vám byl nabídnut
jako novinka, bez rozmýšlení o následcích.
Jako znamení konce času, již vám byla oznámena vzpoura proti Božímu Zákonu, proti daru
života, aby si člověk nemyslel, že v jeho jednání a v jeho činech proti vůli mého Otce,
zaznamenané v Desateru, je hřích. Lidstvo využívá s velkou radostí poblouznění "práva zabít mé
nevinné". Démon vám do mysli vstřiknul jed a otrávil ji, a s otráveným srdcem se člověk nachází
v neustálém utrpení.

Nevidíte dokonce ani na okamžik, že Zlý sám se proměnil v závislost, ze které
je velmi těžké uniknout. Jdete od jednoho smrtelného hříchu k dalšímu, pokaždé
hroznějšímu. V rozsahu samotného hříchu jsou další hříchy a neřesti, vždy obtížněji
uspokojitelné, proto stvoření není spokojené a hřích se stává nezbytností a roste.
Nahota těla je jiným znamením ztráty hodnot, duchovní chudoby, v níž se nachází
tato generace a krutosti neúcty vůči svým bližním. Je to produkt myslí otrávených
hadem, který démon rozšiřuje po celé zemi a který byl přivítán těmi, kteří jako démoni, odmítli
Dům mého Otce.
Tato generace zapomněla na potopu a nebere ji v úvahu. Všechny lidské námitky a popírání
universální potopy jsou jen bezobsažnými domněnkami omezeného lidského rozumu, aby živily
vlnu urážek proti našemu Domu. K jiným událostem, jimiž můj Otec působil, aby zastavil
vzdorovitého člověka, jako v Sodomě a Gomoře, došlo kvůli lidské neúctě ve všech aspektech
života.
Můj kříž obsahuje vzpouru člověka…
Já jsem Láska a Já jsem milosrdenství. To jste si ale vyložili podle svého…
Já jsem Láska a mé odevzdání na kříži se nestalo, abyste pozměnili Boží Zákon, ale aby byl
znovu potvrzen [Jan, 3, 17]. Nevydal jsem se, aby se lidstvo vzbouřilo proti našemu božství.
Tento nepochopitelný a vzpurný postoj člověka otevřel dveře trestu pro lidstvo.
Nehrozím člověku…
Zadržuji degeneraci člověka, dřív, než se všichni ztratí.
Lidstvo vstoupilo do období změn, vyvolaných proviněním člověka. Stvoření je produkt Lásky
mého Otce a uchovává dobro v sobě samém. Stvoření přitahuje dobrotu a ustavičně ji hledá.
Ale v tomto čase příroda trpí osamělostí. Tou osamělostí, kterou jí lidstvo předalo, když se
odvrátilo od naší Trojice – a příroda naléhavě hledá tuto příbuznost s člověkem a nenalézá ji.
Naopak, bojí se člověka a reaguje tím, že manifestuje svou sílu a zesiluje své akce na zemi po
sobě jdoucími jevy.
Moji milovaní lidé,
stačilo by, kdybyste Mi dali místo, jehož jsem hoden, aby má práce a jednání měly
nutnou svobodu růstu v lidských bytostech, aby tak naše Trojice byla vše ve všem.
Právě naopak, v tomto čase je můj lid pronásledován, urážen, špiněn, opomíjen a pomlouván,
aby existující ideologie našly záminky k jeho pronásledování.
Lidstvo nastoupilo cestu, na níž najde nástrahy, a jen ti, kdo změní své životy a mají
větší povědomí o potřebě žít, pracovat a jednat duchovnějším způsobem, najdou
pokoj uprostřed útoků, sílu uprostřed zastrašování, ochranu uprostřed

pronásledování a budou vědět jak najít mou lásku a lásku mé Matky uprostřed
pouště, jíž bude vystaven.
Člověk musí hledat jednotu s naším Domem, musí se řídit Přikázáními, blahoslavenstvím,
přijímat svátosti a znát Mě, aby Mě v pravou chvíli poznal. Vaše cesta potřebuje být víc
duchovní, abyste Mě žili, cítili Mě, vážili si Mě a nebyli zmatení "vlky v rouchu beránčím", kteří
pobývají ve světě, a dokonce i v mé církvi, aby vás zmátli a svedli z cesty.
Země se třese víc než dříve, předznamenává člověku budoucnost, ke které směřuje. Dveře jsou
otevřeny, mé děti a vy musíte přijít těsněji ke Mně, abyste napravili tolik zla, které přichází od
těch, kdo se zhanobili jedem Satana.
Velké změny ještě přijdou na Zem, nebe ukáže velikost moci našeho Domu a člověk nedokáže
zadržet vůli naší Trojice, dokud neprojde sítem očisty a sám se nerozhodne být více duchovní.
Moji milovaní lidé:
Budete žít v ohromení způsobeném po sobě jdoucími událostmi, kterých budete
svědky…
Zůstaňte věrní Božímu Zákonu a připoutejte se k Pravdě. Mé Slovo nesmí být
změněno, aby omlouvalo hříšníka, ani nesmí být překračováno [Ž 119, 1-8].
Ďábel nepřestává hledat lidská stvoření, která se odvrátila ode Mne a nastoupila na cestu
zvrácených novinek, na cestu modernistů, kteří se odvažují snižovat nebo vyvracet blízkost
završení toho, co vám oznámila má Matka.
Někteří nazývají mou dceru "apokalyptickou". Jsou daleko od mého Slova. Jsem to Já, kdo je
vydávám ze sebe, je to Boží vůle, která je vám sdělována [Ex 3,14; Iz 45,5]. Já jsem
"apokalyptický", protože nazývám hřích hříchem, abych varoval lidstvo před následky směru,
který nabralo kvůli revoluci liberalismu a modernismu, dokonce i mé církvi. Ale pro modernisty
hřích nevede ke zlu nebo k peklu, má Pravda je staromódní a má odhalení a odhalení mé Matky
byla dána v přítomnosti, ale patří do lidské minulosti…
Ach, děti! Jak vás přimět odložit staré hadry, v nichž chodíte?…
Moji lidé, pojďte ke Mně a k mé Matce: Je nutné, abyste vešli s větší spiritualitou do
budoucnosti, v níž mé děti se musí udržet silné.
Žehnám vám, jste zorničky mých očí…
Váš Ježíš

Poselství Matky Spásy ze dne 30. července 2018.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

NEVZDÁVEJTE SE, I KDYŽ SE CÍTÍTE VYČERPÁNI

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Jsem Matka Lidstva, ochraňuji vás a volám vás k obrácení. Jako Matka vám oznamuji čas, ve
kterém žijete.
Jsem Královna a Matka posledních časů…
a nepřestávám vás vést k mému Synu, abyste se neztratily a mohly být
věrné naplňování Přikázání a učení mého Syna.
Milované děti, vyzývám vás, abyste se modlily:
Božský, Věčný a Všemohoucí Otče,
Nejsvětější Synu, Vtělené Slovo,
Duchu Svatý, Duchu Utěšiteli,
Tři Osoby v jednom skutečném Bohu.
Vylij své nejsvětější požehnání na toto stvoření,
které úpěnlivě prosí před tvým Božím majestátem.
Vezmi mě za ruku, abych se neoddělil od tvé ochrany,
dej mi neotřesitelnou naději na setkání s tvou slávou.
Nechť je moje duše tvarována tvým Duchem Svatým
a nechej mě dojít k poznání,
které mě povede k Pravdě tvého Slova
a ať se neodchýlím od svaté cesty.
Nejsvětější Trojice, zanechala jsi svému lidu požehnání
mít Královnu a Matku posledních časů,
aby se přimlouvala za tvůj lid a byla mu ochranou.
Vítám tak vznešenou Královnu a Matku,
beru si její požehnanou ruku
a oddávám se její mateřské výuce,
abych spolu s ní byl v souladu s tvou vůlí.
Matko, která mě vedeš, Matko, která se přimlouváš,
Matko, která chráníš toto lidstvo unášené proudem,
buď mým kormidlem v tomto čase,

aby má duše kvůli mé slabosti, nepodlehla spárům zla.
Dej mi sílu vůle, abych neměl strach v očekávání,
ale spíše abych měl strach spadnout do našeptávání zla,
a nedovol, aby se má duše ztratila ve zhoubných temnotách.
Královno a Matko posledních časů,
přijď, přijmi mě a nauč mě doufat v trojjediný okamžik,
abych nebyl tím, kdo si přeje urychlit čas,
ale abych byl tvým odrazem v bezpečí tvé věrnosti
a nebyl vyděšen v žádném okamžiku,
kdy si mi bude zdát, že podlehnu.
Královno a Matko posledních časů
nechej ve mně znovuzrodit lásku, víru a naději
a také odvahu žít jako ty
a živit se trojjedinou vůlí,
a pokračovat s pevnou vírou, se kterou mě povedeš
k toužebnému setkání s Otcem, Synem a Duchen Svatým,
znovuzrozeného k novému životu spolu s Nejsvětější Trojicí.
Amen.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
nevzdávejte se, i když v těchto chvílích vás přepadne únava, nebo když se cítíte vyčerpány,
nepodléhejte zmatku, je to tíha pohrdání lidstva, které se vzdálilo Boží Lásce.
Vy, milované děti, vy víte o obětech útlaku po celém světě, ve městech, vesnicích, vy víte
o hladových, žíznivých a bezbranných. Musíte si položit otázku: jaká bude moje reakce tváří
v tvář takové lidské bolesti?
Ten, kdo žije pro materiálno, nechápe bolest, odmítá potřebného a nepomůže tomu, kdo trpí.
Jen ti, kdo bojují sami se sebou a neustoupí, aby neztratili jednotu s mým Synem, kteří
nepochybují o příchodu pokoje, harmonie mezi národy, hojnosti a spojení člověka se svým
Stvořitelem, jen ti se víry nevzdají.
Ti, kdo jsou pevné víry a nechtějí ztratit jednotu s mým Synem, vědí, že dřív, než
přijdou tyto časy, čas očisty přijde jako první.
Zlo se šíří spolu s falešnou zbožností, která se nachází v chybné religiositě, která zakalila
opravdové příbuzenství Božího lidu. Moje děti věří, že vyhověly požadavkům nebe se zbožností,
která přivedla člověka ke stagnaci, protože jim nedovoluje poznat do hloubky mého Syna.
Nevíte, nebo nechcete vědět, že musíte pozvat mého Syna, aby bydlel v srdci každého z vás,

abyste Ho svou vlastní a svobodnou vůlí nechali přebývat v lidském stvoření. Věříte ve
vzdáleného Boha, a ne v otcovského Boha, který miluje své děti a chce je mít blízko sebe.
Vy, děti, jste povolány přispívat k Božím plánům…
Musíte být věřící, kteří dávají najevo, že jsou aktivní v Božích plánech pro přicházející čas.
To, co jsem vás z Boží vůle učila, je pro vás, abyste to uvedly do praxe TEĎ! Abyste nepadly
přemožené zkouškami, abyste si nezoufaly v čekání a abyste nezapomněly, že se musíte modlit
a také uvést modlitbu do praxe a pomáhat svým bratrům, aby se nestaly kořistí Satana.
Přijímejte mého Syna v eucharistii, posilňujte se tak velkou svátostí a zbožňujte ji, uctívejte ji ve
všech svých každodenních činech a jednání tím, že budete duchovně růst a stále víc se
přibližovat mému Synu a řídit se jeho Slovem.
Nebuďte vystrašené tím, co vám oznamuje nebe, abyste se připravily. To, co víte,
vám dovolí posílit vaši víru, vaše přání zachránit si duši a vaši chuť spolupracovat na
spáse duší.
Připravte se náležitě na Varování, kde se objevíte před svědomím každého člověka a před
božstvím. Nespěte, probuďte se, obraťte se.
Vzhlížejte nahoru, usilujte víc o nebe…
Vzhlížejte nahoru, znamení vám ukážou přesný okamžik…
Skutečnost, že jednáte a pracujete proti Bohu, urychlila události, ale lid mého Syna
musí zůstat věrný a musí naplnit Boží vůli.
Nepřipoutávejte se k novinkám, které vás vedou k životu ve falešné religiozitě, nepovedou vás k
opravdové jednotě, ani ke spojení s mým Synem. Neživte se drobky, děti.
To jsou poslední časy, ano děti, vskutku jsou.
Jsou to časy, které byly oznámeny: ano, děti, opravdu jsou, ale okamžik Boha není okamžik
člověka, proto vás vyzývám, abyste nezeslábly, ale pokračovaly ve velkém úsilí růst ve spojení s
mým Synem a volám vás, abyste žily více v duchu.
JE TO, CO PŘICHÁZÍ, KONEC SVĚTA? NE, DĚTI.
Modlete se, mé děti, modlete se za celé lidstvo.
Nebojte se, jsem tady, vedle každého z vás.
Nebojte se, zůstávám s lidstvem z Boží vůle.
Zbožňujte Nejsvětější Trojici, zbožňujte ji v Duchu a Pravdě.

Žehnám vám, miluji vás.
Matka Maria.

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 5. srpna 2018.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

PŘIPRAVTE SE, ABY VÁS VAROVÁNÍ NEZASTIHLO S PRÁZDNOU LAMPOU BEZ
OLEJE…
Moji milovaní lidé,
mé srdce je otevřeno všem mým dětem, všem, které chtějí zůstat v trojjediné vůli.
Moji lidé, mlha houstne stále víc a přichází ze čtyř světových stran, aby lidstvo nevidělo a ani si
nepřálo dobro.
Mé děti se staly lidskými bytostmi, které nechtějí přesáhnout samy sebe, ale jsou spokojené se
svými špatnými zvyky, aniž by se chtěly změnit pro své osobní dobro, nebo pro dobro svých
bratrů.
Slyším tolik pokorných proseb a někdy i bědování uprostřed mého lidu, protože touží po
vyplnění toho, co má Matka a Já jsme oznámili skrze tato odhalení celému lidstvu. Ale říkám
vám, že s ohledem na tvrdost očisty, dokonce i ti nejbližší naší Trojici a ti, kdo mají
největší důvěru v ochranu mé Matky, se budou cítit skleslí a budou potřebovat
pomoc mého Ducha Svatého, aby mohli jít dál.
Milované děti, každé z vás vlastní autonomii k činům a jednání a v této autonomii jste
odpovědné usilovat, abyste zdokonalily svůj vztah s naší Trojicí. Kdybyste tak jednaly, dosáhly
byste větší jednoty s Božím Zákonem a jeho naplnění. Tím, že jste se odloučily od naší Trojice a
pokračovaly v zálibě ke světskému, abyste uspokojily své nízké pudy, podlehly jste gravitační
síle zla, která dokáže k sobě připoutat ty, kteří jí nekladou odpor.
Moji lidé, proto vás vyzývám, abyste zůstali bdělí, abyste nesešli z pravé Cesty a nebyli svedeni
hlasy, které nejsou moje. Každé mé dítě Mě musí poznat a uznat, abyste v tomto neustálém
pohybu, jenž vás obklopuje, nevykročili ve zmatku na špatné cesty, protože jste nepoznali
znamení času.
Připravte se, aby vás Varování nezastihlo s prázdnou lampou bez oleje… [Lk 12, 2537].

Vzdalte se od světského, neusilujte o věci světa, musíte se stále modlit srdcem
v každém čase.
Ruka mého Otce se nachází bezprostředně před tím, než padne na lidstvo kvůli
zvrácenosti, zkaženosti, lhostejnosti, kacířství a neustálým svatokrádežným činům,
jimiž člověk uráží naši Trojici.
Tolik neuctivosti spojené s pohrdáním životem způsobilo, že číše, kterou Otec drží
v ruce, se začíná pomalu vylévat na zem a že porodní bolesti jsou prožívány velkou
částí lidstva častěji a s větší silou. Ta se projevuje skrze přírodu, která rozmnožuje
své činy proti člověku, který odmítá naši svrchovanost.
Moji milovaní lidé,
zasvěťte tento den, abyste oslavili a ctili mého Otce. Chcete být poslušnými dětmi?
Obětujte lidskou vůli naší Trojici a dejte tak popud k nutné změně, aby cesta, kterou
jdete, byla správná, abyste stále nebloudili.
Moji lidé, má Matka, jako požehnané dítě, snažně prosí každého z vás, abyste vždy byli živými
chrámy mého Ducha Svatého, a Já, jako její Syn [1Kor 3, 16-17], si přeji, aby můj lid
uctíval mou Matku tím, že vejde do jejího Neposkvrněného Srdce a bude ji naléhavě
prosit o její ochranu ve dni jejích narozenin. Nebe oslavuje toto vznešené dítě a vy, děti,
máte přijmout milost, kterou v tento velký den obdržíte z nebe.
Moji lidé, neztraťte se v čase očišťování.
Žehnám vám, moji lidé.
Váš Ježíš

Poselství Matky Spásy ze dne 10. srpna 2018.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
JSTE DOBŘÍ LIDÉ, MILUJÍCÍ A PRAVDIVÍ?
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
zbožňujme Nejsvětější Trojici a chvalme Ji navěky věků. Amen.
Já jsem Matka lidstva, Matka lidu, který se bouří proti Tomu, kdo je VŠE VE VŠEM.

Abyste nepochybovali o Božím milosrdenství, pokračuji ve sdělování Boží vůle v tomto Slovu,
protože v těchto časech, kdy vítězí zlo, vás z milosrdenství neopustí Otec, ani Syn, ani Duch
Svatý. A vy, děti, potřebujete Boží vedení, abyste nepadly do pasti ďábla.
Lidé mého Syna, milované děti, toto je čas, kdy musíte pokračovat ve své duchovní přípravě,
jak můj Syn a já jsme vás o to už dříve žádali.
Každý člověk se musí stát stvořením, které jde po zemi se svými fyzickými smysly, spojenými s
duchovními smysly, abyste zůstali v jednotě s Duchem Svatým.
Nemůžete brát má Slova lehkovážně, nebo jako zbytečná. Můj Syn vás vyzývá,
abyste byli pravdiví, musíte poslechnout dřív, než spravedliví budou ztraceni spolu
s plevy před tím, kdy Boží milosrdenství bude jednat se svou svatou spravedlností.
Je naléhavé, abyste se duchovně připravili s odpovědností, se znalostí a uznáním Trojičné Lásky
k vám, která vám odpouští znovu a znovu. Takto lidstvo opustilo Boha, vysmívá se mému Synu
a staví se proti Duchu Svatému a jako noví Herodesové, zabíjíte nevinné a lpíte na lidských
zákonech, abyste se ospravedlnili v očích společnosti, a zapomínáte, že Bohu nemůže být nic
skryto.
Svoboda je největší věcí, kterou člověk vlastní a tím děláte svobodu vaším největším hříchem,
když ji převracíte do nevázanosti, jak se to děje v této generaci.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, nemáte ponětí, co je to být pravým křesťanem, protože
jednáte tak odlišně. Slyším vás mluvit v naprosto světském, pohanském, rouhavém a neslušném
způsobu… Říkáte, že milujete mého Syna, a přesto Ho neposloucháte.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, dovolte Lásce mého Syna ve vás růst, aby vás
obměkčila, protože sklizeň nebude otálet a příroda nenajde žádné hranice.
Nesmíte zapomínat, že každý okamžik je činem Boží Lásky, proto se musíte rychle
vrátit na pravou cestu, abyste se připravily ve všech ohledech, a především v tom
duchovním.
Drahé děti, přezkoušejte se, podívejte se dovnitř sebe a hledejte okamžiky, kdy jste odešly od
mého Syna a urážely Ho, zraňovaly, špatně s ním zacházely a jak jste rmoutily Ducha Svatého!
Požádejte o odpuštění celým svým srdcem.
Budete neustále dostávat volání, než přijde Varování, aby vás nezastihlo spící [Mt 24, 42; 25,
13]. Boží řád se nenechá vysvětlit vědou. Bude velkým tajemstvím, že všichni lidé poznají, že
pocházejí z Boha, dokonce i ti, kteří nejsou věřící.
Milovaní, vteřiny před Varováním, se země, v celém jejím rozsahu, zmocní ticho, a pak budou
všichni sami s Bohem. Varování bude vnitřní a osobní, dovolí vašemu svědomí ukázat, jaký byl
váš život a vaše osobní jednání. To, děti, je činem milosrdenství, aby vám jednotlivě dovolilo
uvidět váš stav jaký je, bez přetvářky, bez masky, takové, jaké jste.
Jak jste žily?
V jakých poměrech jste žily?
Jste dobří lidé, milující a pravdiví?
Jaké jsou úmysly, doprovázející vaši práci a jednání?…

To, a víc, bude rozhodovat o utrpení v tomto okamžiku a po Varování. S Varováním
nepřijde konec zla, naopak ti, kdo uvidí zlo, v jakém žijí a nekají se, budou se bouřit proti Bohu,
protože nepřijmou pohled na sebe samé s takovým množstvím zla uvnitř.
Neodvracejte se od mého Syna, nabídněte Mu své činy, své dobré skutky, dobrá přání vůči
svým bratrům a péči o přírodu. Nezkoumejte, zda ostatní spolupracují nebo nespolupracují,
buďte spravedliví a... mé děti dávají ve známost svá svědectví, nesoudí své bližní.
Buďte těmi, kdo naplňují Boží vůli, řídí se Přikázáními Božího Zákona, přibližují se k mému Synu,
zbožňují Ho v Duchu a Pravdě [Jan 4, 23].
Milovaní lidé mého Syna, přemýšlíte o andělu pokoje a zaměňujete ho s dvěma
svědky, nebo si myslíte, že bude papežem: Není tomu tak. Můj milovaný anděl pokoje
přijde, aby vám pomáhal, působil proti zlu antikrista vůči věřícím. Bude štítem, mečem,
potravou, slovem pro ty, kdo žijí v osamění, skrytí, kde je nikdo nevidí a Zlý na ně nedosáhne.
Můj milovaný anděl pokoje se bude nabízet z lásky k Bohu, aby svatý zbytek přežil
a povstal se Slovem v Duchu a Pravdě.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, běh lidstva není výsledkem náhody, ale příčinné
souvislosti lidských skutků a jednání, které se staly nezávislé na Boží ochraně a Lásce. Země
bude otřesena s větší silou, nebudete mít jistotu o počasí, až budete předvídat čas žní kvůli jeho
extrémnímu kolísání.
Období sucha budou vážnější než v minulosti a způsobí, že člověk bude bojovat o vodu. Deště
způsobí, že podoba krajiny se na některých místech změní. Proto je nezbytné, abyste předjímaly
a usilovaly být lepšími a věrnými dětmi Boha. JÁ JSEM TADY, JSEM VAŠE MATKA, VOLEJTE
MĚ!
Žehnám vám.
Matka Maria
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 17. srpna 2018.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

VY ZNÁTE PÍSMO SVATÉ, NEDĚLEJTE ÚSTUPKY, BUĎTE PEVNÍ
Moji milovaní lidé:
Každý dobrý čin, který uděláte, se rozmnožuje v celém Stvoření a vrací se k lidstvu
v požehnání pro všechny, bez rozdílu.
Proto každá myšlenka, čin, jednání, každá reakce, slovo, každý pohled, vše, co jste slyšeli, musí
ve vás nést otisk lásky mé Matky, aby vše, co vyzařujete, bylo zcela obnoveno mateřskou
láskou mé Matky.

Žádám vás, abyste byli silní, pevní a odhodlaní ve své práci a činech a nekolísali
a nezavdávali podnět ke zraněním duší a nedělali ze sebe nezúčastněné lidi, kteří mohou být
smícháni s plevelem.
Vy znáte Písmo svaté, nedělejte ústupky, buďte pevní.
Nedovolte, aby vás přiměli říct "ano" tomu, co je "ne", nebo říkali "ne" tomu, co je "ano". To by
způsobilo vaši duchovní porážku.
Nedovolte jim, aby vám řekli "ne" tomu, k čemu je povoláno každé naše dítě: být živým
svědectvím Božího díla a jednání. To by umožnilo nepříteli, vzhledem k mlčení mých vlastních,
získat výhodu a vyhrávat pro sebe duše.
Buďte za všech okolností pokojní a současně opatrní v řeči, abyste nevyvolávali spory, ale vy
Mě znáte a dobře víte, co od vás očekávám, a že byste neměli jednat mimo Boží vůli.
Přikázání jsou platná pro včerejšek, dnešek a navždy.
Moji milovaní lidé,
ten, kdo neprohloubí pochopení toho, co je pravá modlitba, se vzdaluje od duchovní
cesty.
Svatý růženec není stále se opakující modlitbou, ale oslavením mé Matky, a musíte se modlit
s klidným srdcem a své smysly předat Duchu Svatému, abyste se mohli modlit v jednotě s Boží
vůlí.
Modlitba ze zvyku, kvůli vlastnímu prospěchu, modlitba ve stavu únavy, stejně jako hlasitá
a prázdná modlitba, nevyjadřuje, ani neobsahuje pravý duchovní cit, který by modlitba měla
mít.
K modlitbě se musíte připravit s láskou a dovolit srdci, aby se pozvedlo k rozumu: slova, pocity
a přání, a vše, co vás obklopuje a co nosíte ve svém nitru, předali mému Duchu Svatému,
abyste byli osvíceni a modlili se opravdově, jak si přeji. K modlitbě je nutné, abyste potlačili
myšlenky, které přicházejí a odcházejí a které skrze mysl vám zabraňují, abyste se mohli se
Mnou sjednotit.
Modlitba by vás měla ztišit, aby vás naplnil můj Duch Svatý a všechen vnitřní neklid byl
překonán tichem mé Lásky. Tak zahájíte vnitřní a vnější změnu, ať už je to váš charakter,
zoufalství, nedostatek rozhodnosti, nebo strach – nad vším zvítězí můj pokoj, který se ve všech
chvílích stane svědectvím mých dětí.
Nezapomeňte, že charakter je tím, co pomáhá člověku se změnit, nebo stagnovat ve
vztahu ke Mně a ke svým bližním.

Moji milovaní lidé, vysvětlení příčin, které vám dává věda, pokud jde o poruchy v přírodě,
by nemělo být výhradně připisováno takzvané změně klimatu. I když je pravda, že člověk
zdevastoval téměř celou Zemi, dobře víte, že chování člověka nezůstane pouze v člověku,
ale že dobro přitahuje dobro a zlo přitahuje zlo [Př 17, 13].
A co vládne v tomto čase na Zemi? Nejodpornější změna lidské bytosti proti našemu božství
a vůči mé Matce, která je hanobena stejně jako má církev těmi, kteří, aniž by měli opravdové
povolání ke kněžství, se k němu přidali z velmi jiných důvodů, než je láska ke Mně a služba
ostatním.
Příroda je vůči člověku pokaždé tvrdší, až dojde ke změně klimatu celé Země a mé děti začnou
trpět na chladné Zemi bez slunce.
Sopky, mé děti, jsou mocnými obry, které udržují ve svých útrobách tolik tlaku, že největší
z nich mohou změnit podnebí velké části Země.
Vyhaslé sopky pod vodou se probudí a vystaví vás velkému nebezpečí.
Vulkán v Yellowstonu se začíná probouzet spolu s jinými, které jsou spojeny pod velkou částí
Země.
V jedné části Země požáry způsobí člověku těžké utrpení a v jiných částech voda vystoupí
z břehů a vyvolá vážné škody a ztráty na životech. Podnebí v jednotlivých zemích už není
stejné, a vy to víte, ale nechcete to připustit kvůli velké vině, kterou nesete za tyto změny.
Člověk se nechce změnit, žije na účet institucí, které řídí kroky lidstva a vedou vás na cestu
k vytvoření jediného náboženství, jediné vlády, jediné ekonomiky a jediného pokřivení hodnot.
V ulicích uvidíte potracené nevinné. Lidstvo ztratí to málo studu, který ještě má. Rodiny budou
motivovány, aby žily v nevěře. Proto vás vyzývám, abyste Mě poznali, abyste se
neodvrátili a byli v souladu s naší Boží vůlí.
Nečekejte! Musíte začít změnu právě v tomto okamžiku.
Nevylučujte příchod války, buďte bdělí, aniž byste zanedbali tuto možnost. Vražda otřese
lidstvem a bude příčinou k velkým spekulacím, hrozbám a k vojenským akcím.
Přijde čas, kdy budete žít, jako by nebyly žádné hranice a člověk zmate sám sebe, jako kdyby
se nacházel v babylonské věži. Ti, kteří trpí hrůzou ve svých zemích, odejdou do cizích zemí,
a cizinci se stanou pány domů a jejich majitelé, cizinci.
Mé chrámy budou poškozeny jako symbol toho, že lidstvo chce žít beze Mne. Přisoudí Mně
odpovědnost za špatné jednání těch, kdo nerespektovali svá kněžská povolání, protože ve
vzdělávacích institucích chybí modlitba, oddanost a odpovídající opatření týkající se Mne.

Potřebuji, abyste se chovali jako mé skutečné děti, ne jako ty, které zůstávají u bran, ale jako
ty, které svým příkladem stojí vpředu.
Nebuďte neopatrní ve své práci a skutcích, nespěchejte!
Budete všichni trpět nutnými změnami, a zázraky Otcova díla se projeví v celé své
slávě.
Zůstaňte v pohotovosti, ale neupadněte do chaosu.
Pevně si udržujte si víru a víc než dříve si buďte vědomi přítomnosti anděla
strážného.
Ve víře, se vší mou láskou k mému lidu.
Váš Ježíš
Poselství Matky Spásy ze dne 20. srpna 2018.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

MUSÍTE MILOVAT JEDEN DRUHÉHO A BÝT JEDNOHO SRDCE
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, žehnám vám.
Jako Královna a Matka posledních časů, znovu naléhám na lid mého Syna, aby se
obnovil a lidé se v jediném srdci vzali za ruce po celém světě a vytvořili zeď
opevněnou vírou, nadějí a láskou k bližnímu.
Musíte být poslušné, mé děti, poslušné… A děkovat Otci, že jste jeho děti a přivítat vykoupení,
které vám nabízí můj Syn a být opravdovými nositeli Ducha Svatého.
Svědectví mých dětí probíhá i v této chvíli. Během této Novény, musíte nabídnout každý čin
a dílo pro spásu celého lidstva, které se nachází v stavu neklidu, dezorientováno velkou
mašinerií zla, která, maskovaná za velké organizace zla, vás dokázala uchvátit, abyste byly
dětmi, které neposlouchají Přikázání Otce, nepřály si přijmout spásu, kterou vám nabízí můj Syn
a abyste odmítly být živými chrámy Ducha Svatého.
Dívám se na tolik bytostí na světě, které s podpisem na kusu papíru, který může
odnést vítr, nebo shořet v ohni v několika vteřinách, potvrzují, že už se nenazývají
křesťané, ani nepatří k církvi mého Syna.

Zapomínají, že nikdy nebudou moci popřít, že jsou dílem Věčného Otce, a proto patří mému
Synu a vlastní Ducha Svatého. Jak velká je nevědomost těchto stvoření, jimž zlo otrávilo mysl
a vštípilo jim sérii teologických protikladů, aby se staly odpadlíky. Ale vy, mé děti, sjednocené v
této Novéně, během níž vás doprovázím, když se ji modlíte každý den, a sjednocené s touto
Matkou, zachráníme duše, půjdeme na pomoc duším pro slávu Nejsvětější Trojice.
Každá modlitba, kterou posíláte k Nejsvětější Trojici je pokladem. Beru ji do svých rukou,
vkládám ji do svého srdce a pozvedám k trůnu Otce, Syna a Ducha Svatého.
Žádná modlitba, jakkoli stručná, se neztrácí, pokud se ji modlíte v plném vědomí,
v Duchu a Pravdě.
Proto je velký rozdíl mezi modlitbou, kterou se modlíte, aniž byste věděly, co říkáte, jako něco
mechanického a činěné ze zvyku a tím, co modlitba skutečně znamená. Modlit se, je meditovat
nad každým slovem, které vyslovíte a prožívat je ve svém vlastním těle, milovat ji v duchu,
abych ji mohla přinést před Nejsvětější Trojici.
Nepotřebujeme velké řečníky, ani oslňující modlitby, jako ty, které diktují jistí politici, aby udělali
velký dojem na druhé. Nepotřebujeme to, potřebujeme modlitby srdce, které hoří touhou
děkovat Bohu, s touhou obdržet Boží pomoc.
Kolik vás se modlí s myšlenkou, že my, Nejsvětější Trojice a tato Matka potřebujeme
vaše modlitby? Potřebujeme lásku, jsme vděční za modlitby, a ty jsou vzaty a znovu vylévány
v požehnání na vás. Musíte se modlit, abyste byly stále požehnané. Potřebujeme, ano,
potřebujeme opravdové lidi, a ne lidi vlažné, potřebujeme lidi přesvědčené a obrácené.
Dny tyto této tak mimořádně důležité Novény, jak mi objasnil Věčný Otec, jsou
mimořádně důležité pro lidstvo, protože tím sloužíte jeden druhému a modlíte se
modlitby ze srdce, a když pozvedáte modlitby svým srdcem, přijímáte požehnání,
která se na vás vylévají, aby ti, kteří potřebují modlitbu srdce, se obrátili a zvládli
proměnu.
Po zakončení této Novény, musí všichni vědět a uvědomit si, že existovalo "předtím"
a bude existovat "potom". Pak toto v lásce, naději a lásce k bližnímu obnovené
lidstvo, se stane nositelem hluboké víry.
Ale kvůli tomu se musíte každý den otevřít, protože ani Nejsvětější Trojice, ani já, nebudeme
moci omezovat svobodu, kterou Bůh dal člověku. Člověk se musí odhodlat, aby v sobě dovolil
uskutečnit Boží čin. A já vás k tomu vyzývám: Otevřete své srdce, abyste byli proměněni.
A přestože vaše mysl vás volá, abyste následovali světské trendy, vy, otevřete srdce a my vás
tam budeme živit.

Mé děti, musíte si uvědomit, že Novéna nekončí 28. srpna, ale tento den začíná
přinášet své ovoce, kdy začnete jít po pravé cestě obrácení.
Lidé mého Syna musí zůstat pevní, aby je Zlý nezkazil, vzhledem k tomu, že démon, který je
vychytralý, napadl mysl člověka prostřednictvím špatně použité technologie a skrze mysl zkazil
všechny jeho smysly.
Jak se můžete nazývat dětmi mého Syna, které mého Syna milují, když si pro své bratry přejete
smrt? To je strategie Zlého, je to strategie, která je utkána během historie mocným chapadlem
svobodného zednářství, skrývající se v tomto čase pod různými organizacemi, které se zdají být
pro lidi přitažlivé, jako ty, které podporují hnutí proti daru života.
Jak se mohou nazývat křesťany ti, kteří stále znesvěcují mého Syna! Jste to vy, kteří se
potřebujete modlit za vás samotné, abyste obdrželi odpuštění a požehnání a já, jako Královna
a Matka posledních časů, a nikoli konce světa, ale posledních časů, vás volám, abyste si
uvědomili, že je naléhavé, abyste vy, jako Boží lid, přijali rozhodnutí zřeknout se světa a jeho
machinací, zřeknout se Satana a jeho zvrácenosti, zřeknout se novinek, které vás kazí. Neboť
v těchto posledních časech démon ví, že má jen málo času, a proto se vrhl a vrhá s velkou
houževnatostí na lid mého Syna, aby snížil jeho počet.
Některé z mých dětí cítí velkou únavu, jiné mé děti pociťují duchovní vyčerpání, jiné mé děti se
cítí slabé, ale víte co, mé děti? Je to proto, že Zlý upřel na vás svůj zrak, a všechny z vás se
musí každý den oddat vůli Nejsvětější Trojice a utéci se pod ochranu vašeho anděla strážného
a vzývat andělské mocnosti, aby vás udržely zpříma, a vy jste dokázaly zůstat pevné
a odhodlané.
Už nechci žádné lži.
Já vím, znám vás a cítím, co pociťujete ve svém srdci.
Můj Syn vás zná až do nejmenší z vašich myšlenek a pocitů; už nechci lži, lidé mého Syna už
nemohou dál lhát sobě samým, jinak zahynou. Musí se zachránit a dosáhnout věčného života.
Jako Královna a Matka posledních časů, říkám každému z vás:
Buďte nepřemožitelnými bojovníky, nebuďte následovníky modernismů.
Kdyby Přikázání mohla být reformována, bylo by to vysvětleno v Písmu svatém od samého
počátku. Otec by již stanovil pravidla v této věci k respektování, ale tak tomu není.
Některé tíží realita, ale Pravda tíží víc, než si někteří myslí. Mé děti musí přijmout Boží přikázání
a zbožňovat kříž mého Syna, neboť jsou v něm obsaženy a musí volat Ducha Svatého, aby se
od nich nevzdálil. Musíte milovat jeden druhého a být jednoho srdce.

Slyším některé z vás, jak prosí, aby se zkrátil čas a že Otec by už měl přijít se svou
spravedlností. Vy však neznáte Boží spravedlnost, a proto ji naléhavě požadujete, ale až budete
stát před ní, děti, měly byste být již plně obráceny, abyste ji mohly snést a milovat ji, jinak se
někteří uprostřed Boží spravedlnosti stanou odpadlíky a kvůli tvrdosti Boží spravedlnosti
odmítnou následovat mého Syna.
Pohleďte, mé děti, jak vás Nejsvětější Trojice miluje a jak já se přimlouvám za vás, a to i v této
chvíli prostřednictvím tohoto dovolávání a této Novény. Boží milosrdenství sestupovalo v plnosti
na tuto generaci, která si ji nezaslouží, protože neví jak reagovat a stále se bouří, znovu a
znovu, proti Otci. Boží milosrdenství je nekonečné. Dokonce, i když vidíme, v jakém stavu se
nacházejí duše největší části lidstva, stále sestupuje, aby vám nabízelo příležitost ke změně
a návratu na cestu k obrácení.
Ach, jak velký je Bůh, kterého chcete v tomto čase odmítnout…
Ach, jak je milující, dobrotivý, laskavý a jak vám odpouští, protože jeho láska je
nekonečná.
Mé milované děti, ať změna a touha po změně se neukončí s koncem této Novény, ale jak jsem
již oznámila dříve, ať tento 28. srpen je začátkem zářícího lidu, lidu, který je znovuzrozen v
Duchu a Pravdě, lidu, který se rozhodl k úplnému obrácení, neboť každý den je dnem obrácení.
To je, děti, co od vás v tomto čase čekám a budu čekat až navěky vedle Nejsvětější
Trojice, protože jsem dcera Otce, Matka Syna a nevěsta Ducha Svatého. Tato
Novéna byla diktována ústy Otce, aby ti, kteří se ji modlí s pravou láskou, dosáhli
dobrodiní, které vám jako Matka nabízím.
Miluji vás, a to je důvod, proč se vás domáhám. Dožaduji se vás pro mého Syna, dožaduji se
vás pro vaši spásu, dožaduji se, abyste milovali své bratry, abyste byli opravdoví, abyste nebyli
podprůměrnými praktikujícími křesťany, abyste nebyli pokrytečtí.
Proč odmítáte darovat několika okamžiků svého života mému Synu, abyste Ho
poznali a zamilovali se do Něj?
Proč jste tak prostoduší, tak neposlušní, že se stáváte srovnatelní s generací potopy
nebo s obyvateli Sodomy a Gomory, protože oni přijali Satana jako svého boha
a pozvedli ho na trůn?
Mé děti, vy víte, že vás tolik miluji, že to všechno vám musím říct, aby vaše srdce byla pohnuta
natolik, že vaše mysl si vzpomene, že Láska a Boží milosrdenství jsou nekonečné, ale současně
také těm, kdo se zříkají být dětmi Boha, že milosrdenství se objeví před vámi.

Neodmítejte je, děti, nepohrdejte jím, přijměte toto milosrdenství, které se otevírá
pro každého, pro všechny.
Proto jsem se zmínila o potopě a o Sodomě a Gomoře, abyste si připomněli, že i v těchto
okamžicích našel Bůh bytosti hodné spásy. Proto mě dnes posílá, neboť v tomto čase také
nachází bytosti bojující o spásu, posílá Mě jako Matku a učitelku, abych vám připomněla
milosrdenství. Ať už je člověk jakkoli velký hříšník, když se bude opravdově kát, bude jako Noe,
který dosáhl Božího požehnání.
Moje děti, potopa tohoto času není potopou vody, je to potopa ideologií, které Satan vrhá
na lidstvo, aby je zbavil svědomí a podřídil je vůli pekelného draka a jeho říše, pro něhož
největším chapadlem na zemi je svobodné zednářství.
Mé děti, jako Matka vám žehnám a jako Matka vám nabízím svou lásku a mé srdce, abyste
mohly vejít dovnitř, a jako Královna a Matka posledních časů vás prosím, aby každý z vás byl
dítětem, které ruka mého Otce ochraňuje jako své stvoření, reprezentující svatý Zbytek.
Nezapomeňte na našeho milovaného anděla pokoje, který přijde se představit lidstvu potom, co
antikrist podmaní lid mého Syna, aby s ním nebyl zaměňován.
Dnes představuji anděla pokoje lidstvu…
Nové stvoření, stvoření, které bylo instruováno Nejsvětější Trojicí, stvoření, které,
v podobnosti s Janem Křtitelem, bude ještě volat na poušti této generace, abyste se
znovu vydaly ke spáse a pokračovaly na cestě k ní.
Mé děti, modlete se bez ustání, ten, kdo se nemodlí srdcem, shledává cestu těžkou a obtížnou,
modlete se srdcem, naučte se modlit se srdcem.
Žehnám všechny, kdo v tento den začaly svatou Novénu s láskou a vírou.
Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého. Amen.
Matka Maria

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 25. srpna 2018.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

JAK JSEM VÁS JEN VAROVAL, A VY JSTE SE NIC NENAUČILI!
Moji milovaní lidé:

Přijměte mou Lásku a mé požehnání.
Potom, co plevel bude spálen, moji lidé energicky povstanou, protože už nebudou moci
být podvedeni nebo oslepeni plevelem, a také se nebudou moci míchat s vlažnými, ani
s plevelem.
Tím, že se posílí mým Slovem, mým Tělem a mou Krví, láskou mé Matky a jejím Slovem, moji
lidé nemohou být zdeptáni pádem těch, kteří mezi mými dětmi následují člověka. Jejich důvěra
zůstane ve Mně.
Lidé, kteří se nemodlí, jsou lidmi, kteří podléhají útoku ďábla za všech okolností a bez úlevy.
Bdělost, moji lidé! Část instituce mé církve upadla do těžkých omylů kvůli nedostatku vážné,
přísné a náležité výuce ve vzdělávacích ústavech a kvůli nedostatku pravdivosti některých, kdo
nemají vřelou touhu Mi sloužit v Duchu a Pravdě.
Je nezbytné, aby filtr věrnosti byl oporou ve vzdělávacích ústavech pro ty, kdo chtějí
být částí mého kněžství, mých mužských a ženských duchovních.
Mé srdce je zarmouceno takovým množstvím selhání, kterých se dopustili někteří
z mých kněžských synů proti nevinným mezi mým lidem. Opatření vůči mým kněžím
musí být přezkoumána, aby se čistota rychle prosadila, "Běda tomu, kdo je příčinou hříchu. Bylo
by pro něho lépe, kdyby mu byl pověšen na krk mlýnský kámen a hozen do moře, než aby svedl
k hříchu jednoho z těch maličkých" [Lk 17, 1-2].
Nepřijímám lži, ani nestydatost, které jsou použity v nástrahách démona na mé nevinné.
Potřebuji, aby v mých církevních institucích byla nekompromisně zakotvena pravda, aby moji
kněží Mi zůstali věrní, pevní ve víře a oddaní svému úřadu a ve svatosti.
Můj lid se vyznačuje svou láskou ke Mně, ale někteří z mých reprezentantů jsou mou
velkou bolestí, mou hanbou před lidstvem, které Mnou pohrdá a odvrací se ode Mne.
To jsou chvíle, kdy moji lidé by se měli stále živit vírou, udržovat Přikázání živá
a lpět na nich.
Moji lidé, naučte se rozpoznat mé Slovo a nespoléhejte na čas, nebo na dny pro duchovní
probuzení. Každý okamžik je datem, které napsal můj Otec do velké Knihy Života, každý den je
pro vás tím, jako by byl poslední ve vašem životě. V tomto okamžiku, mé děti, byste neměly
čekat na své obrácení, ani odmítat má volání.
Úchylky mých lidí, kterých se dopustili po celém světě, jsou plodem života bez mé Lásky
a plodem touhy držet se toho, co je světské a hříšné, aby byli přivítáni lidskou láskou bez
hodnot a bez pravidel.

Můj lid Mě zná a ví, že by neměl žít znehodnocenou lásku.
Potřebujete vnitřní změnu, každý člověk jednotlivě, abyste žili v mé Lásce, která je pravou
Láskou a nedovolit mysli, aby ovládla vaše smysly, ani nedovolit myšlenkám vás změnit, nebo
nechat vám uvěřit v něco, co není pravda. Mějte srdce z masa, aby všechno proudilo uvnitř.
Když vaše srdce bude čisté, pak fyzické a duchovní smysly budou řádně plnit svou funkci a po
velkém procesu očisty dosáhnete toho, že váš život a práce budou svědectvím, které
evangelizuje bez slov.
Pokrytec nepodává o Mně svědectví, snadno nachází místo pro sebe, kde může se vzletnými
frázemi zůstat, ale ti, kdo žijí v mé Lásce, jsou připraveni být modelováni, jsou připraveni se stát
v každém okamžiku stále lepší, nejen pro svůj vlastní prospěch, ale ve prospěch svých bratrů.
Pokrytec zdvihá prst, vnucuje se, nezná dobročinnou lásku a nic se mu nezdá dobré, anebo
vždy říká: "Ještě jsem se nerozhodl, přemýšlím o výzvě", a to znamená vyhnout se závazku ke
Mně.
To je, co vy, moji lidé, poznáváte u velkého počtu bratrů. Být mým pravým dítětem jde za
hranici modlitby, činu služby v kostele, přesahuje i svědectví. Moje pravé děti jsou ty, které
se dávají pro Mne, ty, které Mě znají, ty, které neopakují má Slova, ale nechávají je
žít v hojnosti, ty, které nacházejí "skrytý poklad", ty, které nelpí na tom, co je
světské, ty, které neustále děkují a zbožňují naší Trojici, ty, které milují mou Matku
tak, jak ji miluji Já.
Moji milovaní lidé, cesta, kterou máte jít je příkrá, pod pálivým sluncem a bez vody, obuv
se opotřebovává, a přesto musíte pokračovat dál k vrcholu.
Neodvracejte se ode Mne, buďte stále mými dětmi. Buďte těmi, kdo plní vůli mého Otce
a nepřijímají moderní trendy.
Modlete se za Mexiko, bude znovu otřeseno.
Má církev je otřesena, a bude ještě víc, až bude ve zprávách kvůli bohu peněz.
Moji milovaní lidé, země vyzařuje neklid duše člověka, příroda se stále utkává s člověkem,
klimatické změny jsou nevypočitatelné, mají dopad na člověka, podnebí jsou jiná.
Potraviny jsou vzácné, dlouhá cesta kvůli vodě začíná.
Moji milovaní lidé, jak jsem vás jen varoval, a vy jste se nic nenaučili, ani jste se nekáli.
Přijměte s vírou požehnání, které má Matka jako Královna a Matka posledních časů dává
každému z vás.
Žehnám vám.

Váš Ježíš

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 26. srpna 2018.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

Z MÉHO BOKU OPĚT PROUDÍ KREV
Moji milovaní lidé:
Z mého boku, z něhož byla zrozena má církev a odkud se vylévá Krev a Voda, z toho stejného
boku opět proudí Krev a olej mé Lásky, aby probudil mé lidi, pro tolik bolesti, kterou Mi v tomto
čase způsobují, především skrze hierarchii mé církve, která je příčinou skandálu.
POTŘEBUJI SVATOST, A VŠICHNI, KDO ZASVĚTILI SVŮJ ŽIVOT MÉ SLUŽBĚ, TO MAJÍ
JAKO POVINNOST.
Ďáblu nestačilo, že vypustil svůj dým do mé církve, ale využil také nedostatek modliteb a pravé
oddanosti některých mých kněží ke Mně, ovládl jejich mysl a probudil zvrácené touhy, nízké
vášně a zcela úchylné žádosti těla. Toto je těžké ponaučení mé církve, je to otřes mé církve,
jejíž hlavou jsem Já.
V tomto čase se můj bok znovu otevřel a z něj se vylévá Krev bolesti nad tím, kolik
hříchů a urážek této povahy působí škodu mým nevinným – tělesnou a duchovní
škodu.
Z mého boku se vylévá olej Lásky k mým věrným, protože v ulicích část lidstva znovu zuřivě
vykřikuje: "Ukřižuj Ho, ukřižuj Ho" a hierarchie mé církve mlčí.
CO JSEM TI UDĚLAL, MŮJ LIDE?
Je naléhavé, abyste činili pokání, moji lidé…
Je naléhavé, abyste převzali zodpovědnost za své omyly a obrátili se…
Sexuální úchylky v tomto čase přesahují všechny hranice, protože Satan ví, že tímto způsobem
vede mé děti k úplnému zničení tím, že je odchyluje od jejich přirozenosti.
Můj bok je otevřen a z něj se vylévá Krev a olej mé Lásky, aby volal můj lid, nejen k modlitbě,
nejen k náhradě škody, ale aby moji laičtí lidé se sjednotili a byli nositeli důrazného volání ke
svým bratrům a sdíleli s nimi mé Slovo a své osobní svědectví.
K tomu však musíte být znalci Písma svatého a věrní mému Slovu, aniž byste je pokřivili.
Nebuďte odpadlíky! Pracujte, namáhejte se v dobrém i zlém čase.

Jsem zarmoucen skutečností, že Zlý volně útočí v ulicích měst a obcí, zatímco moji pastýři
zavírají dveře těm, kdo se chtějí se svými bratry podělit o mé Slovo, které jsem jim sdělil.
Mé děti musí pracovat na straně dobra a nebýt spoluviníky zla, umlčující dobro.
Vy, mé děti, buďte hlasem dobra!
Žehnám vám.
Váš Ježíš

Poselství Matky Spásy ze dne 30. srpna 2018.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

ODMÍTNUTÍM BOHA ČLOVĚK ODMÍTÁ BOŽÍ LÁSKU A ZŘÍKÁ SE JÍ

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Přijměte požehnání mé lásky, balzám, v tomto čase, kdy potřebujete požehnání
z nebe, abyste mohly jít dál uprostřed prudkých útoků, jimiž procházíte.
Zkoušky jsou nutné pro všechny mé děti. Pro dobro duše je třeba, abyste opustily pohodlí,
každodenní zvyky, mít vše, co se vám líbí. Je dobré pro mé děti, jsou-li si vědomy, že být dětmi
mého Syna je nedělá imunní k utrpení. Je to právě uprostřed strastí, že člověk hledá, touží a
úpěnlivě prosí Nejsvětější Trojici o pomoc Boží milosrdenství, aby se staly zázraky.
A zázrak, o který byste měly pokorně prosit, je především spása duše a teprve pak
těla, je-li to Boží vůle. Spása duše, a pak řešení toho, co se vám stane.
Každá lidská bytost potřebuje ve svém životě existenci Boží Lásky, aby se stvoření úspěšně
rozvíjelo a přineslo plody věčného života.
Milovaní, člověk trpí vzpourou a vstoupil do nepřátelství proti Nejsvětější Trojici, této Matce
a všemu, co vám připomíná božství, protože chcete žít v prostopášnosti a bez toho, že byste
byli upozorňováni na to, co je špatné.
Středem každé lidské bytosti je Bůh, a proto odmítnutím Boha člověk odmítá Boží Lásku a
zříká se jí svou svobodnou vůlí, a tím ztrácí osu, kolem níž se otáčí jeho život i duchovní
rovnováhu. Člověk se sám vzdává zlu, které vítá jako svého boha, neklade žádný odpor a je
stržen k účasti na špatných činech a jednání.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
ÚPĚNLIVĚ VÁS PROSÍM, ABYSTE PRONIKLY DO SVÉHO NITRA A OPRAVDU DOŠLY K
POZNÁNÍ SEBE SAMÝCH A DÍVAJÍCE SE DOVNITŘ SEBE, SE ROZHODLY K OKAMŽITÉ
ZMĚNĚ.
Při pohledu dovnitř sebe najdete sílu a jistotu víry v Boha a současně objevíte, co vás zadržuje
od dosažení spojení s Boží vůlí.
Tím, že se člověk vzdálil Boží Lásce, oslabil duchovně sám sebe, a potom, co byl
varován, že tato generace se nachází v naplňování proroctví, se vaše generace stala generací
velkého pokroku. Nicméně duchovní pokrok člověk zabrzdil, protože si nemyslel, že to, co je
duchovní, je v každodenním životě nepostradatelné a že tvoří v lidech velmi důležitou část
nutnou k tomu, aby jako lidské bytosti rozmnožovaly dobro, které je v nich přítomné.
Jako Královna a Matka posledních časů vám dávám:
Mé srdce, abyste byly ochraňovány mým Synem…
Mé oči, abyste viděly dobro a chtěly obrácení…
Mé paprsky světla, aby dosáhly na celé lidstvo…
Má chodidla, abyste byly věrné cestě obrácení a nezastavily se ani pod sluncem, ani pod
vodou…
Volám vás, abyste se podívaly na Zem, a pochopily její hodnotu a aby se každý snažil přinášet
pokoj mezi národy …
Nabízím vám můj svatý růženec, protože bez modlitby nemůžete dospět k Bohu…
Vyzývám vás, abyste byly jako děti [Mt 18, 3] a byly tak hodny ochrany Nebeského Otce, byly
autentické a opravdové, protože v tomto čase potřebujete duchovní statky a potřebujete vědět,
jak je proměnit v činy.
Mé děti potřebují být více duchovní, aby si udržely víru živou, aby jim dala jasnost,
která vzniká v nitru člověka, a aby jejich činy a díla sloužily dobru.
Mé děti, neztraťte spásu, ze své vůle si chraňte duši, aby živila duchovní smysly opravdovým
pohledem, milujte, co Bůh odkázal lidské rase, abyste mohly jít v Boží vůli a pochopit, že
poslušnost je vůdčí princip, který se stará, aby kormidlo Boží Lásky drželo lidské stvoření v dlani
jeho Boží ruky.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Setkáte se s větším zmatkem než v tomto čase a jen když svého Boha a vašeho
bližního milujete tak, jak vám přikázal On, budete schopny tomuto zmatku
vzdorovat, aniž byste padly do rukou Zlého.

Mé děti vědí, že zlo přitahuje zlo, dokud se stvoření dobrovolně nezaváže k opravdovému
pokání a nerozhodne se naplnit pevný úmysl nápravy a obrátit se a pracovat na jiných dílech a
činech, spojených s dobrem. Mé děti stále jednají v dobru, aby je dobro vedlo k tomu, že budou
pravdivé a budou pracovat ve spojení s Boží vůlí.
Mé děti, jádro Země je ve zvýšeném a neobvyklém stavu vibrací, které způsobují, že zemské
vrstvy se rozpínají a zase stahují. Lidstvo bude vystaveno zemětřesením s větší intenzitou
a četností. Děti, nezapomeňte, že přímořské oblasti budou nejvíc vystaveny tsunami a dalším
událostem na moři.
Modlete se, západní pobřeží Spojených států se bude třást, Japonsko stále zamořuje
okolí.
Zlo se v tomto čase pohybuje ve všech oblastech s velkou rychlostí, církev zakouší kritické
chvíle. Mé srdce kvůli tomu krvácí. Jako Matka lidstva, trpím pro ty, kdo překračují Boží Zákon.
Pošetilost člověka a jeho neúspěch zůstat sjednocený s mým Synem vedl člověka k povstání
proti Bohu. Část lidstva chce nechat zmizet všechny pozůstatky, připomínající Nejsvětější Trojici
a tuto Matku.
Zlo hýbe vlažnými a těmi, kdo se zřekli Boha [Zj 3, 16].
Vy, děti mého Neposkvrněného Srdce, vytrvejte, nekolísejte, nezapomínejte, že mé
Neposkvrněné Srdce zvítězí a že já, jako Královna a Matka posledních časů, se přimlouvám za
každé z mých dětí, i když mě o to neprosíte.
Neodpočívám, mé děti, jsem Královna a Matka a zachráním největší počet duší pro
Boží slávu. Proto vás vyzývám, abyste byly láskou, zachovaly si víru, naději a byly
dobročinné, aniž byste dovolily beznaději vám vzít váš pokoj.
Nebojte se, jsem tady: Já jsem vaše Matka a miluji vás, přimlouvám se za vás.
Ať je Bůh zbožňován, jeden a tři!
Žehnám vám.
Matka Maria

Poselství Matky Spásy ze dne 5. září 2018.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

VRAŤTE SE KE MNĚ, ABY ZLÝ NAD VÁMI NEZVÍTĚZIL

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Můj Syn vás miluje a v tomto čase dává najevo své pocity kvůli tomu, co mu lidstvo udělalo…
Můj Syn neustále trpí bolestí svého umučení v každém odmítnutí, v každé bolesti, v každém
znevážení, v každém nedostatku lásky mezi vámi.
Mé děti, potřebuji, abyste vy, jako lidé mého Syna, viděly v každém svém bratru
mého Syna na kříži, který trpí pro každého z vás.
TEĎ UŽ JE TOHO DOST!
Můj Syn už trpěl dost!…
Už dost trpěl pro toto lidstvo, které jím stále pohrdá!… Podívejte se a Něho, mé děti, na jeho
kříži, na kterém se dal za vás a stále se dává za každého z vás…
Podívejte se, jak mu tečou slzy, mé děti…
Podívejte se, jak trpí…
V každém okamžiku se jeho utrpení obnovuje, v každém okamžiku je křižován…
Jeho utrpení je ostré a je stále obnovováno těmi, kdo Ho znesvěcují, kdo Jím pohrdají, těmi,
kdo se dopouštějí zneužívání nevinných.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Je naléhavé, aby se lidé mého Syna vzali za ruce a odhodlali se stát duchovnější
a rozhodli se porazit zlo obrácením.
Je toho tolik, co nevíte, mé děti!
Je toho tolik, co se blíží k lidstvu.
A i kdybyste viděly, co se děje ve světě a jak se chování lidí změnilo, tak i přesto byste neměly v
úmyslu bojovat proti hříchu…
S jakou bolestí v srdci se dívám na svého Syna, který trpí, znovu a znovu, pro svůj lid!
S jakou bolestí v srdci vás volám, jako Matka lidstva, stále znovu, a vy nenasloucháte mým
úpěnlivým prosbám!
A vidím, jak ďábel vzdaluje mé děti od všeho, co reprezentuje božství, a vidím, jak odmítáte
stále znovu každé znamení. Stále znovu odmítáte Přikázání, svátosti, vysmíváte se posvěceným
předmětům, ale proč byste se jim nemohly vysmívat, když pohrdáte Bohem – odstranily jste Jej

ze svých životů, vytrhly jste Ho ze svého srdce, a proto ďábel vaše srdce zatvrdil a dohnal mysl
lidstva k šílenství, aby bylo ještě více uvedeno na scestí.
Drahé děti, snažně vás prosím, aby každé z vás bylo nositelem lásky mého Syna,
abyste přinášely každé slovo lásky mého Syna svým bratrům. Je tolik duší, které jdou do
zatracení!… Neboť ďábel rozhodl otrávit mysl těch, kteří slouží mému Synu.
Je naléhavé, mé děti, je naléhavé, abyste se modlily, abyste poklekly, je naléhavé
nechat pokleknout lidské ego, abyste se nebouřily proti Nejsvětější Trojici.
Mé drahé děti, jak je možné, že se vaše srdce nerozechvělo!… Je tolik událostí, které jste
vytvořily vy samy, protože stvoření se vám zdá naprosto lhostejné, protože neposloucháte,
nerespektujete Boží Zákon a nejste v souladu se Stvořením…
Je naléhavé, abyste nezapomněly, že můj Syn je milosrdenství a každé z vás si tvoří
na své cestě milosrdenství pro sebe, každý člověk si zaslouží Boží milosrdenství, ale
když tu cestu opustíte, pohrdáte Nejsvětější Trojicí a přijímáte ďábla jako boha, a v tomto
okamžiku se vysmíváte Božímu milosrdenství ze své vlastní vůle.
Nechci, abyste byly ztraceny. Vraťte se na Cestu, mé děti, vraťte se na cestu, obraťte se!
Kajte se ze srdce a změňte svou cestu. Dokonce i vy, které jste spáchaly smrtelné hříchy,
proste o odpuštění, vyzpovídejte se ze svých hříchů, protože můj Syn nebude otálet ve vylití
svého milosrdenství na vás.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Kolik, kolik mých dětí bude trpět?
Kolik mých dětí se připojí do řad ďábla?
Můj Syn tím trpí a já tím trpím také.
Když půjdete přijmout mého Syna, ptejte se, v jakém duchovním stavu se nacházíte. Bojte se,
aby si nikdo neukoval své vlastní zatracení.
Mé děti:
Já nejsem Matka, která přináší jen neštěstí, jsem Matka lásky, a proto vás varuji,
protože nechci, aby mé děti se připojily k řadám Satana.
Nepřijímejte nic, co je v rozporu s Božím Zákonem, protože se stanete spoluviníkem. Musíte
poslouchat v Duchu a Pravdě, musíte vstoupit do srdce mého Syna, abyste pochopily, že
nazývat se křesťanem není jen slovo, ale je pojmem o vstupu do nekonečné lásky, nekonečné
víry, nekonečné dobročinnosti a do nekonečného milosrdenství a dobroty. Být křesťanem, je
pulzovat se srdcem mého Syna, abyste byly vykonavateli Boží vůle.

Modlete se, mé děti, modlete se za toto zhýralé lidstvo, které otěže ďábla vedou
směrem k propasti.
Modlete se, mé děti, modlete se za Venezuelu, která trpí.
Modlete se, za Nikaraguu, tento národ bude trpět.
Modlete se, mé děti, modlete se Argentinu: neposlechly jste tuto Matku a budete
trpět tím, co jsem vám oznámila ve jménu Nejsvětější Trojice.
Stane se velká událost v globálním měřítku, ale přesto člověk, chycený ve svých rozmarech
a zhýralosti, nebude jí věnovat pozornost, ale bude se bouřit proti Nejsvětější Trojici a proti této
Matce.
Odpouštím všem, kdo vzali můj obraz, jenž reprezentuje mě, aby se dopustili
nečistých činů, neboť můj Syn vystoupil, a říká vám:
"Odpouštím vám, jsem nekonečné milosrdenství, ale vraťte se ke Mně, aby Zlý nad
vámi nezvítězil, vraťte se ke Mně!"
Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Matka Maria

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 12. září 2018.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

NEMŮŽETE MILOVAT NĚKOHO, KOHO NEZNÁTE

Moji milovaní lidé:
Má Láska k vám je nepochopitelná…
a pohled na kajícnou lítost části z vás se dotýká mého srdce.
Moji milovaní lidé, vzhledem k tolika událostem, k nimž dochází v lidstvu, je člověk rozptýlen
a nesoustřeďuje se na vědomí nutnosti udržet se ve splynutí s naší Nejsvětější Trojicí.
Přeji si, aby mé děti ukázaly více ochoty být sjednocené s naším božstvím a kladly
si za cíl dosáhnout většího duchovního spojení s naším Domem.

Máte k tomu všechny prostředky:
Modlete se sami a bez spěchu…
Naučte se vzdálit ze své mysli to, co vás trápí…
Zabraňte svým myšlenkám, aby vás ode Mne vzdálily, zaměřte se na to, abyste necítili,
neposlouchali…
Nepředstírejte, že jste dosáhli velkých darů nebo ctností, abyste byli víc než vaši bratři, dovolte
Mi vám dát, co každý člověk potřebuje, aby naplnil mou vůli tam, kde to potřebuji.
Moji milovaní lidé, nebuďte duchovně okázalí! Chvíle důvěrnosti s naší slavnou Trojicí jsou velmi
důležité, kdy duchovní smysly se otevřou, a My se setkáváme bez sobeckých zájmů z vaší
strany.
Vzhledem k zmatku a pochybnostem musíte rozpoznat, zda to, co je hřích, je hřích a nemůžete
nahradit jeho jméno; a to, co je špatné, je špatné a nemůže být nazýváno jinak.
Neskrývejte zlo, protože nadměrně roste, množí se okamžitě, uchvacuje ty, kteří
jsou slabé mysli.
Moji lidé, zlo se zabydlelo ve většině globálních organizací, v místech kde byste si nemysleli, že
je to možné, ale v tomto čase je skutečnost jiná: člověk předal moc Zlému, a ten pronikl do
všeho, co na své cestě našel a pokřivil cíle institucí, vytvořených k užitku lidí.
Dnes je již skutečný úmysl Zlého před lidstvem odhalen. Má ve svém vlastnictví vše, co může
lidem pomáhat, s cílem, aby lidé byli zajatci toho, co jim může nabídnout. To je panství zla, to
je panství ďábla, to je ten okamžik, na který ďábel čekal, aby dal antikristu do vlastnictví vše,
co lidé potřebují a tím svázal ruce těm, kdo nemají silnou víru.
Proto jsem vás volal, abyste Mě poznali, abyste se ponořili do poznání Písma
svatého a dalších církevních dokumentů.
Znalost nejde proti zdravému rozumu, protože nemůžete milovat někoho, koho
neznáte. Je naléhavé, aby můj lid odložil nevědomost a vstoupil do vztahu, který by
měl udržovat se svým Pánem a Bohem.
Mou církev zasáhl ďábel už dávno, a ta stále více odumírá. To by nemělo být chápáno jako něco
dočasného, nebo nedůležitého, neboť v tomto čase antikrist útočí a pracuje zdálky, aby nebyl
odhalen před časem.
Moji milovaní lidé, příroda se bouřlivě obrací proti lidstvu. Vzrůst sopečné aktivity bude příčinou
poplachu. Sopečné erupce budou stále častější a budou udržovat člověka ve stálém neklidu,
proti němuž člověk nemůže udělat nic, jen reagovat.

Slunce se uvnitř i nadále ohřívá, a to vyvolá neobvyklou událost, která se pro Zemi stane
nebezpečnou.
Hněv lidí roste a mé děti uvidí, jak celé národy povstávají, bratři se bouří proti bratrům.
Komunismus je příčinou velkých pohrom a hrůz a některé velké národy, které se staví proti
komunismu, chtějí válkou získat moc. To, mé děti, je velké lidské šílenství.
Moji milovaní lidé:
OBRAŤTE SE, ČAS UPLÝVÁ A MOJI LIDÉ ČEKAJÍ A CHTĚJÍ VIDĚT VÍC, ABY UVĚŘILI…
TO POVEDE JEN K TOMU, ŽE BUDOU TRPĚT A ZJISTÍ, ŽE NEJSOU PŘIPRAVENÍ.
To se stane, když ti, kdo měli poslouchat a být věrní Mně, jsouce mým lidem, budou mezi těmi,
kdo Mě zapřeli a byli neposlušní. Budou mezi těmi, kdo Mě zahanbili a budou mezi těmi, kdo:
"…zatímco měli vstoupit do království, budou vyhnáni do temnot venku; tam bude pláč a
skřípání zuby" [Mt 8, 12].
Modlete se, mé děti. Sílu odporovat zlu nenajdete v mžiku oka, ale ve stálém
odevzdání naší Trojici a v přijetí vedení mé Matky.
Zůstaňte pozorní k mému volání.
Miluji vás věčnou láskou. Žehnám vám.
Váš Ježíš

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 17. září 2018.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

JÁ NEJEDNÁM, ANIŽ BYCH PŘEDEM UVĚDOMIL MŮJ LID

Moji milovaní lidé:
Žehnám vám.
Uvnitř mých ran držím každého, aby se podílel na mé Lásce.
Moji lidé si udržují víru ve Mne, proto mohou stát pevně, bez váhání, ani nejsou rozptylováni
těmi, kdo je chtějí kontaminovat falešným učením nebo nezdravými liberálními představami,
které jsou vlastnictvím ďábla.

Moji lidé jsou lidmi vítězství, jdoucí v souladu s Božím Zákonem, kteří vědí jak rozlišovat a říct
NE tomu, co je v rozporu s naší Boží vůlí.
Mé děti jsou překvapeny útoky ďábla, který je dostihne a silně je zasáhne tam, kde mohou
způsobit nejvíc skandálů, aby vyvolaly větší dopad.
Má církev žije chvíle nejistoty a bičování, protože už před nějakým časem zanedbala – skrze
některé mé posvěcené služebníky – jednotu s naším Domem, a protože se nepřiměřeně zapletla
do světských záležitostí. Zapomněla na svou povinnost starat se o mé stádo s ohledem na víru
mých dětí, která byla otřesena kvůli nedostatku lásky k naší Nejsvětější Trojici a mé Nejsvětější
Matce.
Lidstvo v této době nepřestalo přemýšlet o transformaci, před kterou jsem vás
varoval, protože jdete životem s netečností, nenaučili jste se myslet nebo rozumně uvažovat,
žijete, aniž byste se dívali vpřed nebo do stran, kvůli strašné povolnosti ke všemu, co vám
usnadňuje soužití na zemi bez nejmenšího úsilí. Proto je pro ďábla pohodlné a snadné přilákat
mé děti k tomu, co je hříšné a k tomu, co si Já, jako váš Bůh, ošklivím.
Lidstvo stále žije s arogancí, v níž se odehrává boj o moc, který vyvolává pýchu, s níž mé děti
zapomínají na Mne a na prosby mé Matky a věnují se vychloubání zvláště tím, co je materiální,
se svým egem, nafouklým hmotným majetkem. Přicházím ke každému z vás jako žebrák,
abych prosil o to, co je moje a co jsem vám dal, abyste to spravovali, ale vy jste nebyli
dobrými správci a převzali jste vlastnictví toho, co jsem vám dal, a přitom jste odmítli
naslouchat mému Slovu, mým voláním a naléhavým prosbám mé Matky, abyste vyšli ze svého
trápení a zachránili svou duši.
Jste stále duchovně vlažní, maříte čas se zlem a obracíte se ke Mně, až když jste
skleslí, unavení nebo zoufalí, ale díváte se na Mne zdaleka, abyste se úplně
neoddělili od toho, co je světské a hříšné.
Moji milovaní lidé, začněte jít po cestě k bratrství. Ti, kdo v tomto čase žijí pohodlně, budou
přivítáni svými bratry, těmi, jimiž jste pohrdali, nebo na ně v tomto čase pohlíželi
s nedůvěřivostí. Ti, kteří v očích světa se zdají být bez schopnosti chápat, jsou některými z těch,
jimž jsem se rozhodl poslat mé Slovo a Slovo mé Matky v tomto přesném okamžiku, kdy
spousty zla jsou všude a sužují lidstvo, které je hluché a ponořeno do hříchu.
Moji lidé by měli pomáhat jedni druhým, být sjednocení, aby zlo nemohlo způsobit
jejich pád, ale lakota se zmocnila člověka, jenž se cítí jako král a pán a pohrdá
potřebnými a zapomíná, že ten, kdo se teď na vás dívá jako strádající, může být
vlastník mého srdce a obdrží mé věčné statky.

Mé děti, nebe pracuje neúnavně a dotýká se ztvrdlých srdcí a zatoulaných myslí posedlých zlem,
oddaných zvráceným touhám, které nesnáším [Př 6, 16-17]. Můj Dům pracuje neúnavně, aby
myšlenky nezabránily člověku být poslušný mých žádostí a odmítat hřích.
Moji lidé musí reagovat a nebýt závislí na cestách světa, moji lidé musí být věrní mým
naléhavým prosbám s ohledem na lidstvo, které stále bojuje proti sobě. Novinky, neustále vám
představované Zlým, vás vedou k nejhoršímu morálnímu úpadku všech dob v historii lidstva.
Moji lidé, volal jsem vás, abyste napravili špatná díla a činy, jimiž se Mi vysmíváte. Člověk
ochutná hořký kalich spravedlnosti, až se ocitne před tím, co pro sebe sám vytvořil.
Prožíváte chvíle, v nichž mé milosrdenství zůstává pozorné ke všem, kdo Mě hledají
s upřímným srdcem a snaží se změnit svou cestu, a se smutkem přijímám odmítání
mých dětí, které, podrobeny zlem, se oddaly k zasévání hříchu u slabých, malých a
nejcitlivějších.
Pokrytci, kteří se Mi vysmívají tím, že se modlí ve spěchu, aby si pospíšili setkat se s hříchem.
Já nejsem Bůh mrtvých, ale živých.
Stíny přestanou být stíny a stanou se nejstrašnější temnotou, která nepovede k jasnosti, dokud
se nebeská klenba nerozzáří dvěma nebeskými tělesy, které se lehce dotknou a ozáří celou
Zemi. Den bude jasnější a noc bude jako den – mluvím k vám o Varování – o okamžiku, v
němž bude každý sám se svým vlastním svědomím před svými hříchy. Tento okamžik bude tak
silný, že někteří nesnesou prožít svou vlastní zlovolnost, aniž by byl nápomocen jakýkoli bratr,
protože tento okamžik prožije ve stejném čase každý zvlášť. Bude to okamžik, kdy celá země
bude Mnou ochromena. Člověk se ocitne sám, protrpí své vlastní hříchy, nebo se bude radovat
ve své odevzdanosti a pravdivosti.
Vše, co je uvedeno výše, není fantazie, ale má Pravda, protože Já nejednám, aniž
bych předem uvědomil můj lid [Am 3, 7].
Moji milovaní lidé, kolik jen utrpení kvůli odmítání žít v Božím Zákonu!
Zapřete všechno, co vám říkám, abyste pokračovali v bezuzdné nevázanosti. Vaši společníci na
cestě, vaši strážní andělé, nevyslovitelně trpí kvůli chování člověka na cestě do zatracení.
Národy nyní trpí nejméně, ale pak začne skutečná očista a lidská stvoření budou litovat své zlé
činy a neposlušnost až do konce.
Moji lidé, nepřestávejte praktikovat modlitbu, buďte stálí ve svých dílech a jednání.
Země se bude stále silně třást v jedné či druhé zemi, proto je vzájemná modlitba
potřebná. Myslete na Chile, Japonko a Mexiko.

Nezapomeňte na modlitby za země napadené a pronásledované komunismem
a za zmanipulovanou mysl dohnanou k šílenství touhou po moci nad světem,
která přivede lidstvo k válce.
Země se bude třást do té míry, že některé z mých ubohých dětí Mě budou zoufale volat, aniž by
Mě kdy milovaly nebo poslouchaly. Jsou to suchá srdce, jako [uschlý] fíkovník.
Moji lidé, vedu vás do mého srdce. Žehnám vám a miluji vás tolik, protože nechci, aby kdokoli
byl ztracen.
Sjednoťte se! Nemůžete jít samotní, sjednoťte se!
Nebojte se, přikryji vás svou Láskou. Buďte pravdiví.
Žehnám vám.
Váš Ježíš

Poselství Matky Spásy ze dne 20. září 2018.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

KDOKOLI SE SPOJÍ SE ZLEM, MŮŽE SE STÁT KATEM VLASTNÍ RODINY

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Děti, přijměte mou lásku a mou neustálou pomoc pro každé z vás.
Mé srdce si přeje, abyste se osvobodily z řetězů, kterými zůstáváte stále připoutány, a tak
mohly začít změnu života, kterou každý potřebuje, a nakonec i duchovní změnu.
Není správné očekávat znamení na nebi, abyste učinily pokání. Nevíte, zda tato stejná znamení,
která uvidíte, nebudou příčinou, která povede k tomu, že ztratíte zdravý rozum, protože jste
dříve nic podobného neprožily.
Žijete dál své životy a každodenní jednání ve společnosti, práci a problémech, na kterých se
podílíte a s nimiž jste svázáni. Někteří pokračují ve svém přání se v každém okamžiku stát se
lepšími, aby zůstaly v Trojičné vůli, a odkládají stranou vše, co by je mohlo vést k hříchu – jiní
nechávají Boha stále čekat a ostatní Ho odmítají.

To pro vás není čas, abyste zapomínaly na volání mého Syna a této Matky. Když
jsem vás dříve vyzývala, abyste nezapomínaly na odhalení, v tomto čase zdůrazňuji,
abyste na ně myslely víc než dříve.
Tolik jsme vás úpěnlivě prosili o změnu života, protože věříte, že to vše je jen utopie a že se nic
nestane! Ale to není pravda, děti, je to velké milosrdenství mého Syna, který zná vliv zla na tuto
generaci a jenž trval na záchraně co největšího množství duší.
Nebe jedná, ano, vyzývá vás, abyste se nerozptylovaly, nescházely na scestí, zůstávaly bdící
[Mt 26, 41], protože i ti, kdo jsou bdělí, nechávají míjet velká znamení nepovšimnutá, označující
pro vás běh událostí.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Syn zvrácenosti se pohybuje po Zemi a je potěšen pozorováním mých dětí, jak útočí
jedny na druhé. Antikrist je na Zemi a uplatňuje svou zlou vůli z nejvyšších úrovní ve
všech aspektech, týkajících se člověka, odkud vykonává svou moc, které se velká
většina mezinárodních organizací již podřídila, zejména v ekonomice, kterou si
podrobí národy.
Země trpí velkými změnami ve svých útrobách, proto neustále zakoušíte zemětřesení.
Chci, abyste si byly vědomy, že kromě těchto sil vlastních Zemi, některé země jsou otřeseny
silami, vycházející z lidmi zneužité vědy. V návaznosti na zneužití vědy v tomto ohledu, přijde
chvíle, kdy člověk nebude schopen ovládnout síly, jimiž působil na zemi a v některých zemích
vyvolá neslýchaná neštěstí.
Příroda řekne člověku ještě jednou, že nemůže soupeřit s její silou. Mexiko bude
trpět a já vás prosím, abyste se modlily za tuto zemi, stejně jako za Los Angeles,
Kalifornii a za zbytek Ameriky.
Jako Matka, vás vyzývám, abyste se modlily srdcem a ochotně se změnily v pravé děti mého
Syna v tomto čase, kdy velký počet vašich bratrů odpadává od víry.
V duchovní bitvě mezi dobrem a zlem, některé z mých dětí nejsou stálé v jednání a v
práci v dobru, jdou zpět a jsou vlažné kvůli nedostatku zbožnosti. Jiné se vrhají do
rukou ďábla, který do nich roubuje zkaženost, nedostatek víry a nevázanost.
Milované děti, kdokoli přijme zlo a uvítá ďábla jako svého boha, přilne k chapadlům pekelného
draka, který mu dá sílu jednat proti členům své vlastní rodiny. Kdokoli se spojí se zlem, může se
stát katem své vlastní rodiny – Zlý nemá soucit, nezná jej.

Volám vás, abyste se modlily svým srdcem, aby balzám lásky, ovoce modlitby,
dosáhl tam, kde je zapotřebí. Některé ostrovy v Oceánii se budou třást, modlete se
za tento úmysl.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Lidé mého Syna musí vyzařovat bratrství, lásku k Nejsvětější Trojici. Musí mít úctu k Božímu
Zákonu a posílit víru v Boží moc, ve všemohoucnost Boží, v Boží všudypřítomnost ve chvílích,
kdy lidé mého Syna, jejichž jsem Matkou, jsou otřeseni temnotou, která zůstala skryta v církvi
mého Syna.
Člověk změnil své činy, své jednání, své reakce, násilí se zmocňuje lidstva, slunce vyzařuje
silněji své vibrace a mění psychiku člověka, což u mnoha lidských stvoření slabého ducha působí
jako nákaza.
Nepředvídatelné lidské chování vyvolalo střety v mnoha zemích světa, proto vás
vyzývám, abyste se modlily za Španělsko, které je v nebezpečí. Vyzývám vás, abyste
se modlily za Kostariku, její mír nebude takový jako dřív.
Vy děti, musíte se stále modlit za celý svět, za všechny lidi světa, nesmíte
ochabnout, nebo mít strach, že ztratíte život, ale spíš se obávat, že ztratíte duši.
Některé z mých dětí vložily své naděje v mou ochranu a odmítají, že by ztratily svůj majetek
nebo svůj život, ale mýlí se. Ochrana nebe je duchovní, je k záchraně duší, pokud to chtějí.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, nepokračujte ve ztrátě času přemýšlením, zda
nastoupíte na cestu, ke které vás vyzval můj Syn – vstupte na ni teď!
Mé děti vědí, že modlitba a čin jdou ruku v ruce. Buďte posly Boží Lásky!
Žehnám vám mou láskou, žehnám vám mým srdcem.
Miluji každého se stejnou náklonností.
Matka Maria

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 28. září 2018.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

NEZTRÁCEJTE ODVAHU, NEBOŤ JÁ NEOPOUŠTÍM SVÉ DĚTI
Moji milovaní lidé,

v mém srdci najdete milosrdenství pro všechny.
Člověk musí odpovědět naší Boží Lásce. Každý je zodpovědný za svou osobní spásu a každý v
rámci lidstva si musí vytyčit cíl, zachránit pro nebe své bratry. Nemůžete dát, co nevlastníte a
jestli váš osobní cíl není sjednotit se s naší vůlí, nemůžete být svědky naší Lásky pro své bratry.
Nepochopili jste, že když Boží Láska chybí v životě člověka, ten upadá do hanebnosti, kterou
vdechuje do společnosti Zlý, aby hřích byl přijímán jako správný. Činy vzpoury v lidstvu proti
naší Trojici a proti mé Matce svědčí o pokroku zla v této době. Lidstvo bylo uchváceno hordami
Satana, který slíbil vnést svou zlobu do dětí mé Matky.
Hřích se šíří tak rychle, jako rostou kvasnice a v krátké době vše, co se nachází ve vašem okolí
je poskvrněno zlými činy a jednáním a případně s malým nebo žádným vztahem ke všemu, co
souvisí s naším Domem.
Moji milovaní lidé, nacházíte se v čase, který byl oznámen mou Matkou a Mnou, kdy
každý den musí pro vás být znovuzrozením, v němž si zachováte sílu mého Ducha,
abyste nebyli přemoženi útoky Zlého, kterým je lidstvo stále vystaveno.
V tomto čase panuje zmatek a na nevhodné činy, skutky hříchu, akty nemorálnosti, činy
kacířství, zlomyslnosti a svatokrádeže je pohlíženo s velkou lhostejností, většinou těmi, kdo
tvrdí, že jsou mé děti. To, co je falešné a nevhodné, co je hříšné, vrostlo do člověka, a ten
přišel na chuť životu v nepravosti. Potopa, zničení babylonské věže, Ninive, zkáza Sodomy
a Gomory nepřekonaly strašné chování této generace, v níž velké národy se proměnily v elitu
velkého Babylonu.
"A nic netušili, až přišla potopa a všechny zachvátila, právě tak to bude při příchodu
Syna člověka [Mt 24, 39]."
Moji milovaní lidé, nechoďte s hříchem v závěsu, vy znáte Přikázání a nemůžete je změnit, ale
naopak, ti, kdo zneváží Slovo mého Otce, padne do rukou pekelného draka a bude
spolupracovat na plánu Zlého pozvednout toho, který se postavil proti Mně, aby se vydával za
Mne, utvořil jedinou vládu, jediné náboženství, jedinou měnu, kterou bude ovládat celé lidstvo
ve všech ohledech.
Mé děti, bude to čas strachu, jemuž podlehnete a lžím těch, kteří Mě zradí a mé děti ukřižují.
Volám vás, abyste změnily svou cestu, vyzývám vás k obrácení.
Lidstvo nebude připraveno na tyto události, které tvrdohlavě popíráte, zapomínajíce,
že zlo nikdy nepřizná své zlé úmysly jako takové. Mé děti jsou v nevědomosti o těchto
událostech, které moje Matka a Já jsme vám odhalili, stejně jako zmatek mého lidu v této chvíli,
kdy v lůnu mé církve se hýbají vody zla, pracující v tajnosti.

Mé milosrdenství je nevyčerpatelné, proto vás volám k obrácení a ke změně, dříve než vás zlo
dostihne a zabrání vám dostat se z jeho spárů.
Moji lidé, toto je čas, který vám moje Matka oznámila ve svých zjeveních. K mým
dětem přijde zmatek a ony nerozliší, kde se nachází zlo a kde dobro. Toto je čas, kdy
pšenice a plevel se dávají na misky vah a vy se na to díváte, aniž byste to poznali…
Nerozpoznali jste omyly, jimiž jste působili zlo, ale vy jdete dál, od špatného k horšímu,
v nepřítomnosti svědomí, které bylo potlačeno lidskou arogancí, rozmary života v nevázanosti
a přijetím démona jako svého Boha.
Země je ohrožena nebeskými tělesy, která proletí blízko vás, a vy o nich nevíte. Nejste daleko
od posunu zemské osy vlivem neobvykle vysokých teplot jádra Země.
Velké změny přijdou na celou Zemi, příroda bude znovu a znovu trestat velké i malé národy.
Člověk, připoutaný k penězům, padne bez tohoto boha, kterého vytvořil a jímž zpychl.
Vy jste těmi, kdo budou svědčit o velkých změnách Země, o velkých katastrofách,
a nakonec řeknete: Všechno, před čím jsme byli varováni, se naplnilo.
Moji lidé, buďte si vědomi urážek proti naší Trojici a mé Matce, i jediný mezi vámi, jenž si
je toho vědom a neúčastní se hrůz, jimiž urážíte moc naší Trojice, je balzám, který stoupá
k našemu trůnu. Malé duše, které pracují v poslušnosti, ty, které se nezastaví před našimi
žádostmi o změnu a zůstávají pozorné k voláním našeho Domu a mé Matky, tyto malé duše
se musí sjednotit v určitém okamžiku, který jim určí náš Dům v každém místě, kde
bydlí. Vy jste částí svatého Zbytku, věrného ostatku.
Můj lide, volám tě v této chvíli, kdy otřesy lidstva vzrůstají a nekončí, v této chvíli, kdy na
mé věrné je ukazováno a není dbáno na mé nástroje. Můj lide, neztrácej odvahu, neboť
Já neopouštím své děti. Ti, kdo bojovali za záchranu duše, usednou ke stolu Boží hostiny
[Lk 14, 15].
Ochraňuji vás, žehnám vám. Neztrácím vás ze svého pohledu, nesu vás ve svém srdci.
Váš Ježíš

Poselství archanděla Michaela ze dne 30. září 2018.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com
NEČEKEJTE NA OCHRANU PRO TĚLO, ALE SPÍŠE NA OCHRANU PŘED ZTRÁTOU DUŠE
Milovaní naší Nejsvětější Trojice a naší Královny a Matky:

Jako princ nebeských legií, přicházím před každého z vás s Láskou v mém štítu
a Pravdou v mém meči.
KDO JE JAKO BŮH? KDO JE JAKO BŮH?
O severu k jihu, od východu na západ, bude Pravda Božího Slova slyšet bez přestání, proto jsem
byl poslán už předem, abych vás všechny volal k úplnému procitnutí svědomí jako děti Boha.
Dostali jste zálohy a ještě víc, abyste přijali Nejvyšší Pravdu. Všechna vaše jména se nacházejí
zapsána ve velké Knize Života, ale ne všichni vstoupí do nebeského království.
Přicházím se Slovem nebe z rozhodnutí Boží vůle, abyste nezapomněli, že existují Boží nástroje,
každý s jiným úkolem, ale sjednocení stejnou výzvou. Ani jediný ji nepřijímá výlučně ve jménu
všech. Trojičná vůle má své nástroje po celé zemi, nejsou stejní, jako nejsou stejné prsty jedné
ruky, ale jediná je výzva k obrácení, k pokání, rozpoznání času, v němž žijete a blízkosti očisty
celého lidstva.
Musím vám oznámit, že živly působí s větší silou a že shora přijdou katastrofy pro obyvatele
Země.
Přicházím s mečem v ruce, aby každý z vás, jako děti Krále, sdělil svým bratrům, že velká
pohroma přichází s velkou silou, že pekelný démon řádí na Zemi a vrhá svou zuřivost na děti
naší Královny a Matky, aby vás zastrašil.
Jako posel Trojičného trůnu vás snažně prosím, abyste se modlili svatý růženec
s větší jednotou a uvědoměním v tomto měsíci říjnu, zasvěceném svatému růženci,
růženci, kterého se Satan bojí a před nímž se cítí jako otráven jedem. Proto vás žádám, abyste
se v každé rodině modlili svatý růženec ve stejnou hodinu po celý měsíc, abyste se modlili svatý
růženec s velkou oddaností a láskou a pokryli tak 24 hodin.
Proto vám musím oznámit urychlení v očistě lidstva, neboť démon bude planout odvahou,
až bude stát před Božím lidem.
Odevzdanost našemu Králi zbožňovaného na kříži byla pro všechny časy, a především pro tuto
dobu zkoušek a zmatku, v němž ale skutečnost, že na sobě nosíte kříž jako svátost, nestačí,
abyste byli osvobozeni od hříchu a od pokušení.
Není to svátost, která vám přinese spásu duše, věčný život, ale je to stupeň vědomí, s kterým
jednáte v souladu s Trojičnou vůlí, která vás přivede k poznání, že Boží Láska musí být vše ve
všem.

Náš Král přemohl na kříži hřích, aby vykoupil všechny lidi, ale každý z vás si musí
toto vykoupení zasloužit, každý z vás se musí sjednotit s naším Králem na kříži,
který sdílí každé lidské stvoření.
Vidím děti Boha, našeho Otce, jak čekají na příznaky nebo znamení k pokání a během tohoto
času pekelný démon jedná s horlivostí skrze svá různá chapadla, a proto vás snadno oklame a
přivede k pádu do hříchu, do velkého odpadlictví, zločinu, bludů, do nichž ho velká část lidstva
bude následovat. Zapomínáte, že ten, kdo úmyslně čeká na poslední chvíli, aby činil pokání a
napravil své cesty, nemusí dostat čas, aby pokání dosáhl.
Milovaní Boha, ten, kdo vám naznačuje, abyste čekali na signály nebo znamení na nebeské
klenbě, nebo na zemi, nebo ve vodě, než se budete kát, ten vás vede k propasti pekla, do níž
můžete spadnout.
Mé nebeské legie přijdou a budou hlásat po celé Zemi Pokání, Pokání, Pokání.
Nečekejte, abyste se obrátili, obraťte se teď, aby vaše svědomí bylo osvíceno
božským Duchem a ne, abyste pokračovali v dalších hříších, ale spíše, abyste žili
s vědomím toho, jak odporný je hřích.
Milovaní, stálost, úsilí, vytrvalost, modlitba a dodržování Božího Zákona vám dá sílu, abyste
obstáli v těžkých chvílích. Ochranu svých domovů můžete dosáhnout jednotou s naším Králem a
naší Královnou a Nebeskou Matkou. Vědomí, ve chvíli přijímání Těla a Krve Krista Krále vesmíru,
vám dá víru a duchovní sílu, která vás udrží ve světle, v němž se nacházíte. Ochrana každého
závisí na duchovním vztahu, který udržujete s Nejsvětější Trojicí a s naší Královnou a Matkou.
Svátosti vás ochraňují do té míry, nakolik se nacházíte, každý z vás, ve stavu milosti, v
neustálém boji proti zlu.
Ach, milovaní mé Královny a Matky, nečekejte zázraky, pokud si je nezasloužíte, nečekejte na
ochranu pro tělo, ale spíše na ochranu před ztrátou duše. Země se třese s větší silou, vody se
hýbou s větší silou, vichry burácejí a nabírají obrovskou rychlost, oheň devastuje národy,
ale duše lidského stvoření, která zůstává ve víře, taková duše je neotřesitelná.
Boj s úskočnosti pekelného draka zesiluje, chrámy jsou ničeny a srovnávány se zemí
a znesvěcovány, náboženské znaky jsou odstraňovány z veřejných i soukromých míst, kříže jsou
odmítány stoupenci zla.
Milovaní, milujte stále ze všech sil a všemi smysly Krále králů a Pána pánů, který vás volá
k uctívání své Matky.
Milovaní, někteří lidé říkají, že nevidí a necítí Boha. Zapomněli, že víra se cvičí v důvěře v to, co
není vidět, ale o čem víte, že je pravdivé a že vůle Boha se projevuje u jeho lidí tím, že je
přivádí k věčné spáse.

Jste dětmi Krále, nebudete nikdy opuštěny, "Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i
zemi" [Ž 121, 2].
Nebojte se, pokud žijete ve spojení s Nejsvětější Trojicí a milujete naši Královnu,
nebojte se. Bojte se urážet Boha, bojte se odevzdat ďáblu, bojte se pýchy, arogance,
tyranie, bojte se neposlušnosti, pohodlí, rozkoší, bojte se pokrytectví, bojte se toho,
že nejste ani z Boha, ani za Boha, bojte se oddat světským potěšením. Bojte se
přijmout démona jako boha a být uvrženi do pekelných plamenů.
Milujte se BOŽÍ LÁSKOU, radujte se s těmi, kteří se radují, a plačte s těmi, kdo pláčou.
Neštěstí budou v zemích přibývat, tyranie v národech sílí, hněv učiní člověka otrokem zla.
Milovaní, vyzývám vás, abyste se modlili, po skončení eucharistická slavnosti a po svatém
růženci, modlitbu, zasvěcenou tomuto služebníku Nejsvětější Trojice (*).
Pozvedám svůj meč jako znamení mé věrnosti Bohu, Jednomu a Trojjedinému, mé Královně a
Matce a všem duším dobré vůle a ctících Trojjedinou vůli.
Nebojte se, s mými nebeskými legiemi zachováme Boží lid, děti naší Královny jsou ochraňovány
mocí, kterou jsem obdržel od Boha.
Zdrávas Maria, nejčistší, počatá bez hříchu!
Zdrávas Maria, nejčistší, počatá bez hříchu!
Zdrávas Maria, nejčistší, počatá bez hříchu!
Archanděl Michael (*)
Odkaz na původní verzi modlitby svatého Michaela, kterou papež Lev XIII napsal potom, co měl
vizi, 13. října 1884. Papež Lev XIII požádal sekretáře Kongregace pro obřady, aby tuto modlitbu
poslal všem biskupům na světě, aby skrze jeho pověření byla modlena po každé mši:
Svatý Michaeli, archanděli,
braň nás v boji;
proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám záštitou,
nechať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme.
Ty pak, kníže vojska nebeského, Satana a jiné duchy zlé,
kteří ke zkáze duší světem obcházejí,
božskou mocí do pekla svrhni.
Amen.

Poselství Matky Spásy ze dne 5. října 2018.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

NEZAPOMEŇTE NA LÉKY, KTERÉ JSEM VÁM DALA JAKO MATKA

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Přijala jsem vás u paty kříže, mé děti, vás všechny, bez výjimky, a všechny vás bez
výjimky miluji.
I když ne všechny mé děti na mne pohlížejí jako na svou Matku, všechny jsem vás
přijala z rozhodnutí Boží vůle.
Milované děti, s bolestí pro mého Syna vám musím říct, že démon vás nemusí tolik pokoušet,
protože člověk je připraven hřešit, aby byl ve společnosti dobře přijat.
Přístup těch, kdo napadají kostely, je stejný jako přístup těch, kdo vytvářejí
a zbožňují pohanské bohy, když si myslí, že Bůh Otec je nevidí [Ex 32, 1-9]. Tím
podlehnou svým nezřízeným choutkám, které je přivedou až k tomu, že se budou
chovat hůř než zvířata.
Z Boží vůle stále dostáváte tato poselství, přestože těch, kdo je čtou, berou je vážně
a s vděčností, je málo.
Tato generace, v některých případech, čelí neblahému výsledku zásahů člověka s cílem změnit
normální běh přírody, a kvůli tomu stejný člověk dosáhl toho, že příroda se stane stálou metlou
lidstva, se vší svou silou.
Příroda už nezná člověka, který ji napadl a zničil, proto se obrátila proti lidstvu. Určité, vědecky
nevysvětlitelné jevy, jsou však příčinou změn, které vyvolal člověk ve svém zoufalém boji
ovládnout živly, které nemilosrdně postihly národy.
Trojičné Srdce je těžce uraženo činy těch, kdo jsou stoupenci démona, který je nepřítelem
Nejsvětější Trojice.
Člověk nepohlíží na ďábla s nedůvěrou, ale rád ho následuje a poslouchá, a tím
jedná v rozporu s Boží vůlí. Během Varování, lidé na několik vteřin prožijí samotu
bez Boha a to bude příčinou "pláče a skřípání zubů"…
Tato generace neuznává své omyly a hříchy, je stoupencem Zlého a staví se proti Bohu
s neúctou a arogancí a tím na sebe přivolává nový trest. Porušili jste Přikázání, překrucujete je a
chováte se jako zdegenerovaní lidé a nepřátelé Boha.

Žijete a milujete chtíč, proto přijde trápení a vy pocítíte, jak hoří maso. Ti, kdo žijí v Bohu,
poznají, že to přichází od Boha, a ti, kdo Bohem pohrdají, se budou rouhat ještě víc.
Nesmíte zapomenout: "Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi" [Ž
121, 2]. Nezapomeňte na léky, které jsem vám dala jako Matka, abyste je měli po ruce. S nimi
dokážete překonat i jiné nemoci, které démoni nechají padnout na lidstvo.
Lidé mého Syna jsou každou chvílí vzpurnější, a to tak, že skandály, vycházející na světlo, jsou v
mnoha případech způsobeny těmi, kdo kněžství přijali ne jako povolání, ale jako zaměstnání.
Abych utěšila mé srdce, stále mám ještě věrné kněze, kteří jsou oddáni svému duchovnímu
stavu a poctivě vykonávají svou pastorační práci. Svobodné zednářství si už dávno vzalo na
starost proniknout do vzdělávacích ústavů, aby je ovládlo a degradovalo lid mého Syna v tomto
čase.
Vidím vás, jak následujete falešné bohy… Veřejná místa, kde se scházejí lidé na vesnicích a ve
městech, jsou plná, když tito bohové přijdou vrhat urážky proti mému Synu a proti Mně s
rouhačskými písněmi, které jsou hanbou a jedem pro duše, jež se těchto akcí účastní, aby
hanobily mého Syna a mne. Tato místa jsou plná mých ztracených a na scestí přivedených duší.
Naopak, když se ohlásí nástroj, oznamující Boží vůli, pak ti, kdo se postaví proti němu, jsou
někteří moji oblíbení synové, biskupové, vikáři a kněží s cílem, aby lidé nepřišli, aniž by si
nejprve udělali čas k prověření nástroje. To, mé děti, je částí strategie Satana: Čím méně bude
výzev ke změně vašeho života, tím více bude možností ke ztrátě duší.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Živly nabývají na síle a ohrožují lidstvo. Nápory přírody jsou nepředvídatelné a jejich
síla je dříve nikdy neviděná. Nejsou ohroženy jen přímořské oblasti, ale voda vystoupí ze
země jako příval uprostřed některých měst.
Obávejte se silných zemětřesení, budete jim čelit uprostřed bolesti mých dětí.
Sopečná aktivita bude zesilovat v rychlém sledu. Mysl člověka je rozrušená
a konflikty se blíží s oslavami.
Nepodceňujte modlitbu svatého růžence za celý svět a zvláště za mé děti v Mexiku,
Střední Americe, Indonésii a ve Spojených státech.
Země praská a sopky burácejí.
Mé děti, zachovejte si víru ve spásu duše, v mého Syna, který vás miluje a v tuto Matku, která
se neunaví vám oznamovat, že se musíte obrátit.

I když mě neposloucháte, neutiším svůj hlas, protože vás miluji.
Žehnám vám, stojím před vámi, jste mé děti.
Matka Maria

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 10. října 2018.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

NACHÁZÍTE SE NA ŠPIČCE LEDOVCE A LEDOVEC POMALU TAJE

Má dcero,
nevyhnutelný krok k naplňování odhalení posledních časů přestane být důvodem k smíchu,
nedůvěře, nebo být příčinou pohoršení pro některé a k beznaději pro jiné, když pozorují, jak čas
uplývá a to, co bylo oznámeno, se nevyplnilo.
Mé děti, musí pochopit, že čas člověka není časem Boha.
Moji lidí se stále odmítají obrátit, odvracejí se ode Mne a svou opakovanou hloupostí
a tvrdohlavostí neustále zvětšují vzdálenost od naší Nejsvětější Trojice a tím, že přijali démona
jako svého boha, Mě vyhnali ze svého života.
To, co odhalila má Matka a co Já jsem odhalil svým opravdovým nástrojům, se vrhne
na lidstvo. Naplnění každého Slova, které jsme vyslovili v poselstvích, aby se můj lid
duchovně připravil, vás dostihne. Sledujete tato odhalení plní nedůvěry nebo
s nechutí. Stejným způsobem budete vlastníma očima sledovat krok za krokem
naplňování toho, co vám bylo oznámeno už předem.
Má církev přišla vynášet soudy, přišla diktovat pravidla, která nejsou zamýšlena v rámci Božího
Zákona. Člověk se vzbouřil proti naší Nejsvětější Trojici, proti mé nejsvětější Matce a proti všem
dětem, mým dětem, které ještě odmítají padnout do prostopášnosti, lehkomyslnosti a pokračují
v urputném boji, aby zvětšily svou znalost o tom, co znamená být opravdový křesťan
a nenechaly se polapit hanebnými a démonickými vlivy, které zapouzdřené zednářství se snaží
ze svých nejvyšších stupňů posílat na můj lid. Chce, aby se stal více liberální v každém ohledu,
a odmítal dar svědomí, který vám říká, co je správné, a co ne.
Znovu vás vyzývám, abyste se vnitřně zduchovnili, aby vaše fyzické smysly se
chovaly v souladu s vašimi vnitřními zduchovnělými smysly. Váš duchovní
organismus se musí pozvednout a musí být veden dobrým svědomím, aby vás
podpořil v rozlišování mezi dobrem a zlem.

Znovu vám musím říct, že světové ekonomiky padnou, zhroutí se jedna za druhou a ti, kdo dali
svůj život v sázku do velkého boha peněz, se ocitnou v strašně zoufalé situaci, tak zoufalé, že
někteří ji neunesou.
Nyní vám říkám, mé děti, že chudý se bude cítit jako bohatý, protože mu nebude chybět nic, co
potřebuje a co nemusí mít, ale bohatý a žijící okázale se bude cítit chudý, protože mu bude
chybět to, čím si byl jist a co už nedokáže mít.
Moji milovaní lidé, intenzita, s jakou příroda udeří na Zem a její obyvatele, je důkazem navíc,
jenž ukazuje vzdálenost, kterou si můj lid udržuje od mé vůle.
Nečistota vládne skoro všude, ale mám ještě stvoření, které Mě milují a duše, které se
přimlouvají za ty, kteří nevěří, Mě nemilují a nedoufají ve Mne.
Má vůle je spása…
Má vůle je víc než jen se modlit…
Má vůle je, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání Pravdy [1Ti 2, 4], a že poznání je to,
co vás osvobodí, opravdu osvobodí…
Buďte svobodní, odvraťte se od bezbožnosti, zabíjení nevinných, nemorálnosti, sexuálních
úchylek, od nespokojenosti se vším a kvůli všemu, od vzpoury těch, kdo Mě neposlouchají
a nechtějí se změnit, protože se tak rozhodli.
V této době, mé děti, které nejsou rozhodnuty se dobrovolně obrátit, budou
polapeny Zlým…
ČLOVĚK SE MUSÍ VĚNOVAT SVÉ TOTÁLNÍ A ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ ZMĚNĚ.
Mé děti,
už není čas, abyste stále poslouchaly o přírodních katastrofách, nebo je prožívaly,
protože naplňování proroctví mé Matky se uskutečňuje, jak tomu bylo po celou dobu
historie. A tato generace uvidí svůj zenit. Proto vás vyzývám, abyste přidaly do
kroku, protože jdete pomalu.
Volám vás, abyste se spojily, sjednotily a posílily bratrství, abyste shromáždily poselství, v nichž
má Matka a Já jsme vám dali přírodní léky, abyste mohly čelit velkým epidemiím, soužení,
chorobám a chemickým zamořením, jemuž vy, jako lidstvo, budete vystaveny. Neboť to není
jen příroda, která se bouří proti člověku, ale také ti, kteří se s nízkými a sobeckými záměry
spikli, aby vyhladili velkou část lidstva.
Hříchy jsou v tomto čase tak strašné, že pociťuji znechucení a hluboký zármutek,
když vidím mé děti páchat hříchy, aniž by jich rychle litovaly, což je nechá dvakrát a
násilně trpět.

Nezmiňuji se o žádných datech. Jsou v pravomoci mého Otce, ale přesto vás musím varovat
před blízkostí očisty.
Hříchy lidstva jsou tak velké a strašné, že naše Boží vůle strádá s těmi, kdo trpí kvůli
neustálému pronásledování, k němuž dochází, když chcete umlčet hřích.
Požehnané duše, neztrácejte odvahu, podívejte se na Mne ve svém nitru, nehledejte
Mě venku, protože jsem ve vás, pojďte ke Mně blíž.
Netěší Mě, že můj lid se přizpůsobuje starým lidem, kteří vždy nesou stejný hřích. Vy víte,
že chci, abyste byly láskou, zejména láskou k bližnímu, protože ten, kdo nemiluje svého
bratra, je daleko od toho nazývat se křesťanem. Ten, kdo nemiluje, je pokrytec, neboť
neodpouští svému bratru, nebo svému okolí a Mne může jen méně milovat, protože JSEM,
KTERÝ JSEM [Ex 3, 14], a abyste Mě milovali, musíte se osvobodit od břemene, které vám
brání přijít ke Mně.
Moji milovaní lidé:
Nacházíte se na špičce ledovce a ledovec pomalu taje, proto moji andělé
a archandělé pečetí můj lid, ale ne proto, aby byl osvobozen od pronásledování,
nebo aby v rozhodujícím okamžiku nemusel být zaopatřen nezbytným. Ano! Jste pod
dohledem mé Matky, aby vaše břímě bylo lehčí. Proto je pro vás pokání nezbytné.
Buďte bratrští. Přijde chvíle, kdy se budete muset spojit do malých společenství, a vy to víte. S
mou Láskou, která je ve vás přítomná, změníte svůj charakter, naučíte se nezraňovat své bližní
a odpouštět jim, abyste v těchto obtížných chvílích tvrdosti byli těmi, kdo předají mou útěchu a
mou lásku svým bratrům.
Bezbožnost v člověku vyvolá invaze, nejdřív ve velkých zemích a mnozí z mých posvěcených
budou trpět, až budou ztrácet dech, a budou muset uprchnout, aby si zachovali život.
Když zkroušení, uprostřed tolika hříchů, které u Mne vyvolávají nevolnost,
předstoupí přede Mne s lítostí, pohlédnu na ně jako poprvé a odpustím jim a budu je
dále milovat.
Má Láska je nekonečná. Nezapomeňte milovat mou Matku, nezapomeňte na ni.
Žehnám vám ve jménu Otce, v mém jménu a ve jménu našeho Ducha Svatého. Amen.
Váš Ježíš

Poselství Matky Spásy ze dne 18. října 2018.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

MUSÍTE ŽÍT KAŽDÝ DEN, JAKO BY BYL POSLEDNÍ

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
V každém pohledu mého Syna na lidstvo se jeho Láska šíří na duše, které jsou
ochotné Ho přijmout.
Láska mého Syna je tak nekonečná, že je nevyčerpatelná do té míry, že se uchází o hříšníky
v očekávání, že se budou kát ze svých hříchů.
Můj Syn vás stále volá, abyste si uvědomily realitu, v níž žijete, neštěstí, které si volíte,
budoucnocnost, k níž směřujete tím, že si svobodně vybíráte nezřízené novinky, které vzešly ze
skupin, pokoušející se prosadit ve společnosti.
Jako lidstvo jste pohrdly dary a ctnostmi, které jsou skryté v člověku, stvořeného k obrazu
a podobnosti Bohu [Gn 1, 27], a ze své svobodné vůle jste se odvrátily od všeho, co by vás
mohlo přivést k záchraně duše.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Neochabujte, pokračujte ve svém úsilí, dávejte vše, i když je vámi pohrdáno, jste
uráženy, nehleďte na sebe, ale s láskou nabízejte bolesti i radosti pro spásu duší.
Mé děti jsou svědectím o lásce, víře, naději a dobročinnosti a jsou vykonavatelé Božího Zákona
a přijemci svátostí. Mé děti jsou aktivní, nacházejí potěšení, když mohou přijít na pomoc svým
bratrům.
Děti, udržujte jednotu v této době, kdy nepřítel duší se vrhá na lidstvo v zoufalé touze
přitahovat duše, protože ví, že ve zmatku, který se blíží, může přivést k zakolísání ty, které jsou
vlažné, nebo které založily svou víru na lidské bytosti a ne na Bohu. Proto vás volám, abyste
prohloubily výzvu k velikosti, kterou všechny máte od Božího Syna, být dětmi Boha, a proto se
nesmíte připoutávat k tomu, co je světské a odděluje vás od Boží Pravdy.
Milované děti, neztrácejte svůj život činy nebo jednáním, které vás vzdalují od
věčného života. Udělejte tento krok teď a rozhodněte odevzdat se volání mého
Syna.
Některé z vás věří, že mají celý život k tomu, aby se rozhodly pro svou spásu
v poslední hodině. Není tomu tak, mé milované děti!

Kolik je těch, které lpějí na věcech světa!
Dostáváte tolik od Nejsvětější Trojice, a přitom se stavíte na odpor, místo abyste se odevzdaly
nekonečnému milosrdenství...!
Některé z vás nosíte svatý růženec kolem krku, v kapse, v ruce, ale:
Kolik je vás, které si myslí, že vědí jak to říct, než začnete každé tajemství?…
Kolik vás žije opravdový život v Bohu?…
Kolik vás odpouští?…
Kolik vás žije v duchovní bídě, ponořené do hmotného majetku, říkajíce Nejsvětější Trojici: ŽIJI
SVOU SPIRITUALITU SVÝM VLASTNÍM ZPŮSOBEM, ale končíte tím, že už nežijete opravdový
život v Bohu?…
Kolikrát jste ráno řekly Bohu, aby vám dal více času a "zítra ráno skončím se vším, s čím mám
přestat a napravím se", a přijde následující ráno a vy to stále opakujete, protože žijete polapeny
nějakou neřestí, hříchem, nebo zlým činem, s nimiž nechcete přestat?…
Milované děti, už není čas, už uplynul a vy musíte žít každý den, jakoby byl poslední.
Vy víte, kolik katastrof se stává ve světě, znáte klimatické změny, jste informovány
o atmosférických jevech, víte o stálém pohybu Země, o zemětřeseních, které se vyskytují
neustále, o erupcích sopek. Děti, uvědomte si, že tyto jevy přicházejí náhle, jeden za druhým, a
to vás vyzývá, abyste se zastavily a dívaly se na znamení času.
Přicházejí velké zkoušky a přeji si, abyste byly připraveny. Jako Boží lid, nebudete opuštěny Boží
vůlí, ani touto Matkou.
Potom, na vrcholu utrpení, přijde anděl pokoje na pomoc Božímu lidu, aby jej vzal za ruku, a šel
dál a neztratil se, neboť kvůli těžkým zkouškám se mé děti budou cítit neschopné pokračovat v
cestě. Náš milovaný anděl pokoje s Božím Slovem vyjádřeným v Písmu svatém, oživí vaši víru v
Nejsvětější Trojici a Boží lid získá novou sílu a stane se lidem, sjednoceným v lůnu Boží Lásky.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, modlete se za země, které trpí a za ty,
které strádají hladem. Nezapomňte se modlit za Mexiko, nezapomeňte na vaše
bratry ve Venezuele a Nikaragui ve svých modlitbách.
Milované děti, nečekejte, neříkejte: "Zítra udělám to, co jsem neudělal dnes". Musíte se
rozhodnout pro záchranu své duše, nemůžete čekat, abyste se obrátily v budoucnu. Bůh k vám
mluví tolika způsoby a vy jste stále oslepeny svéhlavostí a z pohodlnosti zapomínáte, že dobré
zrno a plevel už nebudou spolu, ale budou odděleny.
Rozhodněte se být z Boha a pro Boha, oddejte se Mu, aby vás tvaroval s láskou
a milosrdenstvím, ale oddejte se Mu teď!

Jako Matka lidstva, vás důrazně volám, abyste se rozhodly se obrátit, pozorovat znamení času,
vyhnuly se příležitostem k hříchu, staly se Láskou k svému bližnímu a podřídily se Boží vůli. Je
vás tolik, kteří si stále hrají, jakoby si hrály s Bohem a neodpoutají se úplně od okovů, které jim
zabraňují se Mu opravdově odevzdat. Toto je okamžik "ano, ano" a "ne, ne" [Jak 5, 12].
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, modlete se svým srdcem.
Žehnám vám, miluji vás.
Matka Maria

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 22. října 2018.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

HLEDEJTE MĚ DŘÍV, NEŽ BUDE PŘÍLIŠ POZDĚ!
Moji milovaní lidé:
Když přijdete ke Mně, pohlédnu na vás, jakoby to bylo poprvé, je-li vaše srdce
zkroušené a pokořené urážkami, kterých jste se dopustili proti naší Nejsvětější
Trojici.
Hledejte Mě dřív, než bude příliš pozdě! Přijde syn nepravosti zaujmout mé místo a oklamat ty,
kteří ho nepoznají a udělat z nich pronásledovatele svých bratrů a služebníky zla.
Moji milovaní lidé,
V TOMTO ČASE PROŽÍVÁTE ZAČÁTEK TOHO, CO VÁM BYLO OZNÁMENO…
Ti, kdo slouží elitě, ze které vycházejí směrnice syna nepravosti, si dali za cíl oklamat mé vlastní,
aby se ode Mne vzdálili.
Syn nepravosti právě vydává příkazy, aby jeho stoupenci vyvolali ve světě nepokoje přímým
střetem s Božím Zákonem, aby jeho následovníci se vzbouřili proti svátostem v pohrdání
božským a přijímáním všeho, co přichází od člověka.
Nestane se to dřív, dokud nepošlu to, o co lidé dobré vůle, ti, kdo žijí v Duchu a Pravdě, ti, kdo
mají úctu k mému Slovu, lásku k Bohu a k bližnímu, Mě neustále prosí a říkají: "Ó, Pane,
přijď, pospěš si!, aby se odhalení naplnila, pošli Varování".
Je příliš hnoje: To, co mělo zůstat čisté, bylo napadeno nečistotou, a nečistota přišla
zamaskována a lidé ji přijali, tleskali jí a souhlasili s ní a vlci v rouchu beránčím ji uctívali

[Mt 7, 15].
Moji milovaní lidé,
znamení člověka nezajímají, nevedou ho k tomu, aby uvažoval, znamení vnímá
s nezájmem, ale přijde úzkost mezi národy, vyvedené z míry burácením moře a vlnami, neboť
nebudou přicházet zřídka, ale s velkou pravidelností.
Zlo zapustilo kořeny do srdcí těch, kteří berou má slova s lehkomyslností a bez jejich
uvádění do praxe, bez života v modlitbě, aniž by byli dobročinní, nebo měli úctu k bližnímu.
Sobectví je takové, že ten, kdo vlastní majetek, chce mít víc a ten, kdo má málo, nemyslí na ty,
kdo umírají hladem, nedostatkem léků, nebo tím, že žijí v zdravotně závadném prostředí.
Mysl člověka je utlumena hýřením: některé z mých kostelů přestaly být domy modliteb
a proměnily se v místa hanby a pokrytectví, poskytování služby v uctívání zla, kde blázniví lidé
se otevírají našeptávání démona nevázanými zpěvy a pronikavou hudbou.
Moji lidé, musíte zůstat pozorní k tomu, co se děje kolem vás, nemůžete přijímat modernismy,
ale musíte se připoutat k mému učení a mému Zákonu, který obsahuje věčné novinky,
použitelné v každém čase. Boží Zákon není dán pro určitou dobu, ale pro všechny časy
lidstva, nedá se z něj odstranit jediné písmeno, nebo přidat jiné [Mt 5, 18].
Moji milovaní lidé, obdržíte milosrdné Varování, abyste se obrátili, ledaže byste mu
nevěnovali pozornost a odpověděli spíše na volání zla, nemravnosti.
Myšlenky člověka jsou otupené všedností, myšlenka odlétá do bouře a cítí se tam dobře, rozum
už není používán k rozlišování mezi dobrem a zlem, ale naopak, k účasti na nových podobách
zvráceností.
Snadnost, s jakou člověk vstupuje do zakázaného, přispěla k tomu, že ego člověka vyžaduje
potravu. Tato potrava není z mého Slova, ale z toho, co z něj v egu nechává růst zlo. Málo je
těch mezi mými dětmi, které milují, co jako potrava přichází ode Mne, málo je těch, které Mě
milují v Duchu a Pravdě.
Jak Mě bičujete, děti, když se ke Mně přibližujete, abyste Mě přijaly, aniž byste si uvědomily,
kdo Já jsem, bez předchozího pokání, aniž byste Mě milovaly! Nevíte, jak se tímto přístupem
odsuzujete, neboť to považujete za marná slova. Je vás tolik, kteří si tím ukovají své vlastní
zatracení!
Moji milovaní lidé, přírodní události zesílí překvapivým a nepravidelným způsobem.
Zapomněli jste, že před Varováním uvidíte ohromující události v přírodě? Zapomněli jste,
že vyvolají zmatek?
Zapomněli jste, že lidé budou migrovat z jedné země do druhé a budou hledat pomoc?

Zapomněli jste, že počasí už nebude stejné, že na některých místech byly roční doby dobře
vymezené a že nyní tomu tak není, že ve většině zemí budou dvě roční doby a tam, kde byla
zima, bude horko, a kde bylo horko, bude chlad?
Člověk, změněný tím, co hltá, tím, co se dostane do jeho mozku, a kontaminace, jíž bude
vystaven ve všech ohledech, bude tak prudká, že už se nebude kontrolovat a zaútočí na vše, co
se před ním objeví.
Moji milovaní lidé,
pro některé jsou má slova hlouposti, pro jiné jsou milosrdenstvím. Každý je přijme
podle své míry, Já je však posílám pro všechny.
Tak jako slunce svítí na celý svět, má láska je pro všechny – pro spravedlivé i pro
nespravedlivé.
Slunce bylo stvořeno, aby osvítilo den a mé Slovo vám bylo dáno, aby osvítilo duše.
Nestyďte se za to, že Mě milujete, Já se nestydím za vás.
Modlete se a setrvejte v modlitbě, obětujte za Itálii, prožije zpustošení. Ve vašich
modlitbách nezapomeňte na Spojené státy, budou příčinou skandálu ve světě.
Moji milovaní lidé,
nečekejte, abyste se obrátili… Co se stane se Mnou, nechtějí-li mé děti přijít ke
Mně?
Milujte mou Matku, poslouchá vás a utěšuje vás, miluje vás a přimlouvá se za každého z vás,
dokonce i za ty, kdo ji nemilují nebo neuctívají.
Vy jste bytosti pokoje, nejen vůči svým bratrům, ale v hloubi svého nitra.
Buďte láskou, nejen vůči svým bratrům, ale také v hlubině svého srdce.
Vy jste můj lid a můj lid je má vinice, postarám se o ni s mimořádnou pečlivostí…
Má láska se vylévá na vás.
Váš Ježíš

Poselství Matky Spásy ze dne 29. října 2018.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

LIDÉ MUSÍ PŘESÁHNOUT SAMI SEBE A MÍT VĚDOMÍ VĚČNÉHO ŽIVOTA

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Držím svůj ochranný plášť nad lidem mého Syna, ochraňuji jej a vedu, aby rozlišoval
mezi dobrem a zlem.
Nenechám svůj hlas ztichnout, aby se mé děti neztratily a nevydaly svou duši na
pospas démonu!
Je nezbytné, aby každé z vás stále živilo víru obnovováním svědomí, aby se neoslabila a aby
svědomí, obohacené v jednotě s mým Synem, bylo blízké Boží vůli a vedlo vás pevně, jako
zřídlo milosti, po dobré cestě.
Udržujte zodpovědnost být dětmi Boha skrytou, a jako děti Krále, veďte, jako základní princip,
svůj život v Bohu a pro Boha. Lid mého Syna musí být silný, aby čelil zejména tomu, s čím se
ještě nesetkal: Z nebeské klenby obdržíte znamení, které vámi otřese.
Milované děti, nepřemýšlíte o skutečnosti, že můj Syn trpí pro ty, které na Něho zapomínají,
je to On, jenž si přeje, abyste byly blízko Boží vůle.
Žijete ve světě, ale nejste ze světa… [Řím 12,2].
Žijete ve světě, ale ne proto, abyste se ztratily…
Život je víc, než existovat a zaujmout místo…
Člověk musí přesáhnout sám sebe a mít vědomí věčného života, které musíte
budovat.
Nemohu vám zatajit čas nářků a zkoušek, v nichž budete žít a které se budou všude šířit. Slzy
člověka budou neustále kanout a pevnost ve víře musí být posílena, abyste nepadly.
Milované děti:
Nebojte se, neustupujte, buďte pravdivé, stálé, nevrávorejte v lásce k Bohu
a k bližnímu.
Nevolám vás, abyste bojovaly se svými bratry, ale neměly byste zůstat zticha tváří v tvář
hrozným zločinům, které jsou páchány proti daru života, proti úctě k chrámům zasvěceným

službě mému Synu. Nesmíte být vlažná stvoření, která s lhostejností pozorují hrozné
svatokrádeže, které, skrze liberalismus, pronikly do církve mého Syna.
Mé děti se neustále pohybují a napadají národy, které je později pošlou bránit ty, kteří je
přivítali, a kvůli tomu bude v těchto zemích vznikat neklid. Nepokoje budou pomalu růst až
k varu a začnou invaze do jiných zemí.
Jako Matka, vás vyzývám, abyste nezapomněly ve svých modlitbách na Itálii, bude
trpět.
Ti, jejichž zdraví to dovolí, nabídněte půst za Rusko.
Buďte bratrské a modlete se za Evropu, invaze se stane skutečností a vaše ulice
se zbarví krví.
Moje milované děti, žádala jsem vás, abyste se každý den modlily svatý růženec, a
na závěr vám doporučuji nezapomenout konat odčinění za ty, kdo zbožňují Satana
a slouží mu v nelidských a nepředstavitelných obřadech a oddávají se uskutečňování
různých druhů kacířství a znesvěcování, která jsou od nich vyžadována, stejně jako
dopouštět se zabíjení svých bratrů během temných obřadů.
ĎÁBEL EXISTUJE, proto pracuje na zatemňování mysli a podvádění lidských stvoření svým
černým a zlovolným uměním.
Tato generace se odvrací od mého Syna a připravuje se sloužit antikristu.
Když se člověk vzdaluje Bohu, lidské stvoření duchovně sestupuje až
k nejtemnějším a pochmurným místům, které kdy poznal.
Umění zla je praktikováno mnoha lidskými bytostmi, které pozvedají sílu, která kdysi byla
nepatrná, ale v tomto čase znovu roste a zamořuje svým zlem některé lidi mého Syna.
Milované děti, musíte zůstat pevné, silné a rozhodnout se znovu setkat s mým Synem, aby vás
nic nedokázalo rozdělit. Nedostatek Lásky v člověku způsobil, že láska je v tomto čase velkou
neznámou.
Naléhavě vás prosím, abyste byly bratrské, abyste si uvědomily nutnost si vzájemně
pomáhat a že se musíte zduchovnit.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce: Probuďte se jako lid mého Syna!
Zlo zaplavilo, co přichází od mého Syna, a na své cestě zamořilo vše. A vy, kvůli nedostatku
opravdové oddanosti, tvrdíte, že jste zapomněly, co je věčný život [Jan 17, 3].
Spokojujete se jednou týdně poslouchat mši svatou a být stále mezi vlažnými.
Jak se jen mýlíte, mé děti! Nejste pak členy lidu mého Syna, ale částí plevele, jenž je
vyseknut a hozen do ohně… [Mt 13, 30].

Podívejte se do svého nitra! Prozkoumejte se v Pravdě! Nelžete samy sobě
a nezapomínejte, že proto, že jste lidé, čas od času padnete do nevhodného. Avšak tím,
že pokračujete v omylu, aniž byste jej poznaly a ještě se jím chlubily, sloužíte zlu.
Pojďte, děti, abych vás vzala za ruku a představila vás mému Synu. Povedu vás
k Tomu, kdo je Láska všech lásek a absolutní dobro.
Žehnám vám.
Matka Maria

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 3. listopadu 2018, následující krvavou
manifestaci kříže II.
Kalifornie, U.S.A.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

Moji milovaní lidé:
Hle, zde je má Krev… Hle, olej mé Lásky se vylévá na celé lidstvo pro tolik urážek, kvůli tolika
hříchům, kterými Mě člověk stále bičuje, zraňuje a křižuje.
Mé děti Mě vidí s mou Láskou, aby má drahocenná Krev pokryla všechna lidská
stvoření, která během oslavy halloweenu se nabízejí démonu v úmyslu zasvětit se
temnotě a vstoupit do legií zla.
Projevuji se zde tímto způsobem, abyste upustili od úmyslu oddat se Zlému.
Nechť je má vzácná Krev štítem, který posílí můj lid, aby se žádná duše neztratila…
Nechť můj olej je v každém z vás obranou, abyste nepodlehli v den slavnosti a poté se
neodevzdávali stále více zhýralosti, kterou démon zasel do lidstva.
Moji lidé se musí napravit, musí Mi nabídnout svou lásku, musí se modlit jeden za
druhého, aby žádný z vašich bratrů na celém světě nebyl ztracen.
Modlete se, aby má drahocenná Krev bránila těmto lidským bytostem před pádem
do rukou těch mých dětí, které se odevzdaly ďáblu.
Moji lidé, tady jsem, miluji vás a žehnám vám.
Váš Ježíš

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 3. listopadu 2018, následující krvavou
manifestaci kříže II.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

Moji milovaní lidé:
Hleďte tady na Mne jako na žebráka lásky před každým z vás…
Jak jen vás miluji, jak vás miluji, moji lidé!
Dokonce, i když se na Mne díváte, zapíráte Mne, a kolik vás si přeje umlčet má Slova!
I když umlčíte mé nástroje, ukážu se svým způsobem mému lidu, protože vás miluji a potřebuji,
aby mé děti si byly vědomy naléhavosti mého volání o nutnosti sjednotit se v tomto okamžiku v
lásce s naší Nejsvětější Trojicí.
Kolik vás, nedbajíce na má volání, stále budíte zdání, že si trháte svůj oděv, ale při nejmenší
překážce přestáváte věřit a ztrácíte víru v naši Trojici. Jak náladová je láska člověka, že v
jednom okamžiku Mě miluje a v tom dalším Mě přestává milovat! Já, jako Otec, vás

potřebuji, ale vy, jako děti, Mě potřebujete víc…Je pro vás naléhavé, moji lidé, vrátit
se na cestu s vážností, protože ti, kdo se potulují z jedné strany na druhou, nemyslí na to, že
pro ně bude těžší zdolat všechny zkoušky, jimž budou podrobeni.
Jak můžete žít a nazývat se bratry, když v tomto okamžiku tisíce a tisíce dětí umírají ve světě
hladem? A vy to necháváte bez povšimnutí.
Kolik jen miliónů dětí je potraceno kvůli pohrdání darem života těmi, kdo je nosí ve svém lůnu!
A právě to je tím, co uvádí lidstvo do chaosu: pohrdání největším darem, který můj Otec dal
člověku.
Moji milovaní lidé, velké utrpení se blíží k světu, větší, než znáte, větší, než jste kdy zakusili,
utrpení, jež dosáhne útrob lidského stvoření, a to kvůli neposlušnosti, protože jste se sklonili
před Zlým. Vy nechápete, že ďábel přebírá do vlastnictví můj lid, protože jste odevzdali mé
místo jemu.
Je to proto, že i když vidíte své velké chyby, které děláte, velká kacířství a znesvěcení, kterých
se dopouštíte proti Mně a všemu, co představuje mou přítomnost, mou Lásku a mé volání, stále
si toho nejste vědomi. Je to proto, že jste ještě tak nevědomí, že pohlížíte na to vše, jakoby to
bylo něco normálního.
Kde je vaše svědomí, jako mého lidu, když se smějete při dekadentním
a nemorálním představení, dokonce uvnitř některých mých kostelů? Jako můj lid,
byste neměli být přítomní při těchto znesvěceních.
Je tak mnoho duší, které si nevšímají mých volání a pokračují v intrikách Satana, a Já, jako
blázen lásky k mému lidu, vás volám znovu a znovu, abyste si uvědomili tíhu vašich činů
a jiných svatokrádežných skutků, které jsou páchány uvnitř mé církve, která říká, že Mě miluje.
Proto tíha takové obrovské lidské pošetilosti vás posílá ke dnu, moji lidé.
Kolik vás se posmívá výzvám mé Matky a těmto mým manifestacím Krve!
Moji milovaní lidé, musíte se modlit při každé příležitosti, ale současně musíte
proměnit modlitbu do stálé evangelizace se svědectvím o lásce.
Nepřeji si, aby moji lidé předstírali, že se navzájem milují. Nechci, aby moji lidé byli pokrytci a
ukazovali před ostatními, že Mě milují, když to není pravda.
A jsou případy, kdy někteří se dívají na mé manifestace Krve z dálky a myslí si, že kde se takto
ukazuji, je to proto, že trpět budou lidé jen v této zemi.
Pochopte, že velká spící vulkanická monstra se probouzejí. Pochopte, že velká zemětřesení
půjdou z jednoho místa na druhé.

Pro člověka je nutné, aby toužil být duchovní, duchovní pro sebe a v plném vědomí,
protože není to být jen zbožný, co vás ke Mně přivede. Avšak Já jsem v čele mého
lidu, a proto chci, abyste byli více duchovní, protože jen tak se vám podaří projít
tolika zkouškami a vynořit se vítězní rukou mé Matky – ano, rukou mé Matky, ženy,
oděné sluncem, plné milosti, dveřmi do nebe, a mou rukou.
Kolik jen soužení zakusí můj lid a kolik se ho rozšíří na celé lidstvo! Příroda vás bude zuřivě
bičovat.
Tady jsem, děti, před vámi, přítomný v každé osobě: Nehledejte Mě venku.
Potřebuji, ano, potřebuji, abyste se naučily hledat Mě uvnitř sebe.
Varoval jsem vás, že velká znamení se vyskytnou na nebeské klenbě, a už k nim dochází.
S některými jste se již setkaly a na ostatní si budete muset počkat.
Moji milovaní, příroda neustále bičuje člověka, ale současně uvidíte podívanou, člověkem nikdy
neviděnou, abyste si uvědomili, že Já jsem s vámi a že pro naši Trojici není nic nemožné.
Věnujte pozornost, mé děti, chování některých velkých vůdců země, protože vás povedou do
zmatku, utrpení a ničení, a lidstvo přivedou do chaosu.
Držte se evangelia… Buďte pravdivé, lpěte na evangeliu, žijte v Duchu a Pravdě
a dívejte se na Mne tady jako na žebráka lásky před každým z vás.
Miluji vás, žehnám vám.
Váš Ježíš

Poselství Matky Spásy ze dne 8. listopadu 2018.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

ČLOVĚK VÍRY BUDE PRONÁSLEDOVÁN

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Nabízím vám vodu ze zdroje Božího milosrdenství, abyste se obrátily a nevzdálily se
od správné cesty.
Mé děti musí vytrvat, i když vody jsou rozbouřené a i když nevidíte jasně horizont, víra dělá
zázraky nepopsatelné a nemyslitelné.

Mé děti se musí pokořit a padnout na tvář před Nejsvětější Trojicí, když zjistí,
že jsou zmatené. Skutek pokory otevírá dveře a dává světlo, které lidské stvoření potřebuje,
aby našlo dobrý směr v příhodném okamžiku a nepodlehlo náhlým rozhodnutím, které nejsou
Boží vůlí.
Moji milovaní, vy víte, že démon a jeho přisluhovači využijí všechny prostředky, aby nechali
padnout i jediné z mých dětí, protože už předem vědí, že toho, kdo mi byl svěřen, vedu za ruku
do Boží přítomnosti.
Žijete uprostřed bouří, které přicházejí z jednoho konce na druhý ve všech oblastech, kde se
rozvíjí člověk. Mysl je neustále napadána, aby potlačila duchovní smysly a přivedla vás ke
vzpouře proti mému Synu a proti všemu, co se odkazuje na cestu svatosti.
Vření zla se množí všude a kolik je členů mezi lidem mého Syna, kteří se usilovně snaží pracovat
v každém čase, aby se duše neztratily?
Je vás tak málo, tak málo je vás, a tolik je těch, kdo se stávají divokými vlky vůči lidem mého
Syna!…
Pokrytec je ten, kdo říká, že miluje mého Syna a odmítá dodržovat Boží Zákon.
Pokrytec je lidské stvoření, které říká, že mě miluje, a pak se stane
pronásledovatelem svých bratrů, když jeho lidské ego nesdílí stejnou myšlenku,
pocit, nebo poznání.
Je tolik překážek, které obklopují mé děti, tolik pokušení ve všech oblastech, že v tomto
okamžiku jste všichni zkoušeni: ve víře, pokoře, naději, dobročinnosti a i rodina je zkoušena,
protože ďábel potřebuje zničit instituci rodiny, aby povalil kolébku Boží Lásky.
Zavedli jste nejhroznější nástroj, jímž se lidstvo modernizovalo: Televizi.
Domovy se pak proměnily v centra těžkých zvráceností, v gymnázia, v nichž se každý
jednotlivec cvičí v uspokojování svých žádostí, které démon tímto médiem vrhá na lidstvo, aby
přivedl člověka k pádu. Vede ho k ambicím bez mezí a tím se stává loutkou v rukou ďábla,
který se lstivě zdokonalil špatně použitou technologií, která škodí duším mých dětí.
Všechno už bylo řečeno: člověk bude zbožňovat falešné bohy, které si sám vytvořil a bude žít
bez Boha Stvořitele nebe a země, bude se živit hříchem a jeho ohavnostmi. Bude růst v kacířství
a tvrdě pracovat, aby ze svého okolí odstranil všechna znamení Boží Lásky, počínaje křížem, a
tím dokáže dát více moci ďáblu, aby ji využil proti lidstvu. Ten nahlodá lidské srdce a zatvrdí je,
aby se člověk sám zničil bez jakéhokoli strachu.
Mysl člověka se nezastaví, je přitahována lžemi a nevědomostí, do nichž se ponořila,
když člověk odstranil Boha a dal přednost světskému a hříšnému. Proto, mé děti,

nesmíte ani na okamžik polevit a zřeknout se Boha, když vám oznamuje, že Ho máte
milovat nade všechno a být pravdivé.
Nyní, když je svět v rukou krále lží a klamu, kolik mezi mými padne a uzavře se přede mnou
[následkem] obratných slov těch, kteří si nepřejí, aby se lidstvo probudilo!
Člověk víry bude pronásledován a bude trpět kvůli své víře, ale nezapomeňte,
že ten, komu bylo hodně dáno, bude od něj také mnoho vyžadováno, a ten kdo
hodně dává, obdrží korunu věčné slávy.
Nezapomeňte, na modlitby za vaše bratry v Mexiku a Spojených státech, buďte
v nich vytrvalí.
Je třeba mít na paměti, abyste si vzájemně pomáhali, měli byste kráčet jednotní, abyste byli
účinnou silou dobra na zemi, a ta nebyla ponechána v rukou zla. Vy, lidé mého Syna, se
nesmíte rozptylovat, ale růst a oznamovat všem svým bratrům, že opravdové dobro najdou ve
sjednocení s mým Synem.
Čekejte trpělivě, můj Syn vám pošle anděla pokoje, až ho budete nejvíce potřebovat, aby vám
pomohl.
Moji milovaní, lidstvo má své kořeny v ekonomice, z toho důvodu je pro světový řád nutné, aby
jejím zhroucením destabilizoval lidstvo. Neustálá nejistota ve světové ekonomice je částí plánů
těch, kteří určují směřování zemí. Tato nejistota vedla k růstu národů, které se skrytě chystají
otřást světem tím, že vás nečekaně obsadí.
Lid mého Syna bude očištěn, církev mého Syna prožije otřesy neočekávaně.
Můj Syn volal všechny, ale ne všichni Ho poslouchali…
Hlasy zla vám našeptávají, abyste se oddělili od dobra. Buďte služebníky dobra, neodpovídejte
na dobro zlem, buďte poslové Lásky.
Jako Matka lidstva vás všechny volám, abyste byli služebníky svých bratří
a nezapomněli, že musíte usilovat o svatost a stavět na dobrých skutcích.
Musíte růst, děti, musíte růst!
Žehnám vám z mého Neposkvrněného Srdce. Můj plášť vás přikrývá, nebojte se, jsem
tady.
Matka Maria

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 13. listopadu 2018.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

POZNÁTE, ŽE NĚCO VE VÁS NENÍ V POŘÁDKU

Moji milovaní lidé,
Volám vás, abyste žili Láskou naší Trojice.
Je nutné, aby v lidstvu existovala stvoření se zodpovědností uvědomit si, že jste dokázali
vytvořit ze stvoření chaos a která, ze svého vlastního rozhodnutí, chtějí činit nápravu za zneužití
toho, co lidstvo obdrželo z Božích rukou.
Některé lidské pokroky jsou důležité a prospěšné, a to je v pořádku. Ale člověku, zneužívajícího
svobodnou vůli, se podařilo učinit určitý pokrok a dát jej do služby zla. Moji lidé nejsou
spoutáni, ale mají plnou svobodu, aby si každý člověk vybral směr, kterým půjde. Nenutím
člověka, aby šel jednou cestou, nebo jinou a odtud pochází důležitost lidského vědění, a vy
byste měli najít jeho základy v mé církvi.
Moji lidé nejsou poslušní. Vědí, že ne všichni vůdci národů nacházejí nezbytnou shodu, aby
dosáhli světové jednoty, a odevzdávají se pozvolna do rukou těch, kteří s mocí zla se dokázali
učinit nepostradatelnými pro lidské přežití a nabízejí ekonomickou, zdravotní nebo vzdělávací
řešení, která jsou závadná a uplatňována těmi, kteří potřebují udržet přežití národů.
Člověk má sklon milovat svou nezávislost – proto každá stopa naší Lásky bude
předurčena k zániku. Proto musíte hledat duchovní jednotu s naší Trojicí, protože co
zůstane v duši, nemůže být odebráno, a tato Láska je tou, kterou hledám již tolik let.
Lidstvo rychle postupuje k nezávislosti a velká většina míří do tohoto směru, který pokládá za
osvobození. Toto osvobození je však daleko od toho, co vás volá stát ve spořádanosti, kázni,
úctě, morálce, řádu…
Tato generace shromáždila zlo, které zdědila od předchozích generací, aby se bouřila proti Mně,
a tím, že vytvořila svou vlastní liberální doktrínu, mnoho z mých dětí se odevzdalo zlu a další
velká část se nachází na okraji propasti.
Moji lidé, vy chcete, aby se zlo ukázalo před vámi, ale to se nestane: Zlo jedná
v temnotě, klamu, ve zmatku, v pořádcích, které jsou v rozporu s těmi, které byly
zavedeny, ale které se zdají být pravdivé – proto musíte znát Pravdu, abyste nepadli
do podvratné činnosti.

Nezapomínejte se modlit, nezůstávejte nehybní, buďte činní ve prospěch svých
bratrů, aby nebyli vedeni chapadly zla. Stůjte pevně proti zlému utlačovateli duší.
Mé děti jsou volány, aby zůstaly bdělé k tomu, že jsou tělem, duší a duchem
[1Tes 5, 23] a že jsou povolány zachránit svou duši. Musíte vědět, že dokážete udržet
jednotu se Mnou, žijete-li neustále s touhou necítit tíhu práce, která vám byla
svěřena, ale v radosti poznání mé přítomnosti ve vašich bratrech.
Ten, kdo Mě zná, Mě musí stále dávat poznat svým bratrům, protože by neměl hledat osobní
spásu, ale toužit přivést co největší počet duší k poznání Pravdy.
Chci být milován skrze hledání Lásky…
Moji lidé nejsou odsouzeni být navěky ztracení…
Moji lidé nemohou najít spásu, pokud to není skrze mou Lásku…
Volám vás, abyste si zachránili duši, a vy toho nedosáhnete, nejste-li si vědomi svých povinností
jako děti Boha, zejména nebudete-li si vědomi svých skutků a jednání.
Moji milovaní lidé, příroda je svázaná s Boží vůlí, jde však člověk v Boží vůli? Chci, aby si moji
lidé sami odpověděli, zda mají žádat, aby byli voláni mou Láskou s přísností, aby se
vrátili a byli opravdu mým lidem.
Příroda mění svůj přirozený běh, lidstvo je svědkem bezprostředně hrozící moci přírody mimo
svůj normální rámec a dává se pocítit člověku s frekvencí, která není normální. Děti, ptejte se
samy sebe: co je toho příčinou?
Budete-li se ptát tímto způsobem, pak poznáte, že něco ve vás není v pořádku:
To něco v mém lidu je nedostatek Lásky ke Mně.
Stvoření se třese: Je ohromeno nedostatkem respektu, neúctou člověka, svatokrádežemi
a bludařstvím, které neustále obíhají v lidstvu, a velká většina tomu tleská. Jaký je výsledek
spojení se zlem?
Voda si přeje očistit zemi od tolika zla, od tolika krve, kterou člověk bez důvodu prolil. Přeje si
očistit zemi od mrtvých těl, která byla zničena ve své nevinností a zbavena života.
Moji lidé, země se třese z bezprostřední hrozby naplnění proroctví mé Matky a mých, člověk
přestává věřit, že Já předjímám utrpení lidstva, abyste se obrátili – ne ze strachu, ale z lásky,
abyste si zachránili své duše.
Země praská a vulkány se stávají aktivní, volám vás, abyste se modlili za Střední
Ameriku.
Volám mé děti z Kolumbie, aby napravily svůj život a držely se Pravdy mého Slova.
Volám mé děti, aby se modlily za Chile, aby utrpení se zmenšilo a nebylo důvodem,
že se budou ode Mne odvracet, ale přibližovat se ke Mně.

Indonésie by měla být zahrnuta do vašich modliteb, utrpení leží před Itálií a Já vás
naléhavě žádám o modlitby za tuto zemi.
Země se třese ze severu na jih a z východu na západ, Spojené státy trpí zevnitř.
Nebeská tělesa jsou v neustálém pohybu a ohrožují Zemi.
Volám vás, abyste se modlili za Argentinu, poznáte, že když vás volám, musíte
odpovědět na mé volání.
Moji milovaní lidé:
Přijďte ke Mně, na začátku života, v jeho polovině i na jeho konci, přijďte ke Mně.
Ale nečekejte na poslední okamžik, abyste se zachránili. Žijte ve Mně teď a najdete
pravé štěstí.
Člověk musí použít své svědomí ke spáse a Pravdu, aby našel spojení duše se svým Stvořitelem.
Pojďte ke Mně, vy, kteří chcete jít a být tím, co člověk odmítá:
Být Láskou, mou Láskou.
Pojďte ke Mně, děti: Nadbytek a připoutání k tomu, co je hmotné a k rozkoším se
zdá být krásné a přitažlivé, ale nedá vám věčnou spásu.
Zůstaňte ve Mně a tak s vírou přežijete cokoli, co vám přijde do cesty.
Žehnám každého, kdo opatruje toto volání s láskou a touhou po obrácení.
Má Láska vás vede k povědomí o naléhavosti věčné spásy.
Moji lidé, nebojte se, zůstávám s vámi.
Miluji vás.
Váš Ježíš

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 20. listopadu 2018.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

VŠICHNI JSTE MÉ DĚTI, PROTOŽE JSEM VÁS VŠECHNY VYKOUPIL

Moji milovaní lidé,
miluji vás všechny bez vyloučení, všichni jste mé děti, protože jsem vás všechny vykoupil.
Stále vidím:
Jak mnoho lidských bytostí se prohlašuje za spasené, vyhlašují, že mají pravdu, mou Pravdu!
Kolik si jich přivlastňuje mé Slovo, aby zmátli můj lid!…
Můj lid jsou všechna lidská stvoření.
Ale, kdo jsou moji synové a mé dcery?
Ti, kteří naplňují, žijí a jednají ve vůli naší Nejsvětější Trojice.
Kolik jen jich říká, že dosáhli daru žít v naší vůli, když jim stále tolik chybí!…
Kolik jich prohlašuje, že dosáhlo spásy a stále jim tolik chybí!…
Kolik jich tvrdí, že má místo na věčné hostině, a přesto jim tolik chybí?…
Moji milovaní lidí, přeji si, aby všichni vstoupili do znalosti Pravdy, té Pravdy, kterou najdete,
budete-li mít v úctě Boží Zákon. Zákon existuje, jeho podstata byla dána lidskému rodu: Milovat
Boha nade všechno a svého bližního jako sebe samého [Mk 12, 29-31].
Opravdu milujete svého bližního, nebo žijete ve skořápce, kam nepronikne láska
a ještě méně odpuštění? Jste opravdu poslové pokoje?
Kolik jen mých dětí mluví o pokoji, ale jejich srdce jsou naplněna jejich vlastní pýchou, vlastními
myšlenkami, vlastními touhami a jejich pokoj není řízen naší vůlí!
Moji milovaní:
Kolik nejednoty panuje v mém lidu!
Kolik je různých výkladů mých Přikázání!
Kolik prostopášnosti prodlévá v mém lidu v tomto okamžiku!…
Vidím tolik lidí, kteří vytvořili boha tak, aby jim vyhovoval, Zákon přetvořili ke
svému pohodlí dokonce i ti, kteří Mě reprezentují a kteří by měli být mou Láskou,

aby vedli mou církev. Jak jen mé srdce kvůli tomu trpí, ale jak Mě to uráží a kolik
hříchu nakládají na svá ramena!
Proto přicházím, abych volal všechny lidi k obrácení, k pravé víře, přicházím, abych volal vás
všechny, a nevylučuji nikoho, protože moje milosrdenství je nekonečné a v něm všichni, kdo
litují svých hříchů s pevným úmyslem nápravy, jsou vítáni v mém srdci. Proto někteří nechápou
mou Lásku, některé neprostoupí i sebemenší myšlenka na to, co mé milosrdenství vlastně je a
jak daleko může dosáhnout, aby pracovalo a jednalo ve prospěch duší.
Mysl lidí nabyla tak lineární struktury, že si nedokážou představit, že rozpínám své milosrdenství
na všechna lidská stvoření, nejsou si vědomi, že si přeji spásu všech [1Tim 2, 4]. Ti, kdo jsou
uchváceni arogancí, cítí se Mně nadřazení, nezkoumají sebe a možná stále hřeší, páchají
svatokrádežné činy a ustavičná rouhání, a přesto tvrdí, že vlastní věčný život. Nevidím,
nepozoruji jen velké tohoto světa, ale ty, kdo se cítí malí, ty, kdo žijí ve stálém jednání ve
prospěch ostatních, kdo stále bojují, aby byli věrní mému Slovu, ty, aniž by hleděli na sebe, jsou
ochotní pracovat pro mé království.
Moji lidé musí bojovat, aby byli spaseni, aby dosáhli spásy a svatosti, ale nemohou
být nazýváni držiteli věčného života.
Moji milovaní lidé, lidstvo ohrožuje velké množství nemocí a Já se o tom zmiňuji a upozorňuji
vás, abyste se chránili. Viry se rojí ve vzduchu a vy se musíte chránit. Proto má Matka vám dala
a ještě vám bude dávat nezbytné přírodní léky, abyste je uvedli do praxe, protože některé viry
byly pozměněny v laboratořích tak, že nereagují na lidské léky. Bude to tehdy, kdy nevěřící,
kteří budou muset použít, co najdou v přírodě a o čem se vám má Matka zmínila,
s překvapením uvidí, jak se jejich zdraví obnoví, pokud to bude naše vůle.
Vidím jiné mé děti, jak se příliš starají o hmotné víc, než je nutné, i když vás ohrožují epidemie,
které mohou vyhladit celé národy.
Mé děti, tento čas je drsný, těžký čas očisty, ale očistu byste neměly vždy brát jako
bolest. Já dovoluji očistu svou Láskou a svým milosrdenstvím.
Nezapomínejte, že se musíte vyhýbat shlukům lidí – snadno přenášejí nemoci. Nezapomínejte,
že partikulární zájmy chtějí vyhladit velkou část mých dětí. A kvůli čemu? Ve skutečnosti chtějí
vyhladit ty, kteří věří ve Mne a důvěřují Mi, aby zbožňovatelé Satana se stali větší počtem
a rozvířili vody lidstva tak, aby se snížil počet mých věrných.
Moji milovaní lidé:
Já vás netrestám – trestáte se sami pro svou neposlušnost k mému Slovu,
pro neposlušnost k mým Přikázáním, kvůli nedostatku lásky, který existuje
ve velkém počtu duší.

Je to nedostatek lásky, který vyvolává pýchu a nedostatek pokory. Nedostatek lásky je příčinou
závisti, která hryže mé děti a rozděluje je, když je potřebuji mít pevné a jednotné, aby všechny
duše byly spaseny a sdílely věčnou hostinu. Ale mějte na paměti, že jste to v zásadě vy, kteří
Mě potřebujete.
Vyzývám vás, abyste měli Německo ve svých modlitbách. Když má člověk moc,
zapomíná na základní principy bratrství a stává se krutý a nemilosrdný.
Moji milovaní lidé, volám vás, abyste se modlili za Japonsko, modlete se ve vhodném
i nevhodném čase.
Pokračujte v modlitbách za Spojené státy a prosím vás, abyste neopustili Argentinu
ve svých modlitbách. Utrpení se blíží. A nepřestávejte se modlit za malé země.
Myslete na Chile.
Moji milovaní, vybízím vás k modlitbě a vy chcete, aby to, kvůli čemu jsem vás vyzval
k modlitbě, se vyplnilo už proto, že jsem vás k tomu vyzval Já. Ale nemůžete požadovat
vyplnění během lidského času, ale s uskutečňováním událostí, o nichž jsem se vám zmínil,
si připomeňte, že mé Slovo se naplňuje.
Nejste sami, máte mou Matku, která vás stále drží za ruku, máte tuto mateřskou pomoc
od ní, která je Plná milosti, Blahoslavená, Nejčistší a bez poskvrny. Je mou Matkou a Matkou
všeho lidstva. Nicméně lidstvo je takové, že v mé církvi, v mém mystickém Těle, si na ni
nevzpomenou, dívají se na ni z dálky. A protože láska mé Matky je ignorována, nemluví se o ní
a moji lidé nejsou vyzýváni, aby mou Matku milovali. To se stává častěji, než si dokážete
představit.
Co
Co
Co
Co
Co
Co

pro vás znamená svatost?…
pro vás znamená milovat Mě nade všechno?…
pro vás znamená milovat svého bližního?…
pro vás znamená ctít mé jméno?…
pro vás znamená znát Mne?…
znamená pro můj lid přijímat Mě v mém Těle a v mé Krvi?…

Kdo je můj lid?
Jsou to ti, kteří plní vůli mého Otce.
S láskou volám mladé lidi. Vidím, že tak málo si jich na Mne vzpomene a místo toho se ulice
hemží lidskými bytostmi, které, většinou vedené dospělými, horlivě a zběsile křičí ve prospěch
potratů, ve prospěch praktik, které urážejí obraz a podobu, kterou člověk vlastní: obraz a
podobu naší Trojice.

A tak má církev by měla pochopit, že člověk je chrám a svatostánek našeho Ducha
Svatého, ale ne, nebyli jste vedeni k pochopení, abyste prožili tuto velkou pravdu, a
proto vidím, jak následujete učení Mně cizí, ideologie, cizí mé vůli.
Moji milovaní, vraťte se brzy, protože vše měříte lidským časem a ti, kdo říkají, že všechno je
daleko, budou překvapeni!
Přijďte ke Mně! Přivítám vás s nekonečnou láskou a s nekonečným milosrdenstvím,
abyste byli jeden lid, můj lid, který Mě miluje, který Mě zbožňuje, který Mě uctívá,
který Mne stále žehná a děkuje Mi.
Požehnání naší Trojice je vyléváno na vás.
Váš Ježíš

Poselství Matky Spásy ze dne 25. listopadu 2018, na svátek Krista Krále.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

PRACUJTE BEZ PŘESTÁNÍ, ABY SE VAŠI BRATŘI PROBUDILI

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Miluji vás věčnou láskou.
Zůstáváte v mém srdci, kde vás uchovávám, abyste jednaly se schopností rozlišování
a neodcházely od práce a jednání v Boží vůli.
Vítr přišel k lidstvu a kvůli nedbalosti člověka, jenž podlehl zlu, vítr moderních
trendů vás zbavil důstojnosti být chrámy Ducha Svatého.
Kolik vás nezná mého Syna a aniž byste Ho poznali, odmítáte Ho, pliváte na Něho a předáváte
Ho do hříšných rukou!
Kolik z těch, kdo říká, že znají mého Syna, Ho stále zrazují a předávají Ho sektářům a uctívačům
ďábla!
Vidím, jak se zvyšuje počet duší, které se odchylují od cesty spásy a špiní se ve vodách neřestí
všeho druhu. Již jsem vám oznámila skutečnost tohoto času, který bude předcházet přijetí
satanských modernismů a připravovat cestu pro antikrista. Lidé nikdy netrpěli tolik, jak
budou trpět v rukou antikrista.

Milované děti, je nejvyšší důležitostí, abyste se modlily za církev mého Syna:
za každého z vás, za kněze, za duchovní, muže i ženy, aby si udrželi víru, když
uvidíte své bratry a sestry, jak od víry odpadají, nebo spatříte-li některé z mých
milovaných synů odpadnout, protože nezůstali věrnými přívrženci Božího Slova,
které kázali.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, úpěnlivě proste Ducha Svatého, aby způsobil, že si
vzpomenete na vše, co považujete za malé hříchy, abyste neselhaly úmyslným opomenutím
těchto hříchů, nebo jejich pěstováním.
Ti, kdo chtějí zůstat stát jako věrné děti mého Syna, musí pracovat na rozšiřování
Božího království uprostřed lidského pohrdání, které tato činnost zahrnuje.
Zlý postupuje obrovskými kroky a mé děti zůstávají mlčenlivé, slepé a ustrašené v čase, kdy zlo
se šíří a lid mého Syna zachovává odsuzující mlčení.
Ďábel snadno oklame mé děti tím, že je bude udržovat v ošidné netečnosti, v každodenní
modlitbě svatého růžence, aniž by nad ním meditovaly nebo jej prožívaly. Tímto způsobem vás
přivede k domněnce, že jste dobří křesťané a bude vám vyrábět bohy na míru. Ne, mé děti, tak
se nedostanete k Bohu, ani nenajdete spásu.
V tomto čase mé děti potřebují vyjít ven, aby se setkaly se svými bratry, aby se
nebály přiblížit se k Bohu, ale měly strach ze ztráty věčné spásy, aby je ďábel
neoklamal a nechal stát uprostřed pohodlí vlažnosti.
Lidé mého Syna zůstali němí…
Toto je čas, kdy by měli znovu nabýt svůj hlas a vyhlásit všem svým bratrům
a sestrám, že čas časů nadešel.
Mé děti by se měly namáhat, měly by být aktivní a použít výhod technologie a všech možných
prostředků, aby co největší počet bratrů a sester si bylo vědomo, že v každém člověku je nutná
radikální změna. Toto není čas pro konformismus, ale ke vstupu do těsnějšího vztahu s mým
Synem a být silní, pevní a rozhodní v práci pro Boží království, zřeknout se všeho, co je přivádí k
pocitu nadřazenosti nad jinými, zřeknout se arogance a pýchy, zdroje všeho zla.
Milované děti, dopouštíte se vážných chyb tím, že nepřijímáte správné učení a že
je podmiňujete osobními preferencemi.
Kolik jen mých dětí odpadá od víry a žije v ďábelském učení, a tak pomáhá podpoře růstu těch,
kdo čekají na antikrista, aby se stali jeho žoldáky, znecitlivělí ďábelským vlastnictvím, jehož jsou
předmětem! Trpím kvůli tomu, moje srdce krvácí pro tyto neposlušné děti, které se odevzdaly
Satanovi a jsou připraveny mu sloužit, i když musí jednat proti těm, kdo jsou z jejich rodiny.

Mé děti, které nevěří všem projevům a znamením tohoto času, pokračují na své cestě, nedívají
se ani vpravo, ani vlevo, ani dopředu, nebo dozadu, ale žijí ve svém pohodlí hříchu a zapomnění
na Boha, v naprosté lhostejnosti. Jdou dál vstřebáni novinkami zla, na nichž lpějí, v následování
proudu toho, co je světské a hříšné.
Děti, modlete se za Itálii, trpí před očima světa, zápach hříchů člověka se šíří po celé
zemi.
Vyzývám vás, abyste se modlili za Nigérii, doprovázejte své bratry svými
modlitbami.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, toto není čas, abyste se stavěly proti
sobě, ale je to čas, abyste si vzájemně pomáhaly ve společenství svatých. Buďte
bratrské a vědomé potřeby lidu mého Syna nespokojit se s pasivní vírou, ale nechat
každého člověka se rozhodnout, aby přinesl více duší mému Synu.
Zůstaňte pozorné, čas se stále více zdůrazňuje a s ním přichází utrpení mých dětí skrze přírodu
a samotného člověka, který s velkým siláctvím předvádí moc zbraní, které vlastní a hrozí, že je
použije.
Milovaní, všichni musíte zůstat ve svém osobním útočišti, který najdete v mém Neposkvrněném
Srdci, a neopouštějte je. Současně ti, kdo to chtějí učinit a pro něž je to možné bez rozvrácení
rodin, vytvořte zřízení malých útočišť, kde Slovo, vyjádřené v Písmu svatém, se stane pravidlem
pro život a kde Tělo a Krev bude světlem a oporou pro všechny, aby žili v bratrství jako bratři, a
takto sjednoceni se budou společně ochraňovat a navzájem si pomáhat tím, že budou žít v
komunitě.
Ať to není důvod k nejistotě pro ty, kdo se nebudou podílet na žádném útočišti. Rodiny se
mohou připravit, aby čelily obtížným chvílím, a tak pracovat na vytvoření rodinného útulku. Děti,
když ve vašem srdci vyvstane úmysl, zbytek vám bude přidán.
Zasvěťte domovy Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a mému Neposkvrněnému Srdci.
Vy, kteří jste poslušní Božího Slova, pracujte bez přestání, aby se vaši bratři probudili a
uviděli temnotu, do které se člověk ponořil, když opustil mého Syna.
Nebojte se, já zůstávám s vámi, apoštolové konce časů. Žehnám vám.
Matka Maria

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 30. listopadu 2018.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

KDE JSOU MÉ DĚTI? KDE JE MŮJ LID?

Náš milovaný Pán Ježíš Kristus mi říká:
Moji milovaní:
Pohleďte, jak lidé popírají pravdu těchto mých volání s cílem dát masku dobra
příznivému přijetí, které udělují moderním trendům, kvůli pochybením některých
mých posvěcených, jimiž jsem zrazován spolu s mým lidem!
Potom, co tato slova byla pronesena, vidím:
Ve svém božství a nádheře, v jednotě s naší Blahoslavenou Matkou, se náš Pán objeví se svým
žezlem, na kterém rozeznávám kouli reprezentující Zemi, z níž vystupují dva prstence, a z nich
silný hřeb, který náš Pán drží pevně ve své ruce. Nepředstavitelná krása našeho Pána, který se
svou přirozenou Láskou se na mne dívá svýma magnetickýma, medově zbarvenýma očima.
Naše Matka, neporovnatelné krásy, stojí po boku svého Syna a s velkou vážností Mu naslouchá.
Náš Pán pokračuje a říká mi:
Moje milovaná, pohleď, jak jsem zrazován některými z těch, kdo slíbili Mě milovat
nade všechno a kteří Mě v tomto okamžiku odmítají a přijímají rozkoš, kterou jim
nabízí ďábel.
Tím, že se proměnili v nepřítele mé Lásky, bojují proti tomu, co je Boží a zatemňují je tvrzením,
že Mi slouží, aby zmátli můj lid. Omámení vůlí ďábla, přijímají ji a popírají vůli moji. Pýcha
vládne v těch, kdo na Mne zapomněli – jdou ve velké nevědomosti, ale zápasí s mou Pravdou
ďábelskými argumenty, aby ukázali "pozemskou moc", která je vede do zatracení.
Démoni udeřili na lidstvo, aby do něj naroubovali chtivost po tom, co je moje,
a otrávili vás. Myslíte si, že znáte všechno, zapomínajíce, že "JÁ JSEM, KTERÝ JSEM"
[Ex 3, 14], a že přede Mnou musíte mlčet.
Má dcero, kolik mých vlastních padá do zla z touhy mít všechno a navzájem se pomlouvat, ve
svém hledání moci nad svými bratry a sestrami.
Neuctívají Mě, naopak, vysmívají se Mi, nevidí jasně stav této dekadentní generace, ani Světlo
Pravdy. Proto se nebojí Mě urážet, zapírat Mě, přehlížet, znesvěcovat Mě a zatím válka člověka
proti člověku přichází tak blízko, že budou zaskočeni…

"Jako bylo za dnů Noe, tak bude i za dnů Syna Člověka: Jedli, pili, ženili se a vdávaly až do dne,
kdy Noe vešel do korábu, a přišla potopa a zahubila všechny. Podobně se to stalo za dnů
Lotových: Jedli, pili, kupovali, prodávali, sázeli a stavěli, ale v ten den, kdy Lot vyšel ze Sodomy,
spustil se oheň a síra z nebe a zahubil všechny – právě tak bude v den, kdy se zjeví Syn
Člověka" [Lk 17, 26-30].
Pronásledování mé církve bude narůstat. Nemáte v tom všeobecné zkušenosti, i když se
ten den blíží, kdy ti, kdo emigrovali do ostatních zemí z celého světa, se zmocní hlavního sídla
mé církve a později se budou muset odstěhovat do jiné země – ne dříve, než mučedníci tohoto
času omyjí zemi svou krví, zejména v Římě.
Kde jsou mé děti? Kde je můj lid?
Kde jsou všichni, kdo chtějí věrně plnit Boží Zákon, ti, kdo vpravdě chtějí růst v mé
Lásce?
Mé vlastní vidím žít bez lásky, vzájemně proti sobě bojovat, stále jedni na druhé
útočit.
Kde jsou moji věrní, když nenacházím pokoj mezi lidmi? Lžou jedni druhým, navzájem se zrazují
a jako dravci trhají jeden druhého na kusy. To vidím v mém lidu: neklid, neúctu, netoleranci a
především aroganci, která vede mé děti do propasti.
Domovy nejsou mírumilovné, ale místo toho byly změněny na noclehárny, kde cizí
lidé spolu tráví noc. Málo je domovů, kde panuje pravda lásky a úcta. Rodiče nemají autoritu
u dětí. Rodiče, a překvapující počet z nich, udržují dvojí život, falešně tráví život klamným
zdáním. Já, který je vidím a znám, se třesu před falešností, které člověk podlehl.
Lidské touhy těla přesahují smysl nápravy. Lidé si nejsou vědomi, jak nebezpečné je ztratit duši,
když se podrobují nezřízeným touhám těla. Vidím muže, žijící s několika ženami, jak uspokojují
ohavné pudy přede Mnou. Vidím muže s muži a ženy s ženami. Tento způsob života, odporný
mým očím, bude redukován novou nemocí, která se tiše šíří a na kterou nebude žádný lék, jen
samota, aby neinfikovali okolí.
Lidstvo ukazuje solidaritu v páchání hříchu, solidaritu v urážení Mne, solidaritu v opíjení se
v osidlech ďábla, který mazaně připravuje veřejné vystoupení antikrista.
Na mé věrné čeká teror, proto jsem vás volal, abyste žili ve stálém růstu, volal jsem
vás, abyste posílili svou víru a čekali na pomoc z mého Domu: na mého anděla
pokoje.
Běda těm, kdo Mě dali stranou, aby následovali lidi, kteří se mýlí, lidi, kteří si myslí, že Mě znají,
přesto Mě neznají do hloubky, protože jsou podmíněni vedením v mé církvi!

Tak málo je těch, kdo Mi slouží bez sobeckých zájmů, kdo Mě milují bez sobeckých
zájmů, těch, kdo se zbavili svých zájmů, aby plnili mou vůli!…
Proto svolávám můj lid ze všech národů, ty, kdo Mě milují nade všechno, ty, kdo Mi důvěřují,
kdo Mi otevírají srdce, aby si nedovolili být znečištěni temnotou zla. A proto volám na svou
Matku: "Zdrávas Maria, nejčistší, počatá bez hříchu".
Kolik jen mých dětí Mě přijímá nevhodně! V jejich ústech jsem spleten se žvýkačkou
a pak vyhozen na zem, bez jakékoli všímavosti.
Zvrácená generace!…
Přijímejte Mě řádně připraveni, abyste nepodlehli, ale především, nenechávejte Mě
trpět bolestí potom, co Mě přijmete, pokud nejste ochotni žít, aniž byste Mě uráželi.
Mé Tělo a má Krev jsou přítomné nejen během přijímání, ale v každém z vás žiji po
dlouhou dobu.
Modlete se, mé děti, modlete se za Argentinu, zemi rozepří a pohrom, vyvolaných
člověkem.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, budou stále trpět přírodou
i zevnitř.
Modlete se, mé děti, modlete se za Rusko, překvapí svět.
Modlete se za Guatemalu, hněv jejích vulkánů ji bude soužit.
MODLETE SE JEDEN ZA DRUHÉHO, MODLETE SE A STAREJTE SE JEDEN O DRUHÉHO.
ZACHRAŇTE SVOU DUŠI – A VÍTE, CO JE DUŠE?
Žehnám vám z mého Nejsvětějšího Srdce.
Váš Ježíš

Poselství Matky Spásy ze dne 6. prosince 2018.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

PŘICHÁZEJÍ ZMĚNY, KTERÉ ZMATOU MÉ DĚTI

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Přijměte mé Neposkvrněné Srdce, které nakonec zvítězí!
Má mateřská láska vás vítá všechny, bez rozdílu: Já jsem Matka lidstva.
Všechny vás držím za ruku, vás, které chtějí, abych je přivedla k mému Synu. Jako svého
prvního stoupence, mě můj Syn jmenoval Královnou a Matkou posledních časů a následovně
vyzval, abych vedla apoštoly posledních časů.
Jako apoštolové, musíte pracovat bez oddechu, vědouce, že Zlý neodpočívá a vrhá se na
duše, aby zvětšil svou kořist. Musíte umět rozpoznat znamení tohoto času, kdy vidíte, jak má
odhalení se naplňují v každém aspektu lidského života.
Zrychlete svůj krok, moji milovaní, protože kvůli dehumanizaci vstupuje svět do sociálního
chaosu, jenž postupuje jako mor a národy jsou zneklidněny, protože se nedá zastavit, naopak,
pálí jako oheň.
Apoštolové posledního času nejsou vybraná skupina, ale lidské bytosti, které
se obrátily a zavázaly se žít v trojičné vůli, jsouce znovu hlasem, jenž se pozvedá,
aby probudil své bratry dřív, než padnou jako kořist do sítě Zlého.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, země je vyčerpaná, a přesto člověk si toho není
vědom, ale stále se dívá z velké dálky, jak se podnebí rychle mění, aniž by pomyslel na
nepředvídatelné přírodní jevy, které stále překvapují lidstvo a zvyšují svůj dopad v oblastech,
kde se dříve nevyskytovaly.
Síla hurikánů se zvětšila a jejich neobvyklý postup překvapil celé národy, tání zrychlilo utrpení
těch, kdo žijí v pobřežních oblastech a správci těchto států, kteří vědí co se na Zemi děje, by
měli přijmout opatření pro svůj lid.
Jak mnozí nazývají tato odhalení apokalyptická! Nazývají je tak, protože nevědí,
v kterém čase lidstvo žije – jinak by je nazývali odhalením o tomto čase.
Nejsvětější Trojice chtěla během věků nechat skrze tato odhalení vytvořit vědomí, že lidstvo se
musí zachránit, nikoli ze strachu, ale znalostí předcházení budoucích pohrom. Toto vědomí
nebylo pro lidstvo možné pochopit a v tomto čase tato generace zakouší výsledek neposlušnosti
a vzpoury proti Bohu. Nyní se potřebujete věnovat nejen bratrskému sdílení pole, kde můj Syn
rozptýlil každé sémě, ale musíte zůstat pozorní, aby semena vyklíčila a tímto způsobem oznámit
jako bratři, že obrácení se musí stát teď!
Mé děti nebyly poslušné, přijaly Satana jako Boha, předaly mu některé kostely, aby ho mohl
člověk zbožňovat, radovaly se ze znesvěcení Božího Domu, kde se lidé shromažďují, nebo
se shromažďovali [Ef 1, 22-23]. Církev je charakterem univerzální, je vytvořena z těch, kdo
trvají na své víře v mého Syna pro svou spásu.

Nejsvětější Srdce mého Syna krvácí kvůli toleranci některých mých posvěcených
služebníků, kteří dovolují církvím být středisky prostopášné muziky se
svatokrádežnou a světskou podívanou. Kde jsou moji oblíbení synové…?
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, člověk podléhá kvůli nedostatku spirituality,
protože nežije evangeliem a je stvořením, které opustilo Boží Lásku.
Milované děti, bezbožnost se šíří, pronásledování mých oblíbených synů roste, církev mého Syna
je zbavena některých svých kostelů, ale přesto neztrácejte odvahu, buďte stále pevné ve víře,
se zkouškami přijde útěcha shora. Anděl pokoje přijde dodat odvahu těm, které ji ztratily, k
deprimovaným, unaveným, k těm které se chtějí obrátit.
Lidstvo bude stále trpět skrze přírodu, slunce v jedné ze svých solární bouří udeří na
komunikace a lidské zoufalství bude nezměrné.
Přicházejí změny, které zmatou mé děti, ty, které chtějí žít podle Přikázání.
Neochabujte, děti, buďte silné, rozlišujte ve světle Ducha Svatého, neodvracejte se od mého
Syna, hledejte Ho v Eucharistii náležitě připravené a s pevným úmyslem nápravy. Neodvracejte
se od mého Syna: Je přítomen v každém člověku a přeje si být uctíván v každé osobě.
Apoštolové konce času, posilujte jeden druhého, milujte s Boží láskou a odpouštějte
s opravdovou láskou, tou stejnou láskou, kterou můj Syn dává vám.
Nechejte lidstvo přemýšlet o Lásce mého Syna, o jeho odpuštění, jeho oběti,
laskavosti, dobroty, o jeho očekávání.
Na modlitby za Spojené státy by se nemělo nechat čekat.
Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko, bude očištěno.
Člověk odmítá Boha a bez Boha se odevzdal nízkosti Zlého.
Modlete se za mé děti z Francie.
Modlete se, země se třese s velkou silou a člověk trpí, voda vstupuje na zem
a v jiných oblastech slunce ničí lidi a vyvolává strach.
Nevzdalujte se od mého Syna, sjednoťte se a starejte se vzájemně o sebe, dodávejte si
vzájemně odvahu, pomáhejte jeden druhému. Přijďte k této Matce, buďte jednotní,
nerozdělujte se, abyste si mohli navzájem dodávat sílu.
Buďte věrnými uskutečňovateli trojičné vůle, modlete se srdcem.
Nebojte se, jsem s vámi.

Můj Syn zůstává pozorný k svému lidu, nezapomeňte, děti, že Advent je čas přípravy, lásky
a jednoty.
Mé mateřské požehnání spočívá na každém z vás, je balzám, abyste mohli čelit každodennímu
životu a být připraveni žít v mém Synu, když se vám objeví ve vašich životech.
Vzdávejte díky za to, co můžete nabídnout k záchraně duší. Miluji vás.
Matka Maria

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 11. prosince 2018.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

MUSÍTE JEDNAT A PRACOVAT V PRAVDĚ, TAKOVÍ, JACÍ JSTE

Moji milovaní lidé:
Já jsem pokoj, Pravda, Já jsem Slovo a ticho současně…
Moji lidé nejsou němí, ale lidé, kteří kážou, nejen slovy, ale něčím jiným, co je mimořádně
důležité, protože nemůže být vymyšleno – každá lidská bytost to nese uvnitř sebe:
SVĚDECTVÍ.
Mé děti, musíte žít, jako byste byli tam, kde vás nikdo nevidí, musíte jednat
a pracovat v pravdě, takoví, jací jste, když se na vás nikdo nedívá, abyste byly
pravdivé.
Člověk se ve velké většině neukazuje takový, jaký je ve skutečnosti, protože v tom okamžiku
sobecké zájmy převládnou a odtud pochází tolik selhání a nevíry.
Moji milovaní lidé, máte svobodnou vůli, kterou užíváte, abyste Mi vzdorovali, ale Já
vás vyzývám, aby ti, kteří tak chtějí, učinili nápravu a zachránili své duše.
Neznáte velká tajemství, která sdílíte se zbytkem Stvoření. Člověk a Stvoření sdílejí skutečnost,
že pocházejí z Boží ruky a co se stane ve Stvoření, má následný vliv na člověka. Činy, které
uskuteční člověk, mají také následky na Stvoření, ovlivňují existující vztahy mezi všemi
stvořenými věcmi.

Lidstvo, které na tento princip zapomnělo, se zmocnilo všeho, co bylo stvořeno, uspořádalo to
ke svému vlastnímu prospěchu, a tak změnilo celý ekosystém Boží Lásky, která udržovala
harmonii mezi vesmírem a člověkem a zachovávala soulad v Božím řádu.
Stvoření se udržuje v harmonii. Člověk si ji povšiml a zjistil, že Stvoření vyzařuje hudbu – ano,
hudbu, která vychází ze všeho, co je stvořeno rukou mého Otce.
Vy, děti, jste nádoby, příjemci, v nichž se hromadí láska, nebo nenávist, pýcha, nebo
pokora, chtivost, nebo velkodušnost, chtíč, nebo cudnost, hněv, nebo trpělivost,
závist, nebo štědrost, lenost, nebo pracovitost…
Čím je příjemce naplněn, takové přináší plody. Příjemce přitahuje k sobě víc to, co
obsahuje.
Mějte na paměti, "že slunce svítí pro všechny, spravedlivé i nespravedlivé" [Mt 5, 45], a je to
tak i s mou Matkou – dal jsem ji všem lidem a ona vás všechny nese ve svém Neposkvrněném
Srdci.
Moji lidé, jednáte ve zmatku, a tak je pro vás těžké čelit životu. Proto se Stvoření
bouří proti člověku, který jde ze zmatku do zmatku.
Člověk, který Mě miluje, nebo se rozhodne Mne milovat, ví, že nesmí dát volný průchod
zhoubným projevům lidského egoismu a musí v sobě potlačit reakce, které se vymykají
kontrole, ty, které většinou mohou v okamžiku způsobit velký, vážný a nenapravitelný chaos.
Právě tak, jako člověk zneužil Zemi a zpustošil ji, stejně tak zneužívá sebe a své bratry, ničí
lásku, bratrství, přátelství a úctu, a tak přichází chaos a někdy vyvolá nenapravitelnou spoušť.
Stejným způsobem se na globální úrovni, z neuspořádaných tužeb národů, rodí války. Pýcha zla
se zmocnila člověka, který touží ovládnout celé lidstvo, a to povede tuto generaci, aby prožila to
nejhorší.
Moji lidé musí zůstat klidní, musí se navzájem chránit jako bratři stejného otce. Nedávejte mysli
volnost, ale podmaňte si ji, aby neničila, ale stavěla. Nebojte se, když dojde k událostem,
kterých se bojíte, udržujte láskyplný strach, abyste Mě neurazili.
Modlete se, mé děti, modlete se za své bratry ve Venezuele a Nicaragui. Tváří v tvář
takové bolesti proste o přímluvu mé Matky modlitebním řetězcem svatého růžence
12. prosince, počínaje 3. hodinou odpoledne v každé zemi.
Moji lidé, buďte stále na pozoru, vulkány Etna (Itálie) a Mont Pelée (Martinik,
Antily), budou burácet. Modlete se už nyní za mé děti, které budou trpět.
Moji lidé, oslavujte ženu, oděnou Sluncem, s Měsícem pod svýma nohama [Zj 12, 1],
ženu, která zůstává v požehnaném stavu a pátrá po pokorných a jednoduchých, aby

se ukázala. Taková je moje Matka, používá, čím svět pohrdá, aby práce mého Domu
mohla být viděna.
V tomto vztahu člověka se Stvořením, toto vzývání mé Matky říká člověku této generace, který
má k dispozici tak mnoho vědeckého pokroku: Žasněte nad prací, která z Božího
rozhodnutí přebývá ve mně…!
Moji lidé, to, co z Boží vůle přetrvává na tilmě mé Matky a ještě nebylo nalezeno, má
být odhaleno – ale nebude to člověk, kdo to odhalí, spíše můj Dům to ukáže člověku.
Moji milovaní, modlete se, aby plnost víry se neoslabila, ale aby tato víra mezi mým
lidem rostla a aby každý z vás byl hlasem povzbuzení pro své bratry, kteří jdou
bezcílně a dovolují světskému svádět je z cesty.
Žasněte, mé děti! Máte Matku, která miluje všechny své děti. Proto vstupujete do
rozepří, protože nechápete toto tajemství lásky, které pokrývá všechny lidi.
Vidím vás, jakoby to bylo poprvé, když přijdete přede Mne obráceni, jakkoli hříšní
jste mohli být.
Pojďte ke Mně, děti, pojďte ke Mně. Teď není chvíle pro nářky, ale čas vzchopit se
a rozhodnout se být opravdovými dětmi, které chtějí, aby jejich bratři se účastnili na
poznání Mne a byli dětmi mé Matky.
Žehnám vám. Miluji vás.
Váš Ježíš.

Poselství Matky Spásy ze dne 17. prosince 2018 v přípravě na 24. prosinec.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

V TĚCHTO DNECH: 22., 23. A 24. PROSINCE, CHCI, ABYSTE VEŠLI DO TAJEMSTVÍ
BOŽÍ LÁSKY

Bratři:
V této druhé polovině Adventu, v němž jsme vyzváni účastnit se s radostí na narození našeho
Spasitele, naše Nejsvětější Matka nás překvapuje, a jako vzduch, který se rozpíná, aniž bychom
jej mohli zadržet, tak naše Matka mluví k nám a přímo se dotýká našich srdcí.
A v našich srdcích k nám mluví blíže ke každému z nás a osobně nás prosí, abychom vstoupili
do nekonečné lásky Božího dítěte, Ježíše, který svým pohledem už předem nabízí spásu duše.

Ještě jednou nám naše Matka vychází vstříc, aby nás zcitlivěla a sbratřila, abychom se stali
vědomými teologických ctností víry (22. prosince), naděje (23. prosince) a dobročinnosti
(24. prosince), a jemně nás vedla ve stopách svého Božího Syna.
Luz de Maria

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Jak se blížíme k oslavám narození mého Syna, chci, aby se mé děti sjednotily do
jednoho srdce s jednotným úmyslem, a proto s větší duchovní silou.
V tomto čase je jednota Božího lidu nezbytná: znalost je nutná – znalost sebe s vaším trápením,
a současně je nutná znalost Božího Slova, abyste nebyli zmateni.
Potřebujete dát stranou výmluvy, s nimiž přicházíte před mého Syna, abyste se necítily viny
kvůli nedbalosti v odpoutání se ode všeho, co je světské.
Milované děti, cesta je dlouhá v tomto téměř nekonečném čase…
Jako Matka vím, že víra každého z vás roste skrze kvas lásky k mému Synu,
uprostřed čekání, které se blíží svému konci.
Otcův Dům vidí, jak jeho děti nevšímavě pokračují, proto v této Boží nekonečnosti se podílíte na
eucharistické potravě, aby každé z vás vstoupilo do souznění s nekonečnou pravdou Boží Lásky,
a v ní jste byly schopny vstoupit nejen do nekonečného čekání, ale jen čekat na Pravdu.
Jako lidské bytosti, čekáte trpělivě a jindy netrpělivě naplnění toho, co můj Syn a já jsme vám
oznámili. Otázky se množí, zvědavost se u některých stává špatným rádcem, hledání něčeho
navíc vás přivádí na špatné cesty, a přesto vše, co potřebujete, je uvnitř každého z vás.
Srdce musí vědět jak milovat čekání ve víře a víru v čekání. Proto, aby vás čekání nepřivedlo k
beznaději, musíte být apoštoly, kteří stále pracují, aniž by se zastavili v přinášení dobra svému
bližnímu. Lidskému stvoření chybí tolik lásky, že už ji nepoznává… Být vděčným je věcí
minulosti, na kterou člověk zapomněl. Ctižádost se zmocnila mysli, citu, tužeb, usilování,
hodnot, a člověk usnul ve své vnitřní prázdnotě.
Proto vás vyzývám, děti mého srdce, abyste spolu s námi, v této stáji, svatostánku
lásky, vstoupily do pohledu mého malého chlapce a dovolily být si dojaty tím, kdo
přišel se narodit, a i když ještě nemluví, je bez mluvení věčným Slovem.
Proto, když vstoupíte do stáje, kde se můj Syn narodil, vstoupíte do pokory toho, kdo ví a zná,
ale není arogantní, ani nepřijímá pochlebování, protože ví, že lidská duše se nadýmá a že pro
člověka je snadné vyjít z pokory do pýchy.

Ve stáji všechno na sebe bere duchovní význam: každý kousek dřeva, každé stéblo slámy,
každý kámen, každý vnikající paprsek světla, každá rostlina rostoucí uprostřed kamení, všechno
překračuje svůj význam přítomným okamžikem, v němž je můj Syn mnou krmen, aby byl v
budoucnosti chlebem přicházejícím z nebe, radostí andělů a potravou pro duše.
Můj chlapec vypadá tak křehce, že se Josef bojí Ho vzít do náruče, a v ubíhajících letech bude
to Josef, kdo Ho naučí pracovat se dřevem, které se později stane Svatým dřevem, na němž se
odevzdá celému lidstvu.
Ten, kdo v onom čase je zbožňován, bude v tomto čase opovrhován.
Je narozen v anonymitě a umírá přede všemi, kdo Ho odsuzují pro spásu lidského pokolení.
Stáj je tajemství pokory a velikosti: Z Krále sluha a ze sluhy Král, na věky věků.
Milované děti mého neposkvrněného Srdce:
V těchto dnech, 22., 23. a 24. prosince chci, abyste vešli do tajemství Boží Lásky,
která sjednocuje všechny lidi a v jednom srdci v těchto dnech, ve 3 hodiny
odpoledne v každé zemi, nabídli 15 minut ticha, v němž budete přemítat o své práci
a jednání.
Pak, 22. prosince:
Půjdete vyhledat hladovou osobu nebo hladové lidi a nabídnete jim fyzickou potravu
spolu s napsanou větou: Ježíš přichází se narodit a miluje vás.
23. prosince:
Po chvíli ticha a dívajíce se na sebe ve světle Pravdy, ve jménu mého Syna, půjdete
vyhledat někoho, kdo je zbaven svobody a přinesete mu jídlo navíc, spolu s touto
napsanou větou: Ježíš se narodí a bude tě potřebovat.
24. prosince:
Po chvíli ticha a zkoumáním se bez pásky na oči nebo masky: – Musíte-li poprosit
nějakého bratra o odpuštění, udělejte to ze srdce. Jinak to nedělejte.
Pocítili jste závist vůči nějakému bratru, když jste odmítli bratra, a jste pro to
připraveni, jděte a hledejte tohoto bratra a řekněte mu, že ho milujete. Pak jděte
a najděte nevinné, kteří jsou zbaveni všeho, a nabídněte jim plášť, který byl mému
Synu odepřen. Dejte plášť, pokrývku nebo jídlo dítěti, nebo dětem, a řekněte jim, že
můj Syn Ježíš a tato Matka je milují a dejte jim polibek, ten, který pastýři dali mému
Synu, abyste napravili zradu, s kterou lidstvo urazilo mého Syna.
Pro tuto třídenní slavnost vás žádám, abyste se duchovně připravily a byly smířeny
s Domem mého Otce. Přijetím eucharistie, ti, kdo můžou a chtějí tak učinit před

Nejsvětější Trojicí, učiňte pevný závazek usilovat se vší svou silou, mocí a smysly o
změnu a být znovuzrozeni jako noví lidé nyní a navždy.
Ve 12 hodin v každé zemi, s upřímnou pokorou, ať každý mluví k mému božskému
dítěti před stájí, nebo kdekoli jsou, a oddají se Mu jako poslušné děti a jeho věrní
služebníci.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, ať tyto Vánoce nejsou jen dalšími uprostřed vašich
povinností a zapomnění na mého Syna.
Zbožňované dítě, Ježíši, který mlčíš ve stáji,
a díváš se s Boží Láskou na ty, kdo tě přicházejí uctívat.
Přicházím Tě naléhavě prosit, aby má paměť neskryla mé omyly,
aby má mysl nebyla nádobou zla, ale světlem, které vyhání temnotu.
Já nechci zářit, ale chci, abys Ty zářil svou Láskou v mém životě a v celém lidstvu.
Amen.
Chovám vás ve svém lůnu jako Matka lidstva. Z Božího rozhodnutí vám dávám svou ruku, aby
vás podpírala.
Miluji vás…
Matka Maria

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 24. prosince 2018.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

UČENÝM NENÍ DÁNO, CO JE DÁNO JEDNODUCHÝM A POKORNÉHO SRDCE

Milované Boží děti:
Když jsem byl v extázi lásky, která vyzařuje z Božího dítěte v jesličkách Krále králů a Pána pánů
[Zj 19, 16; 1Tim 6, 15], my, srdce andělská, zpíváme, zatímco Stvoření mlčí v uctivém tichu
zbožňování:
GLORIA IN EXCELSIS DEO, ET IN TERRA PAX HOMINIBUS BONAE VOLUNTATIS.
Sláva Bohu na výsostech a pokoj lidem dobré vůle na zemi [Lk 2, 14].
Vidím, jak se naplňuje Boží Slovo, a vzhledem ke všemu, co bylo stvořeno, zranitelný Člověk
Bůh, je chráněn všemi Božími anděly. AŤ SE CESTY PŘIPRAVUJÍ, VYKUPITEL PŘIŠEL!

Spasitel zůstane až do konce času a bude neustále volat své děti, aby přijaly svou spásu, aby
jeho Oběť nebyla marná.
Lidstvo je očišťováno kvůli nedostatku poslušnosti a pokory… Jak těžké je pro člověka vidět své
vlastní omyly a rozpoznat Lásku lásek ve svých bratrech!
Člověk se musí bát, že větry nedostatku lásky k bližnímu, nedostatku pokory,
nedostatku dobročinnosti, nedostatku víry, uhasí světlo osobní lampy.
Člověče!, oči, zamlžené temnotou a tvrdohlavostí pýchy, jsou překážkou, aby kapky božské
lásky dokázaly rozjasnit zrak toho, kdo nikdy nenachází uspokojení pro svá rozumování, pro svůj
intelekt, a tato srdce z kamene budou přísně broušena.
Velký Stvořitel si nepřeje, aby ani jedno z jeho dětí se ztratilo, proto učeným není dáno,
co je dáno jednoduchým a pokorného srdce, proto někteří nikdy nedojdou k poznání Božího
Světla v pokorném Stvoření. Ale pokorní ano, ti poznají toho, kdo jako oni, přinášejí ke dveřím
dobrou zprávu. Lidé, dívejte se, nezacpávejte si uši, protože přichází noc!
Nepřátelé tohoto Božího dítěte budou zmatení až k vyčerpání, protože jen a jen
ti, kdo milují v Duchu a Pravdě najdou Světlo tohoto Krále, jenž bez pozemského
paláce je Pánem celého Stvoření.
Přijde to, co bude držet srdce člověka jakoby v temnotách, aniž by to byly temnoty, a ve
zmatku, ze strachu uznat to, co je v člověku konečné. Člověk dává přednost zůstat k tomu
daleko, z obavy vyznat potřebu Boha ve svém životě. Odmítá být poučen, ze strachu přijmout
to, co pochází od Boha.
Král králů přišel jako dítě, je živen svou Matkou a naše láska Ho zahřívá. Ó, rozkošný
Bože člověka, Ty můžeš vše, Ty jsi všechno, Ty víš vše a znáš vše. Dáváš příkazy
Stvoření a Stvoření už tím na ně odpovídá.
Jen člověk, kterého miluješ nejvíc, odmítá tvou Lásku a nepřijímá uvést se na
pravou míru, ale naopak, došel k tomu, že na Tebe zapomněl a vztyčí ve svém srdci
oltář, aby miloval sám sebe.
Jak omezený je člověk, který se bezmezně rozpíná tam, kde by neměl a bez omezení překračuje
hranice tam, kde nesmí! Zastavuje se ve své spiritualitě, i když může jít i za to, co vidíte svýma
očima.
Jak rád bych viděl člověka pozvednout se ve své duchovnosti a plavit se ve výškách skutečné
Moudrosti, pocházející z Ducha Svatého, aniž by se zastavil v růstu, který by měl vést k víře ve
Všemohoucího Boha, Stvořitele nebe a země, viditelného a neviditelného!

Člověče, podívej se na Toho, který přišel, aby tě zachránil! Nezavírej před Ním dveře! Měj
v sobě víru, postav se a řekni: Věřím v Boha Všemohoucího, Stvořitele nebe a země… Řekni to,
vyznej to slovem, neboť Slovo nebylo stvořeno, existuje od počátku. Nezapomeňte, že Bůh
učinil Zemi a Nebe Slovem, které bylo u Něho a bylo Bůh… [Jan 1, 1].
Bůh učiněný člověkem nepřišel k člověku jako hříšník, ne! Ale přišel zachránit hříšníka, který se
chce změnit a být zachráněn.
Lidstvo! Přijmi spásu, aby každý byl lampou modlitby a hlasatel Božího Slova,
aby každý byl bratrem v Duchu a Pravdě.
Každá modlitba je světlo, každá modlitba je láska, každá modlitba je bratrství.
Každé Amen je světlo, každé Amen je Ano, každé Amen je láska.
Každá mše, sloužená důstojně a každé přijímání, náležitě přijaté, se šíří ve Stvoření.
Spása je pro celé lidstvo, a každý čin ve prospěch tohoto poznání je světlem, které se šíří,
napravuje, a před Božím trůnem je činem ve prospěch lidí dobré vůle, kteří se přimlouvají
za své bratry.
Chráníme vás, stojíme před lidstvem a pozorujeme ty, kdo se duchovně nezastaví ve
prospěch svých bratrů a s hlubokým smutkem se díváme na ty, kdo pohrdají spásou.
Nezastavujte se, lidé dobré vůle, nezastavujte se a vyznejte slovem: "Věřím v Boha
Všemohoucího, Stvořitele Nebe a Země…".
To božské dítě se znovu rodí v pokorných srdcích, v těch, kteří hledají, v těch, kteří
Ho touží poznat za svítání i za soumraku. To božské dítě, narozené z Panny Marie,
vás volá k obrácení.
Modlete se, lidé dobré vůle, země se chvěje a Boží lid se modlí a pláče, napravuje a
jedná, miluje s Boží Láskou v jednotě s Nejsvětějšími Srdci.
Buďte požehnaní za svá díla.
Svatý archanděl Michael

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 27. prosince 2018.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

CO JSTE UDĚLALI SE SVĚTEM?
Milované Boží děti:
Každá lidská bytost by se měla radovat, že je dítě Boha a ctít Ho, jak Bohu náleží,
sloužit Mu a zbožňovat Ho s vědomím, že Bůh lidi nepotřebuje, ale miluje.
Jsme služebníci Boží a v nekonečném zbožňování vrcholí naše radost životem v Boží
vůli, a ta nás vede, abychom sloužili člověku.
V této službě nám není dovoleno jednat proti lidské svobodné vůli, protože člověk je svobodný a
svobodně, svou vlastní zásluhou, si musí zvolit spásu. Spásu, kterou lidstvo ve velké míře
odmítá, protože se dehumanizovalo; svou podstatou, jako Boží děti, pohrdá, a přebírá kolektivní
mentalitu, myšlenky a touhy druhých jako své vlastní, i když jsou jí cizí. Člověk této generace se
ponořil do modernistického myšlení, kde není pro Boha místo.
Proto náš Král a naše Královna vás stále volají, aby se každý z vás podíval dovnitř sebe, ale vy
to děláte povrchně, protože jste nedošli k poznání, že přitom se nesmíte dívat na svého bratra,
ale na sebe samého:
Nemůžete se srovnávat se svým bližním, ale dívat se na sebe…
Nemůžete hodnotit skutky nebo činy druhých, protože v každém z nich spočívá jejich osobní
pravda, ne ta vaše…

Z toho plyne nezdar těch, kdo chtějí duchovně růst tím, že se dívají na své bratry,
ukrývají se za své bratry, aby zakryli své vlastní chyby. Proto člověk nestoupá, netouží
po tom, co je za pozemským, nedychtí přiblížit se božství. Jen tehdy, ano, jen tehdy, musí-li
čelit nepřátelům své vnitřní pravdy, bude člověk schopen uvidět svou vlastní realitu.
Přijme-li člověk, že všechna síla přichází z Boha [Ž 37, 39; Abk 3, 19], pak zahájí
osobní změnu.
Boží lide: pozorujte, meditujte a uvědomte si, co je kolem vás – svět s přírodními silami je
udržován pro službu člověku, a co jste s ním udělali? Zničili jste jej, zamořili, přetvořili k
horšímu, neuposlechli jste a hledali, co jste považovali za štěstí.
Lidé vytvořili hranice myšlení tím, že omezili sebe samé a zmocnili se vědění, které není jejich
vlastnictvím.
Boží děti: vy, v tomto okamžiku, musíte sdílet lásku, která přichází z Boží vůle, abyste vytvořily
sílu, která působí proti démonické vlně, kterou v lidstvu zakoušíte, předjímajíce bolest, které
bude vystavena církev.
Velmi dobře víte, že láska zabraňuje zlu: je zdí, která ho zastaví, láska se projevuje v činech
těch stvoření, kteří nezraní žádného bratra a hledají společné dobro [1Kor 13, 4-8].
Musíte být kováři lásky, podle vzoru naší Královny…
Musíte být učedníci a současně misionáři jako naše Královna, která od zvěstování ke svému
nanebevzetí dosáhla věčnosti svou věrností a mateřstvím.
Boží lid chodí na svátek naší Královny a Matky lidstva a před touto slavností se
v nebi zpívají chvály. Chcete-li, lidé dobré vůle, připojte se 29., 30. a 31. prosince v 6
hodin odpoledne v každé zemi k modlitbě Anděl Páně, obětované za potřeby lidstva.
Když je pohrdáno křížem, musíte jej více milovat… Satan trpí nesmírná muka, když vidí kříž.
Proto nařídil, aby byl odstraněn ze všech veřejných míst. Co však ďábel zapomíná, je, že
křesťané nosí kříž ve svých srdcích, ve svých duších, z nichž Zlý a jeho stoupenci jej nemohou
vymazat.
Děti Nejsvětější Trojice, budoucnost lidstva musí být vybojována láskou. Naše nebeská armáda
zůstává pozorná k činům a počínání lidstva a tedy i k událostem v přírodním řádu, jimž bude
lidstvo čelit.
Modlete se, Boží děti, ve Středomoří dojde k poklesu dna.
Modlete se, Boží děti, jižní Pacifik se bude třást.
Modlete se Boží děti, sopka Etna mění svou činnost.

Modlete se, Boží děti, mnoho nevinných v Turecku trpí pronásledováním pro věrnost
našemu Králi.
Modlete se, Boží děti, modlete se za Nevadu ve Spojených státech, bude zaplavena
vodou.
To nejsou lidské předpovědi, které Boží děti právě čtou, ale byl jsem poslán, abych vás varoval
z milosrdenství, protože ten, kdo miluje Boha, ví, že z jeho Lásky vyvěrá vědění, které člověk
využije, a se znalostí všech skutečností, které se blíží, pochopí, že ten, kdo miluje, se nebojí.
Děti Nejvyššího, ukryju vás, jste ochraňovány vašimi anděly strážnými, na které nesmíte
zapomínat.
Kolik jen Herodesů existuje…! Podívejte se na sebe, přezkoušejte se, není to jen
ten, kdo používá zbraň, kdo zabíjí.
Lidstvo vře v naprostém nedostatku lásky, a Boží děti nesmí spát, ale odpovídat s láskou na to,
k čemu je Nejsvětější Trojice povolala.
Zlý v lidstvu pevně zakořenil a domáhá se duší pro sebe. Musíte zůstat věrní Bohu a nedovolit,
abyste byli zmatení. Anděl pokoje, Boží posel, přijde člověka ochránit, Boží děti nebudou nikdy
bohem opuštěny.
Žehnám vaše činy a díla.
Svatý archanděl Michael

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 3. ledna 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

MÁ CÍRKEV BUDE TRPĚT AŽ NA DŘEŇ
Moji milovaní lidé:
Držím vás v dlani mých rukou, v útočišti mé Lásky, kam se můžete uchýlit.
Vaše cesty nejsou mými cestami [Iz 55, 8-9], nechápete základní důvod mého volání, protože si
neuvědomujete realitu, ve které žije lidstvo.
Sobectví si přivlastnilo člověka a způsobilo, že jeho schopnost úsudku, myšlení a srdce zakrněly,
a tak se už nedívá za vlastní zájmy.

Moji milovaní lidé:
Má církev bude trpět až na dřeň kvůli bagatelizování účinku hříchu na lidské
stvoření. Rozdělení se zvětšuje, moderní trendy – ovoce tolerance hříchu – nastolily
nevázanost, která vede mé děti daleko od mé vůle, k zatracení.
Svatokrádeže, které se páchají v některých mých chrámech, kde se přechovávají relikvie
svatých a mučedníků, kteří dali svůj život za stejnou církev, Mi působí velkou bolest, a vy Mě
bičujete a znovu Mě korunujete trním, když se dívám na rockové skupiny a mladé, kteří
proměňují mé chrámy na místa zatracení. Cítím velký smutek a ohromení z povolování těchto
činů mými posvěcenými syny.
Má církev bude očištěna samotným člověkem, který se snaží vyvyšovat lidskou moc nad mé
božství.
Rozdělení v mé církvi bude vzrůstat, dokud tíha omylů nezastaví zlo, které se v ní rozvíjí. Lidstvo
bude toho svědkem a s údivem bude pozorovat, že moji lidé to ignorují.
Má skutečná přítomnost v eucharistii bude popřena těmi, kdo nevěří v zázrak
proměnění [Mt 26, 26-27; 1Kor 11, 24] a mým dětem bude zabráněno, aby Mě
přijímaly. To se stane, až moji vlastní se setkají v mém jménu, shromáždění těmi, kdo budou
plnit své kněžské sliby a budou je volat, aby Mě přijali.
Čekání bylo dlouhé kvůli prosbám mé Matky a mých dětí, které se modlí za celé lidstvo.
Obloha bude krátce ztemnělá, nebojte se, mé děti, nebojte se.
Moji lidé, Satan se vás dotýká, abyste ztratili váš pokoj, musíte se modlit, abyste
zůstali pevní v tom, o co jsem vás žádal, a to je: sloužit mé vůli a ne úzkoprsým
zájmům těch, kteří si někdy chtějí koupit svědomí penězi.
V této chvíli lidstvo vyniká pýchou, která popírá, že jste Božím stvořením. Člověk na svých
bedrech nese "ego", jímž se sám vyvyšuje a rád pošlapává své bratry, zejména pokorné a ty,
kdo jsou mé pravé a věrné nástroje, které ďábel s potěšením ničí skrze člověka. Proto vy,
děti, se musíte chovat k těm, kdo Mi slouží, spravedlivě a ohleduplně, abyste
modlitbami a bratrstvím podpořily ty, kdo mají velkou zodpovědnost před naší
Nejsvětější Trojicí a jsou přenašeči naší vůle.
Mějte na paměti, že nástroj je nástrojem, pokud je věrný Mně, jinak není nic víc, je to lidské
stvoření jako každé jiné. Já jsem Majitelem všeho, co vám dávají, oni nejsou vlastníci Pravdy,
ale JÁ JSEM, KTERÝ JSEM [Ex 3, 14].

Moji milovaní lidé, vody některých oceánů odhalují to, co bylo ponořeno do hlubin moří. Když se
země třese, otevírají se další praskliny a spolu s jinými tektonickými zlomy spouštějí další
pohyby velké mohutnosti, které jsou vážným nebezpečím a nechají člověka krutě trpět.
Modlete se, mé děti, potrava se stane vzácnou kvůli drastické změně klimatu.
Modlete se, mé děti, modlete se, chlad se dostane do tropů.
Moji lidé, neprocházejte životem, aniž byste přinášeli plody, nebuďte jako fíkový strom.
Obrácení je naléhavé, když si ďábel přivlastňuje, co je moje.
Zůstaňte bdělí: vážné epidemie se blíží k lidstvu a napadnou dýchací ústrojí. Pro jejich léčbu vás
vyzývám, abyste použili jehličí borovice (*) s mimořádnou opatrností, ve formě čaje a v dávkách
ne větších než dvakrát denně jeden šálek.
Moji milovaní lidé, zůstaňte bdělí, ekonomika je křehká a bez boha peněz člověk zapomene, že
je člověk a stává se jako zvíře. Proto nebuďte mezi těmi, kteří se tím trápí a těmi, jejichž
chamtivost je při zprávách ze světa o ekonomice přivede k šílenství a beznaději. Všechno se
může zhroutit, kromě víry mého lidu.
Nepouštějte ze zřetele světové mocnosti. Nejmenší jiskra může vyvolat začátek války, protože
před očima světa se žádná mocnost neukáže, jaká opravdu je.
Musíte se připravit duchovně, být oddaní, modlit se a jednat tak, aby vaši bratři byli
vykonavateli Božího Zákona, byli misionáři mé lásky.
Žehnám vám a pokrývám vás mou drahou Krví.
Váš Ježíš

(*) Pinus: Kristus se mi zmínil o tom, že Pinus je strom, známý jako Skotská borovice (sosna),
rudá borovice, bílá borovice. Borovice existují téměř po celém světě. Patří do rodiny Pinaceae,
Pinus sylvestris. Uvařte tři polévkové lžíce sušených borovicových jehliček v 1 litru vody (4, 22
šálků), vypijte 1 šálek dvakrát denně. Děti a těhotné ženy tuto léčbu nemají používat.
Vědecké jméno je Pinus sylvestris, z Pinacea rodiny.

Poselství Matky Spásy ze dne 14. ledna 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

LIDSTVO BUDE ŽÍT OČISTOU, V NÍŽ BUDE TĚŽCE ZKOUŠENO ZLEM

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Žehnám všechny lidi dobré vůle, kteří žijí v Boží vůli.
Milované děti, mé Neposkvrněné Srdce tluče pro každé z mých dětí, které zasvěcují každý
okamžik k růstu v lásce k Bohu a bližnímu s nadějí předat Zemi Bohu ve stavu, v kterém
ji ponechal člověku.

Lidstvo bude žít očistu, v níž bude těžce zkoušeno zlem. Zlo je bude je svádět jako nikdy
dříve a to povede ke krutým chvílím, kdy se vás bude pokoušet, abyste popřeli, že jste děti
Boha. Snaha Zlého dosáhne svého vrcholu s cílem donutit mé děti vyhnout se bolesti této kruté
doby tím, že se nabídnou být označeny (*), aby obdržely výhody těch, kteří budou mít vše, co
je nezbytné k životu, aniž by něco dalšího potřebovali.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Být aktivní v Lásce mého Syna znamená duchovně růst a bezvýhradně se odevzdat
Boží vůli.
Svědectví se naplňuje prací a jednáním, jak nařizuje Bůh, a to je splněno těmi, kdo
žijí promyšleně a rozhodnuti být stoupenci mého Syna.
Člověk sám nemůže dát, co nemá. Nemůže tvrdit, že je opravdový, aniž by nejdřív rostl
v duchu, aniž by byl formován a posilován ve víře. Lidské stvoření potřebuje cítit sílu, jistotu,
stálost a nepřekonatelnou lásku Nejsvětější Trojice k stoupencům konce časů, která je naplňuje
stejnou vírou, aby obavy, hrůzy a pronásledování tohoto času a toho, který má přijít, je
nezdrtily.
Mé děti, velké národy budou zapojeny do velkých povstání a nekonečných revolucí, lidé
nebudou vědět kam jít, a pak budou ještě zmatenější. Vyvstane síla lidí, kteří s moderními
a povzbuzujícími myšlenkami ve světském smyslu, budou chtít zaplnit vnitřní prázdnotu
extrémním modernismem, který není Boží vůlí, a mé děti půjdou z jedné země do druhé
hledajíce to, co nenajdou.
Výrony z erupcí supervulkánu vytvoří mrak plynů, který zabrání paprskům Slunce
proniknout až k zemi, a to vytvoří skleníkový efekt: Teplota klesne natolik, že
v tropických zemích způsobí chlad mnoho úmrtí.
Stěhování z jedné země do druhé už nebude možné a lidstvo pocítí, že jeho pokrok
je k ničemu. Vy, mé děti, neztrácejte víru. Co člověk není schopen udělat, učiní Boží
všemohoucnost.
Volám vás, abyste se modlili za Čínu dřív, než se její moc nerozšíří na celé lidstvo.
Modlete se za Mexiko, jeho země se třese a mé děti trpí, a spolu s touto zemí, budou
postiženy Spojené státy a Kanada.
Modlete se za mé děti na Jamaice, bude bičována přírodou. Portorico bude znovu
zkoušeno, ne však v tom rozsahu, jaký lidé předpovídají, aby vás varovali.
Vyzývám vás, abyste se modlili za sebe navzájem – nesmíte dovolit mít v sobě
pocity, které jsou proti lásce k Bohu a člověku.

Má slova: "NAKONEC MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ", nebyla pochopena…
Lidstvo si bude muset uvědomit, že nazývat se křesťanem je víc než označení, je to věčná
spása, když člověk vědomě pracuje a jedná v rámci Božího Zákona, který vyzývá všechny mé
děti být láskou uprostřed pohrom, do nichž uvidíte ponořenou církev mého Syna kvůli zradám,
jimž byla vystavena. To ji povede být zcela obnovenou podle Boží vůle a nikoli té lidské.
Z bolesti a pronásledování vyjde církev mého Syna, aby našla dveře slávy, zcela oddaná Boží
Lásce, a ne té, kterou v tomto čase nazýváte láskou k Bohu. Někteří říkají, že milují Boha
a přesto Boží Láska je od ní velmi rozdílná – je to spojení člověka s jeho Stvořitelem.
Boží vůle zvítězí a všechna stvoření budou v ní žít a pokoj bude panovat ve všech
národech.
Boží království zvítězí "na zemi jako i v nebi" [Mt 6, 10] a mé děti budou radostně žít
v opravdové lásce. Ale nyní, mé děti, se musíte modlit a jednat, neboť jste nebyly úplně
očištěny.
Nabílené hroby (**) kují pikle proti mým dětem. Učení věří, že vlastní Boží Pravdu a kvůli tomu
vezmou spravedlnost do svých rukou. Nebojte se, děti, protože tato Matka vás udrží ve stálé
pohotovosti a obraně, aby vás Zlý nezastihl nepřipravené.
Milované děti, nezastavujte se. Nebe vás s předstihem upozorňuje o událostech, abyste se
připravily a přišly k Bohu v pokoře. Neznevažujte má odhalení, naopak, modlete se a jednejte
ve prospěch svých bratrů. Nebudete pokračovat v životě stejným způsobem, učte se bratrsky
sdílet, protože budete žít v komunitě, abyste se chránily před zlem, které se zmocní mnoha
mých dětí, a mé srdce kvůli nim krvácí.
Nebuďte mezi těmi, kteří čekají, ale těmi, kteří přijdou k Boží Lásce Nejsvětější
Trojice a nabídnou svou službu Bohu pro vítězství Boží vůle na zemi.
Má Láska je před všemi mými dětmi, jste těmi, kteří ji přijmou, nebo odmítnou. Volám vás ve
jménu mého Syna. Mé požehnání je pro vás.
Matka Maria

Poznámky překladatele:
(*) značkou šelmy
(**) Pokrytci

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 16. ledna 2019.
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MOJI LIDÉ, KOLIK JEN VOLÁNÍ JSTE JIŽ OBDRŽELI!

Moji milovaní lidé:
Nesu vás v dlaních mých rukou [Iz 49, 16], abyste se neztratili, ale přesto někteří
z vás je opouštějí a se Zlým odcházejí do bláta.
Žít v mé vůli je nádherné. Naučte se najít potěšení ve správném životě, nacházet plody vedoucí
k věčnému životu a potěšení pro duši, když dobro zůstává v lidském stvoření.
V ulicích některých měst, jakkoli se mohou zdát čistá, v nějaké chvíli najdete něco, co pro vás
nebude příjemné. Vždy se stává, že nějaký bratr nedodržuje pravidla a učiní to místo ošklivým.
Totéž se stane, když se vzdálíte od mé vůle. Zatímco jdete v ní, cítíte se dobře a všechno je
velmi snadné, ale když se vynoří "ego", které nebylo nasměrováno na správnou cestu, zablátí
dobré úmysly a vstoupí do bouře vyvolávající neštěstí a odstraní dokonce i to, o čem jste věřili,
že má ve vás dobré základy.
Moji milovaní lidé, v současných podmínkách nemůžete očekávat, že se vnitřně
změníte. Ďábel číhá v záloze víc než kdy jindy a silně útočí na mé děti, aby je přesvědčil
odvrátit se ode Mne a zřeknout se Mne. Posedlost zlem je tudíž častější, ale méně se dá poznat.
Vyzývám vás, abyste toto odhalení nepustili z hlavy. Je to jídlo, které není prošlé,
abyste vy, děti, viděly předzvěsti a znamení. Důrazně vás upozorňuji, abyste pochopily,
porozuměly a uvedly do praxe svou schopnost chápání, a tím krotily svobodnou vůli, která vás
vede k tomu, že si myslíte, že beze Mne se můžete dostat bez újmy z toho, co se děje na zemi.
Moji milovaní lidé:
Zákon vám nebyl dán, abyste pokračovali v nevázanosti…
Zákon byl vám dán, abyste jej dodržovali a nedělali, co chcete.
Vyzývám mé lidi, aby žili v dobru a ne, aby se o něj připravovali. Vyzývám vás, abyste netoužili
po nižších věcech kvůli zneužité lidské vůli…
Vyzývám mé lidi, aby žili tím, co je vyšší, duchovním vzestupem, kterého se bojíte, protože jej
nevidíte.
Mé království je království slávy, ne království mrtvých, ale království živých, kteří naslouchají,
dívají se, velebí, kdo Mě uznávají a vědí, že jsou moje děti a Já jsem jejich Otec.

Moji lidé, kolik jen volání jste již obdrželi, kolik znalostí, abyste byli rozumní, kolik
vědění jste dostali, abyste byli dozrálé a vzdělané děti, a ne nevědomé!
Moji milovaní lidé:
Země se chová nejen jako magnet k užitku člověka, ale tento magnet může k Zemi
přitáhnout nebeské těleso, které se potuluje vesmírem a blíží se k Zemi.
Lidstvo není v tomto čase nevědoucí o změnách, nebo o událostech, kterým Země
může čelit a které již byly oznámeny Mnou, mou Matkou nebo mým milovaným
svatým archandělem Michaelem.
Magnetické pole Země vstoupilo do procesu definitivní změny, a proto jeho ochranný účinek pro
Zemi zeslábl a vystaví lidstvo ztrátě vědeckého rozvoje a technologickému úpadku, který nemá
obdoby.
Děti, volám vás, abyste vzaly v úvahu, že projdete různými, krutými změnami v podnebí,
zažijete několik klimatických změn v jednom ročním období. Člověk způsobil přírodě vážnou
škodu, zmocnil se přírody, aniž by myslel na budoucnost, a vy chcete napravit škody v jediném
okamžiku, přestože to není možné. Vlhkost v půdě se zmenšila a kvůli tomu, co člověk zaseje,
nevydá očekávanou úrodu. Proto se hladomor ve světě bude zvětšovat a voda se stane živlem,
po kterém budou lidé toužit nejvíce.
Mé děti, v tomto čase si nemůžete být jisté, zda obdržíte dobrou úrodu, protože podnebí není
stálé a zcela předvídatelné. Čelíce těmto událostem, lidské stvoření bude podléhat změnám
stavu mysli svých bratří ze strachu nemít základní prostředky ke svému přežití. Člověk, cítící
hrozbu pro své živobytí, změní kulturu, bratrství, lásku, morálku a dokonce i náboženství, aby si
zajistil přežití.
Moji lidé, většina z vás nepracovala přímo na takovém ničení planety, ale ne všichni se snažili
zastavit takovou zkázu. Velké národy, provádějící nukleární testy v zemi, narušily tektonické
poruchy v blízkých vrstvách Země a tyto poruchy pozměnily jiné v posloupnosti vrstev Země a
současně způsobily větší teplo, směřující do středu Země, který se ohřál víc než v jiných časech.
Zlý už dlouho tvrdě pracoval a uskutečňoval vývoj svých plánů tak, aby tato generace byla
předmětem síly zla. Víte velmi dobře, že lidstvo je nedobrovolně podrobeno ekonomické moci,
která je vedoucím prvkem v osudu zemí, řídí nemorálnost, nevázanost a rozhoduje o velkých
hladomorech v různých zemích s cílem zmenšit globální populaci.
Nemoci minulosti znovu nabývají na síle, a to proto, že v některých laboratořích byly oživeny.
Manipulace, ve které žijete, mé děti, je taková, že s velkým překvapením zažijete oznámení,
které otřese mou církví a způsobí, že falešní proroci se budou lišit ve svých předpovědích.

Moji lidé, udržujte víru ve Mne, nedám vám kameny místo chleba, neřeknu vám
"Tady jsem" a nepostavím vás proti zlu. Já jsem váš Pán a přede Mnou poklekne
každé koleno [Mt 14, 11].
Patříte vlastníku vinice, jste mé děti a potřebujete se přitáhnout blíž ke Mně, nejen slovy, ale
tím, že zůstanete v mé Lásce, v poznání mého Ducha Svatého.
Degenerace se zmocnila velké části lidstva, a pro některé se to stalo z nevědomosti, pro jiné
z tvrdohlavosti, pro další ze vzpoury a pro zbytek, protože Mě nechtějí milovat a touží vlastnit
sílu a moc, kterou lidské bytosti nevlastnily, dokud jim nebyla dána Zlým, aby jednali proti svým
bratrům.
Modlete se za Spojené státy, jejich arogance povede k neočekávané bolesti. Tito lidé
budou krutě trpět přírodou.
Modlete se za Indii, příroda ji bude bičovat. Ve svých modlitbách nezapomeňte na
mé děti v Kalkatě, modlete se za ně. Modlete se jeden za druhého a zrychlete svůj
krok.
Pronásledování nenechá na sebe dlouho čekat. Moji věrní jsou sledováni těmi, kdo Mě ani
nemilují a ani nechtějí, abych je varoval.
Žehnám vám, moji milovaní lidé.
Váš Ježíš

Poselství Matky spásy ze dne 24. ledna 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

NEVÍTE JAK NAJÍT KRÁSU DUŠE A ZTRÁCÍTE SE V BÍDĚ NEČINNOSTI

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Já jsem Matka a Učitelka, Ochránkyně lidstva a první z učedníků mého Syna, proto
přicházím ke všem, abych se dotkla vašich srdcí, abyste zůstaly ve víře a pod
ochranou mého Syna, protože nechci ztratit vaše duše.
Můj Syn je Všemocný, Všemohoucí, Vševědoucí, Jemu jsou podřízeny zlé síly [Fil 2, 10]; proto
kdokoli vítá mého Syna s vírou a zůstává v Něm tím, že dodržuje Zákon, ctí svátosti, koná
skutky milosrdenství, přijímá mého Syna v eucharistii a oddává se službě bližnímu, se nesetká
se snadnou cestou, ale se silou zvednout se po každém pádu.

Mé děti zůstávají ve víře, čekají na to, co ještě nepřišlo, ale pozorují zrychlování událostí, které
jim naznačuje, že toto je období velkých událostí a naplnění. Chtějí události vidět, aby se ujistily
o pravdě nebeského Slova, ale když se s nimi setkají, požadují, aby zůstaly daleko od nich kvůli
jejich krutosti.
Lidé mého Syna budou čelit tvrdým zkouškám v prožívání extrémních klimatických podmínek, v
důsledku silného vlivu Slunce na Zem. Nepotrvá dlouho a přijde extrémní chlad a mé děti
v zemích s vysokými nebo tropickými teplotami, by se na to měly připravit.
Ti, kdo chtějí zlehčit události, řeknou, že všechno má vědeckou příčinu jako následek ničení
přírody člověkem, a to je částečně pravda, ale ne každá změna pochází z působení člověka na
přírodu.
Měly byste vědět, že změny na Slunci jsou silnější a ovlivňují některé lidi v jejich
práci a jednání. Způsobují vážné choroby v lidském těle a současně se teplo zvětšuje
v samotné přírodě. Věda nebude schopna zastavit nárůst negativních účinků Slunce na Zem a
její obyvatele, ani tání v polárních oblastech, které způsobí vážné záplavy v pobřežních zónách.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
JE NEZBYTNÉ, ABY LIDSTVO ZNOVU OŽIVILO POVĚDOMÍ O TOM, ŽE BŮH JE PRO
ČLOVĚKA VŠÍM.
Lidstvo zabloudilo, vydalo se nejsnazší cestou, neposlechlo a vzdalo se tomu, kdo se pak stal
mučitelem pro člověka samotného, a pak utlačovatelem všech. Podvodník se představil s velkou
výmluvností, v očích lidstva dokázal jít nepozorovaně a předstíral pokoru a poslušnost. Mé děti,
vy neznáte rozsah nenávisti, která živí srdce antikrista. Jeho žízeň po ničení a smrti je
neomezená, bude mít moc, která, ve stanoveném čase, mu předá celé národy, které pak bude
soužit bez příměří, dokud je ve své touze po moci zcela nevyhladí.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Je pro vás nutné, abyste poznaly mého Syna a milovaly věčný život. Člověk hledal
poznání pro své vlastní – nikoli chvályhodné cíle. Nepochopily jste, že opravdové
poznání je to, co hledají mé děti, které se snaží poznat mého Syna [Jan 17, 3], aby
objevily stav vnitřního štěstí, vyvolaného jistotou lásky k Bohu, jednomu
a trojjedinému.
Přát si poznat mého Syna kvůli malicherným cílům, není hodné mých dětí. Tím
nedosáhnete hloubky opravdového štěstí, které přichází s poznáním mého Syna, kdy duše
soustředí své opravdové štěstí a je rozšířením lásky mého Syna na zemi.
Musíte se snažit dosáhnout velikosti Pravdy, a tu najdete životem v Boží vůli, jste-li
duchovně moudří, kdy pravá moudrost je Pravdou. Vy nevíte jak najít krásu duše a ztrácíte se v
bídě nečinnosti. Je pravdou, že ne všechny lidské bytosti jsou stejné. Některé se nacházejí v

klášterech, jiné jsou oddané modlitbě, a dokonce i v takových stavech nedosáhnete krásy duše
vnitřní pasivitou, ale neustálým hledáním setkat se s mým Synem a touto Matkou.
Proto, mé děti, ten, kdo zůstává ostražitý, je tím, kdo je stálý. Abyste byly stálé
a vytrvalé, potřebujete být uvnitř aktivní ve stálém hledání pravdy, a Pravda je
v Boží vůli. Nežadoňte o to, co už vlastníte jako dědicové. Jděte, aniž byste se unavily, aniž
byste se poskvrnily blátem toho, co je světské a hříšné, nenechejte se svést z cesty, buďte
poctivé ve své práci a jednání.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, Zlý nastražil pasti na vás, aby zlomil věrnost,
kterou jste nabídly mému Synu, proto buďte moudré a rozpoznejte zlo [Mt 10, 16].
Děti, modlete se za země, které v tomto čase trpí útlakem.
Děti, modlete se za své bratry, které budou čelit zuřivosti přírody a šílenství člověka.
Modlete se za Mexiko.
Modlete se za Švýcarsko.
Modlete se za Chile.
Děti, modlete se za Itálii, úzkost postihne tuto zemi.
Děti, modlete se, Vesuv se probouzí a hrůza přepadne mé děti.
Děti, modlete se, mír je v ohrožení.
Můj Syn vylévá svou milosrdnou Lásku na celou zemi, aby ti, kdo chtějí, si ji vzali a začali nový
život. Rozesmutňuje mě, že tato Láska mého Syna není známá všem lidem, a proto On není
opravdově přijat. Říkáte, že se změníte, avšak tato změna trvá po dobu "mrknutí oka". Hřích
přemůže dobré úmysly…
Vy, mé děti, buďte láskou, jako můj Syn je Láskou. Žehnám vám svým srdcem planoucím
láskou ke každému z vás.
Matka Maria

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 28. ledna 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

KDYBYSTE MĚLI VÍRU JAKO HOŘČIČNÉ ZRNKO…
Já jsem Pán času…
Toto je čas počátku nářku mého lidu… a můj lid je celé lidstvo.
Moji milovaní:
Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko… [Lk 17, 6].
Kdybyste měli víru, nebyli byste uvedeni v zoufalství, ani nepřijali, že to, co lidstvo prožívá,
je částí činu zla na člověku.
Pyšný říká, že vše je v pořádku, když většina lidstva je uvolněná, když lidé jdou z jednoho
extrému do druhého, a proto jsou tolerantní k tomu, co je nepatřičné, snadno pokračují v tom,
co je zakázané.
Pšenice se stává plevelem, když plevel je roubován do pšenice: už není stejná. Plevel ji napadne
silou tak, že nepřinese úrodu, že nebude přinášet světlo.
Přišel jsem do světa, aby člověk pokračoval ve snaze o obrácení a aby obrácení
nebyli spokojeni se svým stavem, ale byli pevní a dále přijímali víru, aby nepadli
kvůli pokušení, nebo zkouškám.
Moji milovaní lidé,
má církev byla napadena plevelem, jejž někteří z mých do ní přinesli a dovolili mému lidu, aby
vrávoral, když byl vyzván jít cestou, kterou jsem mu neurčil.
Má církev byla napadena těmi, kdo se v ní skrývají, aby se dopouštěli hrozných hříchů, pro něž
mé srdce krvácí.
Má církev směřuje k rozkolu kvůli pokračujícím přestupováním mého Zákona
některými z těch, které nazývám mými oblíbenými syny, mými mužskými a ženskými řeholníky
a řeholnicemi, kteří přijali, co jsem označil jako hřích a ohavnost v mých očích.
Moji oblíbení synové, kteří jsou věrní mému Zákonu a mým svátostem, zůstávají ustrašení
z úcty k těmto provinilcům, jako ovce, čelící vlku.
Můj Zákon je Láska a moji lidé musí být vedeni k mé Lásce, nikoli k lásce lidské, ale
Lásce Boží, aby pronikli do mé Pravdy.

Má Láska nezůstává ve Mně, ale spíše přebývá v každém z mých dětí a dělá zázraky v těch, kdo
Mě hledají s kajícným a pokorným srdcem. Moji Lásku můžete najít v projevu Stvoření, které, se
svými zázraky, se vám v každém okamžiku odhaluje a činí vás účastníky na velikosti mého
božství. Ale když Boží Láska, na níž se Stvoření účastní, je odmítnuta, člověk se stává cizím
lidským stvořením, které mou Lásku nepředává, ale ničí mé Stvoření.
Stvoření není jen to, co vás obklopuje v přírodě, vesmíru, nebo v živlech. Člověk je plným
vyjádřením naší trojičné Lásky, a přesto nevydechuje naši Lásku – velký počet mých vlastních
páchá hříchy a stálé omyly, a vystavují se odsouzení svých duší, pokud se opravdu nekají a
neučiní svým velmi pevným záměrem už Mě víc neurážet.
Tyto ustavičné hříchy a vytrvalé svatokrádeže, ke kterým dochází na zemi skrze
velké a hrozné hříchy, jako jsou potraty, jsou hříchy proti daru života a zvyšují
utrpení lidstva.
Naplánování předem ze strany těch, kteří jdou provést potrat se svými spolupracovníky v tak
velkém zločinu, má za následek, že mé slzy se vylévají na zem a příroda se vzpírá proti člověku,
podobně jako s celou škálou hříchů, které ďábel vložil do mysli člověka a které člověk vítá, i
když jdou proti lidské přirozenosti.
Vidím mnoho Herodesů, kteří registrují projekty proti daru života, aby člověk byl
chráněn lidským zákonem, a zapomínají na Zákon Boží: Tito Herodesové, jsou
přisluhovači světového řádu, který diktuje zákony lidstva.
Všichni andělé v nebi hlasitě křičí: ohavnost, ohavnost!, při každém činu proti mému
Duchu Svatému.
Tak vážné činy svatokrádeže donutí přírodu jednat proti těm, kdo jednají mimo naši Trojici,
a naše Trojice je Láska.
Moji lidé trpí, když jdou proti Božímu Zákonu, protože se nemohou rozdělit se svými bratry o to,
co nesou ve svých srdcích.
Moji lidé Mě nenávidí a třesou svými těly nazí v ulicích s křikem proti Mně, znecitlivělí ďáblem.
To je, co antikrist zasel, ten, aniž by se veřejně objevil, přišel, aby vás ovládl, abyste ode Mne
odešli, aby vás oloupil o spásu.
Probuďte se, děti, probuďte se!…
Události pokračují, nečekají, jdou z jedné země do druhé!
Půda se obrací proti člověku, není pevná, ale utíká jako voda a voda se vrhá na zem a mé děti
kvůli tomu trpí. Vroucí jádro Země vystupuje skrze vulkány. Tam, kde voda nebyla, bude voda,

a kde byla voda, tam nebude žádná. Období sucha se zvětší a povodně zaskočí člověka. Země
praská a moře se propadá, a pak stoupá nad pobřežní oblasti. Přichází chlad, mé děti trpí, i Já
pro to trpím.
Modlete se mé děti, modlete se za Island, příroda je proti němu nelítostná.
Modlete se, mé děti má církev bude překvapena novinkami.
Modlete se, mé děti, modlete se za Čínu, člověk bude žít v úzkosti.
Modlete se, mé děti, modlete se, Španělsko bude překvapeno, smrt se vynoří.
Moji milovaní lidé:
Já jsem nekonečná Láska a současně nekonečná Pravda, volající vás, abyste se
připravovali, zatímco očista trápí některé země a šíří se do ostatních.
Já jsem nekonečná Láska, nekonečné milosrdenství, přesto vás upozorňuji na těžké
urážky, které v tomto čase jsou záležitostí každodenního života.
Já jsem nekonečné milosrdenství a volám vás, abyste se ke Mně přiblížili s pokorou,
abyste Mě slyšeli. Jste mé děti, které miluji, pro které jsem se obětoval na mém kříži
z lásky.
Neodmítejte mé volání, dívejte se nahoru, dívejte se nahoru!
Nebojte se, přijďte ke Mně najít můj pokoj i mou lásku. Žehnám ty, kteří jsou vědomi mé Boží
lásky, mlčky obsažené v tomto volání. Žehnám vám.
Váš Ježíš

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 2. února 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

V KAŽDÉM TEPU MÉHO SRDCE MŮŽETE NAJÍT BOLEST
Moji milovaní lidé:
V každém tepu mého srdce můžete najít bolest, kterou trpím kvůli nevděčnosti,
kterou mi lidstvo působí, stejně jako v mém srdci najdete útěchu těch, kdo Mě milují
a činí nápravu za ty, kdo Mě urážejí.

Po celé zemi jsem varoval mé děti, aby si byli vědomé svých skutků a jednání, a následků
neřestí a svádění pro lidskou duši. Varoval jsem vás před přítomností ďábla, jenž číhá na vás,
aby vás přiměl jít proti lidské přirozenosti a dopouštět se činů nepředstavitelné nízkosti.
Zapomněli jste, že všechna jednání a činy budou souzeny, protože máte povědomí o
"Vědě dobra a zla" [Gn 2, 17] a máte svobodnou vůli, a proto jste před sebe postavili
nepopsatelnou radost mého Domu, nebo věčnou bolest pekla.
Volal jsem vás, abyste byli apoštolové mé Lásky. Apoštol ví, že jen s dobrými úmysly nebude
schopen změnit sám sebe, nebo svého bližního. Musí být poslušní mého Zákona, a pak pomáhat
svým bratrům mou vlastní láskou a dobročinností, odpuštěním, vírou, nadějí a důsledným
odhodláním k naplňování záměrů, s nimiž se rozhodli překonat v duchu sebe.
Slyšel jsem tak mnoho dobrých úmyslů, ale většina se u nich zastaví, u dobrých úmyslů, protože
jsou tak nestálí. Proto jen málo z vás vlastní nutnou vnitřní sílu, aby uspěli být kvasem mé
Lásky.
Moji lidé, na rozdíl od mých učení se rozšiřují doktríny, které jsou v rozporu s vírou. Ať jste
majáky, které mohou osvětlit časy, ve kterých žijete, a nepopírejte to, co popřít nemůžete.
Zůstaňte pozorní k svému zušlechtění a nedovolte být zastrašeni těmi, kdo tvrdí, že jsou velkými
učenci a vnucují vám normy, které jsou zcela v rozporu s mým Zákonem.
Vyzývám vás, abyste setrvali v modlitbě a se svými bratry ji uváděli v činy, aby
Satan neměl nad mými dětmi žádnou moc, protože přicházím se svým soudem
a nikdo neunikne mé ruce, jelikož najdu všechny, kdo Mě neposlouchali a kazili mé
nevinné. Proto se musíte změnit, musíte činit pokání a rozhodnout se k okamžitému
obrácení.
Každý měl příležitost, nabídl jsem ji všem, abyste se neztratili a dokázali se kát, ale vy jste jí
pohrdli a přijali jste zlo jako berlu, o níž jste se opírali, abyste šli dál.
Neočekávejte mnoho času, protože urážky proti naší Trojici jsou nejhorší,
nejohavnější, nejvíc srdcervoucí, k nimž dal člověk souhlas, aby Nás zranil.
Ďábel Mi ukradl srdce a zneužil je, aby diktoval pravidla, která jdou proti Mně, ta, před nimiž
jsem vás varoval, a která nyní máte před očima. Moji věrní je vidí, avšak ti, kdo Mě nemilují,
nevidí zlo v ničem. Já ale přijdu, když to budou nejméně očekávat.
Moji milovaní lidé, míříte k propasti, a přesto cítíte, že žijete v bezpečí. Zneužili jste mé
milosrdenství a Já to už déle nedovolím.
Vzpomeňte si, co se stalo v Sodomě a Gomoře: blesky, nesnesitelné hřmění, blýskání nikdy
neviděné a nepřestávající silné vichry přinášející oheň [Gn 19, 23-29]. Tato generace bude trpět
víc než Sodoma a Gomora, protože její zločiny překonaly všechny minulé.

Můžete Mě vidět jako někoho, kdo na zemi nemá žádnou moc, a vy jste z lidského srdce
vyprázdnili mou Lásku. Pocítíte neukojitelnou žízeň, a bude to žízeň po mém Slovu ve vašem
nitru.
Kajte se, kajte se z hrůz, které spáchala velká část této generace, z ohavností, které vyrůstají z
vůle těch, kdo mají rozhodovací pravomoc na zemi. Město za městem padne do strašných
hříchů a pro všechny bude velkým vítězstvím pozvednout svou ruku proti nevinnému.
Ďábel šeptá člověku do ucha a vybízí ho, aby jednal tak, že pozvedne svou ruku, aby zabíjel. To
je kultura smrti, ďáblovo šílenství, které nenechá na sebe dlouho čekat, než přijde k lidstvu.
Modlete se, děti, modlete se za Německo.
Modlete se, děti modlete se za Chile, bude krutě trpět.
Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, které budou pustošeny přírodou…
Modlete se, děti, modlete se za Kubu, aby se její obyvatelé obrátili.
Modlete se za Ekvádor, bude se třást.
Moji milovaní lidé, krev se řine přes různé země. Člověk neposlouchá má Přikázání, jde životem
bez smyslu a působí si tím škodu.
Volám vás, abyste obnovili lásku k naší Trojici a k mé Matce, je naléhavé, aby spiritualita byla
charakteristickým znakem mého věrného a poctivého lidu.
Protože jsem veškeré milosrdenství, nezapírám mé odpuštění, ale musíte přijít přede Mne se
srdcem, myslí, myšlenkami a všemi smysly, zaměřenými k jednomu cíli:
Nehřešit a nepodílet se na činech těch, kdo Mě urážejí. Potřebujete být pravdiví
a plnit díla milosrdenství [Mt 25, 31-46], rozhodnout se růst v lásce k bližnímu, být
dobročinní, aniž by chyběla naděje, aby víra zůstala pevná.
Moji lidé, jste zorničkami mých očí a vy na to zapomínáte. Jste zcela ponořeni do toho, co je
světské a snadno padáte do močálu nejtemnějších a nejstrašnějších hříchů. Kvůli tomu vás
volám, abyste byli věrní Mně, poslouchali mou Matku a náležitě naplňovali můj Zákon.
Dobrota mé lásky neotálí uprostřed velkých pohrom. Překvapím vás zázraky mé Lásky k mému
věrnému lidu.
Můj anděl pokoje přijde, aby obnovil ztracenou naději.

Mé milosrdenství se vylévá v hojnosti na ty, kdo se odevzdali Mně, aniž by se
obraceli zády k těm, kdo se kají a obracejí, kdo pracují ve prospěch svých bratrů,
aby zachránili jejich duše.
Já jsem Bůh a zaručuji věčný život těm, kdo si udržují víru.
Nezastavujte se, nedívejte se na falešnost lidských slibů, nepřekrucujte Boží Zákon, mějte
v úctě dar života a nedovolte, aby rodiny byly poraženy Zlým.
Mluvte se Mnou, Já jsem ve vás…
Hledejte Mě ve svatostánku!…
Jste-li v soužení, hledejte Mě, volejte mou Matku. Je Královnou a Matkou, jděte ke svému
andělu strážnému, k mým svatým, aby se za vás přimlouvali – nejste sami…
Přijďte ke Mně! Žehnám vás svou láskou.
Váš Ježíš.

Poselství Matky Spásy ze dne 8. února 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

MOŽNÁ, ŽE JSTE V KÁZÁNÍ NESLYŠELI O TOM, ŽE MÁTE DUŠI

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Žehnám vám všem, miluji vás všechny, protože jste mé děti…
V čase člověka jste svědky, co se všechno stává, ale nejste si vědomé, že se to stává s velkou
rychlostí. Můj Syn, Pán všeho, dovolil Zemi, aby zrychlila svou dráhu, aby jeho lidé se přiblížili k
naplnění toho, co je čeká.
Jako váš přímluvce, pozdržím ruku Otce a budu Ho naléhavě prosit, aby vám stále
dával příležitosti, abyste nebyly ztraceny a zachránily si své duše, ale tvrdohlavost
člověka nebere v úvahu příležitosti a volání Otcova Domu.
Procházela jsem epochy, šla jsem od země k zemi, od města k městu a varovala jsem vás,
protože vás miluji. Jen málo mi naslouchá, ostatní jsou naprosto skeptičtí a jiní sledují odhalení
všech milovaných nástrojů Otcova Domu a jsou zmatení a nevědí, co dělat, nebo kam jít.

Přišla jsem, abych vás jasně upozornila, že události se stanou, příroda uplatňuje svou
sílu po celé zemi, aby člověk pozorně sledoval její moc, ale člověk má strach jen v okamžiku,
kdy čelí utrpení, a když utrpení odejde, přestane volat k Otci, přestane volat mého Syna,
přestane vzývat Ducha Svatého a přestane prosit o mou přímluvu, protože když je zbaven
utrpení, už mu nejsme více potřební…
Je smutné, že člověk této generace, žijící v takové duchovní realitě, v každém okamžiku stále
víc upadá, protože nebere v potaz zlo v přijímání velkých novinek, které jim nabízí Zlý. Nabízí
vám osvobození od hříchu a svobodu ve všech oblastech života. Člověk, který ještě nepochopil,
že k tomu, aby mohl následovat mého Syna, se musí zřeknout sám sebe, svých tužeb, svých
rozmarů [Mt 16, 24], přijímá místo toho všechnu zhýralost, kterou Zlý maskoval jako svobodu.
Dívám se, jak mé děti padají jedno po druhém do spárů Zlého a že lidé mého Syna nepřemýšlejí
nad slovy, které vyslovil ďábel. Uvolnil svou sílu proti mým dětem, aby zranil mé Neposkvrněné
Srdce, protože ví, že nakonec mé Neposkvrnění Srdce zvítězí, a proto si přeje rozdrtit mé děti,
protože ví, že své děti miluji, i když ty to nechápou, protože je pro ně snadnější patřit světu a jít
s většinou, která byla indoktrinována, aby následovala faleš, lži a odmítla cestu milosti, která je
vede k věčnému životu.
Kolik jich v neděli přijde na oslavu svaté eucharistie a po zbytek týdne ani na jediný okamžik
nevzývá svaté Boží jméno mého Syna, a v neděli, aniž by si toho byli vědomi, co dělají, přidávají
ke svému vlastnímu zatracení, protože přistupují k eucharistickému stolu, k Boží Hostině, a
přijímají mého Syna obtěžkaní hříchy, ze kterých se nekáli. Jak můj Syn trpí! Oni neuvažují,
necítí bolest mého Syna, protože Ho nechávají stále prožívat jeho bolest a celou cestu
bolestného utrpení.
Musíte se rozhodnout pro změnu života, ačkoli slyším tak mnoho mých dětí říkat:
"Ti, kdo jsou ztracení, jsou ztracení, a ti, kdo se zachránili, se zachránili", ale můj
Syn, jenž je nekonečné milosrdenství, a já, Matka tohoto milosrdenství, vás stále
pozorujeme a doufáme, že od vás přijde slovo: "Odpusť, Pane, odpusť", a můj Syn
vás přivítá, jako otec přijímá novorozené dítě.
Mé děti, prosím, dávejte pozor!… Antikrist chodí po světě, je ve světě činný, pohybuje
svými chapadly, aby se s vámi utkal, urazil a rozdrtil vás, vedl vás, abyste páchaly více hříchů,
přivedl vás do beznaděje a emocionálně vás narušil. Pohybuje všemi chapadly, která má, aby
šel proti vám, mé děti, a vy na to nereagujete.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, Ach, jak velké je utrpení, které nesu ve svém srdci
kvůli této generaci, která uniká z rukou mého Syna a z rukou této Matky jako voda mezi prsty!
Zvykly jste si nemyslet, nerozlišovat, nebýt bdělé, nepřemýšlet o následcích svých činů, protože
jdete v davu. Tímto způsobem jste byly kolektivizovány, aby to byla většina, která vás ovládá a
táhne vás dál, ale vy – nemyslíte na věčný život – nebo na utrpení v plamenech pekla? – a já to
říkám, dokonce proti těm, kdo říkají, že peklo neexistuje, že je prožíváme na zemi. Ale bolesti

země nejsou srovnatelné s bolestmi pekla, a Trojičné milosrdenství je nekonečné, ale je
spravedlivé a odpustí těm, kdo se budou kát. Neodpustí těm, kdo ve svých životech ochotně
souhlasily s hříchem, a jednali proti Božímu Zákonu. V tom vám musí být jasno.
Ach, lidé této generace!
Kolik vás se neustále bouří!
Kolik hříchů mých dětí vyjde na světlo a přinesou velkou bolest církvi mého Syna!
Kolik hříchů je v chodbách chrámů a já vím, že některé z mých dětí řeknou: "Odpusť jim,
Pane!", ale vy jste chrámy Ducha Svatého a…
Kolik hříchů neustále vidím v chodbách vašich životů, když nemilujete svého bratra, ale hlavně,
když přestupujete Boží Zákon.
Velká spojenectví existují ve světě a vy zapomínáte na Zjevení, které říká, že když velká
spojenectví jsou vytvořena, nacházíte se nejblíže velkému soužení [1Thes 5, 3].
Děti, nemyslíte na třetí světovou válku, protože vidíte zdánlivý mír, ale třetí světová válka už
před nějakým časem začala a postupuje nepozorovaně z jednoho místa na druhé, rozněcuje
muže a vyvolává plameny války.
Mé děti, se stejnou vytrvalostí, s jakou věnujete pozornost meteorologickým službám, když vás
varují před velkými cyklóny, blížící se k vašim zemím, připravujte zachránit své duše! Kolik z
těch, kteří zahynou, ztratí věčný život!
Musíte se připravit materiálně, ale předtím… Buďte připraveny v duchu! Jděte
k mému Synu a žijte s Ním v pokoji!
Přimlouvám se za vás, protože přikládáte tolik důležitosti věcem tohoto světa a zapomínáte na
hlavní věc. Možná proto, že v kázání jste neslyšely o tom, že máte duši, a co duše je…
Možná proto, že jste nebyly varovány o změnách, jimiž lidstvo bude trpět…
Ale já, když jsem poslána Nejsvětější Trojicí, přicházím k vám, abych vás varovala
Boží vůlí, abyste rozeznaly pravdivost svých životů, vaší každodenní práce a činů,
abyste dokázaly zachránit své duše.
Mé děti, jak jen člověk pohrdá životem! Jak se člověk stal katem? Jak to, že žena souhlasí s tím,
že zabije dítě! Takové je Boží milosrdenství, že Nejsvětější Trojice čekala, aby na lidstvo nevylila
úplně pohár [hněvu], a přesto člověk, cítící se být Bohem, zabíjí bezbranná stvoření. Kde je
srdce člověka? Neptám se vás na váš názor, nebo myšlenky, ale na srdce z kamene, které
degradovalo samo vůči sobě.
Mé děti, zvažte to znovu, a ať každé z vás je mluvčím této Matky. Dejte toto Slovo
svým bratrům, buďte nebojácné, děti. Mluvte o milosrdné lásce Nejsvětější Trojice a
této Matky k těm, kdo poznali lásku, ale rozhodli se ji zapudit, aby pokračovali v
potěšeních světa a těla.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, uvidíte znovuzrozené slunce, Slunce Boží vůle,
znovuzrozené a umístěné do života každého z vás, abyste si byli podporou, když to bude třeba.
Ne všechno je nouze. Můj Syn je svoboda, je láska, je svěžest, je vítr, který vane a osvěžuje,
když horko je zdrcující, křišťálově čistá voda, která uhasí žízeň, je nekonečná sladkost, a to i
uprostřed hořkosti.
Můj Syn vás přikrývá, chová vás ve své náruči, můj Syn je nekonečná plnost, proto
jděte, abyste se s ním setkaly. Miluji vás všechny a chtěla bych vás vidět oblečené v
bílém, jdoucí spolu s mým Synem bez hříchu, a to je možné, pokud se rozhodnete žít
pro Něho [Zj 3, 5].
Žehnám vaše svátosti, požehnám cestu každého z vás a vašich rodin.
Žehnám vaše srdce a srdce každého z vaší rodiny.
Žehnám všechny, kdo jsou nemocní, aby v nemoci mohli vidět lásku, když se nabízí ke spáse
duší.
Žehnám těm, které jsou soužené, těm, které si zoufají, aby všechno mohly nabídnout Bohu pro
spásu duší a viděly životní situace v jiném světle.
Jako Matka vám žehnám a se svým Neposkvrněným srdcem vás prosím, abyste se
modlily k mému Synu, aby seslal svého anděla pokoje.
Matka Maria

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 14. února 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

JÁ NECHCI VÍRU BEZ ZÁKLADŮ, BEZ VNITŘNÍHO ŽIVOTA, BEZ SKUTKŮ

Moji milovaní lidé:
Můj otevřený bok vyléval Krev a Vodu pro mou církev…
Zmatek dokáže být úspěšný v rozdělení a nejednota je příčinou rozkladu, s kterým si antikrist
vytkl za cíl vytvořit rozkol v mé církvi.
Bitva mezi dobrem a zlem nepřestala, zůstává ve varu. Zlý stupňuje své strategie proti
mým dětem, které, oslabeny světáckostí a lpějící na chapadlech zla, byly zkaženy nevázanými
ideologiemi a jejich falešností. Moji lidé vytvořili bohy podle své libosti, zbožňují je,
degenerovaní hříšností Zlého proti Mně.

Jdete dál v tom, co je světské a pohanské, nutíte Mě, abych se díval na to, co je
rouhavé, zesměšňujete mou Matku a učinili jste ji terčem posměchu mezi těmi, kdo
Mě nemilují…
Mé děti, nesl jsem kříž každého z vás, nesl jsem jej s vašimi hříchy, a přesto lidstvo to zlehčilo s
tak bezútěšnými představami, že dokonce moji andělé nad tím pláčou. Pohlížíte na mé
utrpení jako na podívanou, opouštějící lásku mého Otce k svým dětem.
Jak někteří z těch, kteří si myslí, že Mě reprezentují, Mě urážejí!
Vyzdvihují ideologie – člověk se vyžívá v moci zabíjet ty, kdo jsou bezbranní a nevinní.
A tak ďábel, povýšený hříchy proti daru života, se nyní domáhá své kořisti – duše těch,
kteří vynesli rozsudek smrti nad nevinnými.
Já jsem milosrdenství. Člověk, který uskutečňuje plány proti daru života, je
svobodný, a ve své svobodě je zodpovědný za své soudy.
Moji lidé, čím blíže jste vyplnění odhalení, která má Matka a Já jsme dali světu, aby se všichni
lidé obrátili a zachránili své duše, tím více strategií používá antikrist proti mým dětem a dětem
mé Matky, aby byly ztraceny.
Svaté Písmo je zapomenuto, některými prohlášeno za neplatné a pokřiveno podle libosti jiných,
s cílem znevážit Mě jako Krále a Pána nebe a země [1Tim 6, 15; 1, 17].
Měli byste věřit v naši Trojici a jako věrné děti otevřít své svědomí, abyste pochopily, že hřích
vede k utrpení, k únavě, a že ďábel vám nenabídne stav trvalé radosti, ale předá vás stavům
euforie, abyste poskvrnily své duše a nakazily své bratry.
Přijdu, abych oddělil pšenici od plev [Lk 3, 17], dobro od zla – hnoje, který nepomáhal jako
hnojivo, ale špinil, kamkoli přišel. Ale před tím, z mého Domu přijde milosrdenství
a z nebe vyjde světlo, které bude vidět celé lidstvo, a vytvoří můj kříž před
Dnem svědomí (*).
Moji milovaní lidé, v tomto okamžiku se zdá, že člověk má rád vidět sebe jako jedno tělo, aniž
by byl jedním tělem. Ne všichni Mě milují, ne všichni Mě poslouchají, ne všichni Mě zbožňují, ne
všichni Mě uctívají, ne všichni milují mou Matku, ctí ji, nebo respektují.
Vidím vás, jak jste pohlceni zlými myšlenkami, které vám nepřinášejí žádné ovoce, ale vy máte
radost z těchto žádostí, k nimž vás podněcuje ďábel, protože jste se oddělili ode Mne.
Věřte, mé děti, věřte, ne se slabou vírou, ale se svou myslí…
Já nechci víru bez základů, bez vnitřního života, bez skutků, "Neboť jako tělo bez
duše je mrtvé, tak i víra bez skutků je mrtvá" [Jak 2, 26].

Moji milovaní lidé, buďte si vědomi, že:
Má láska není ideologie…
Má láska není projev…
Má láska není modernismem…
MÁ LÁSKA A MÉ SLOVO JSOU CESTA, PRAVDA A ŽIVOT [Jan 14, 6].
Moji milovaní lidé, nebuďte plní starostí z věcí ve světě [Mt 6, 25]; jste jiní, milujete mou
Pravdu, proto zakusíte trápení a budete trpět bolestí, protože se neodkloníte od mé Pravdy.
Vylil jsem Krev a Vodu na ty mé děti, které ve zmatku si zvolily chybnou cestu
a přilnuli k nevázanosti a omylu.
Moji lidé, zůstaňte jednotní v modlitbě ve vhodné i nevhodné době, aniž byste zapomněli,
že potřebujete uvést svou víru do praxe vůči svým bratrům. Buďte mou vlastní Láskou.
Moji milovaní lidé: lidstvo přijalo tolik pokroku, zejména v technologii, a Já vám ukazuji,
že lidstvo bude této technologie zbaveno. Země byla mučena člověkem a velkými světovými
mocnostmi, které do ní vpravily zneužitou technologii, kterou ji otrávily. Země se změnila
ve svém jádru, stala se zranitelnou a učinila člověka zranitelným k působení Slunce.
Milované děti, sociální revolty se nezastaví, budou růst a neustále bičovat mé děti.
Pojďte ke Mně, přestaňte Mě neustále odmítat, neurážejte mou Matku. Je dcera
mého Otce, má Matka a chrám a svatostánek našeho Ducha Svatého.
Vyzývám vás, abyste se modlily za Spojené státy, budou krutě otřeseny.
Vyzývám vás, abyste se modlily za sebe, abyste nebyly zmateny ve víře.
Vyzývám vás, abyste se modlily, země se otřese z jednoho konce na druhý.
Moji milovaní lidé:
Neodvracejte se ode Mne; má Matka stále rozpíná své ruce před každou osobou.
Můj anděl pokoje vás pozoruje a čeká v mé vůli, aby vám pomohl, mé děti. Můj anděl pokoje
trpí odmítáním mých vlastních milovat a uctívat Mě, trpí odmítáním lásky mé Matky.
Já vás neopustím, stojím při vás – přijměte Mě.

Nezapomeňte, že ďábel přišel rozdělit mé vlastní, aby pro něj byli snadnou kořistí, ale když jste
sjednocení, nebude schopen vám způsobit pád. Buďte mou vlastní Láskou, odpouštějte, abych
Já odpustil vám, buďte pokorní a štědří, abyste se svým svědectvím byli odrazem mé Lásky.
Mé požehnání je s vámi.
Váš Ježíš

(*) Varování.

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 20. února 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

PŘICHÁZÍM, ABYCH VÁS VAROVAL

Bohem milovaní:

Vybízím vás, abyste se připravovali jednat v dobru, se svobodnou vůlí směřující
k Bohu.
Lidstvo je čím dál tím víc kolektivizováno, a tímto rysem ovládá Zlý většinu lidských bytostí. Pro
Zlého je těžké zaútočit na člověka jako na jednotlivce, proto sjednocuje ty, kteří mají stejně
špatné záliby a stejně hříšné činy. Proto lidstvo pohlíží na to, co je špatné jako na správné.
Boží lidé, člověk v sobě udržuje potřebu jednoty. Zlý toho využívá a přesvědčuje ho jít
s většinou, aby byl přijímán. V tomto procesu, kdy je přesvědčován vůdci světa, se člověk ztrácí
a ve velké míře jedná urážlivě proti Nejsvětější Trojici a naší Královně a Matce.
Když se lidské stvoření vydá na široké cesty světských radostí, ty ho obklopí a vedou
ho, aby si nevšímal Božího volání.
Lidé, vstupte do vztahu s Bohem dřív, než přijde noc, jděte pod Boží ochranu. Neodvracejte se
od Královny a Matky. Zlý i nadále dává pozor, aby si zajistil, že budete zatracení.
Toto jsou časy, v nichž ďábel sužuje lidské bytosti, aby je dostal blíž k sobě, nasycuje je
duchovní únavou, aby se odevzdaly zvrácenosti, kdy korumpují nejen sebe, ale kazí i své bratry
a sestry.
Boží děti, nenechejte se rozptylovat, ani být pošetilé: Jste požehnané poznáním odhalení, která
náš Pán a Král Ježíš Kristus a naše Královna a Matka, Blahoslavená Panna Maria, dali lidstvu. Je
to láska nebe, aby Boží lidé unikli zatracení.
Trpělivost člověka je vystavena zkoušce. Královna a Matka lidstva zadržuje Boží paži, abyste
měli příležitost k obrácení, a tak více duší mohlo být zachráněno. Zlý o tom ví, proto mluví
k člověku a říká mu, že už je to příliš dlouho a nic se nevyplnilo – jen lži a podvod, že budete
ztraceni. Můžete vidět, že to, co bylo předpověděno nebem, se vyplňuje před vašima
očima, a bylo by pro vás lepší nečekat na to, co má ještě přijít, nejste-li připraveni.
Naše Královna a Matka lidstva se dovolávala Nejsvětější Trojice, aby Boží milosrdenství proudilo
k lidstvu, a jak jste odpověděli? Vzpourou – nečiníte pokání z tolika zla, ale radujete se z něho.
Nejsvětější Srdce jsou stále zarmoucená, lidský chlad vůči Bohu omezuje duchovní vzestup. A
démoni, odhodlaní způsobit ztrátu Božího lidu, nečekají a pronikají do mysli lidských stvoření,
propustných pro ďábla přestoupením Božího Zákona. Pak splácejí dobro zlem, jsou pošetilá,
domýšlivá a mají ráda, když je jim přisuzováno, že jsou nejlepší v očích svých bratrů a sester, a
přitom jsou stvořeními, která jsou pyšná, arogantní a závistivá. Ego, ego, ego…
Proto přicházím, abych vás varoval. Vy víte o přírodě a jejích změnách, že se stává víc radikální,
takovou, jakou jste ještě nezažili. Země bude v neustálém nebezpečí, vztahy mezi Západem a
Východem se zhorší, provokace budou vzájemné, dokud nepřijdou nešťastné události pro celé
lidstvo. Kristova církev nepostupuje: upadá a neustále se otřásá.

Velké zemětřesení otřese značnou částí Ameriky a probudí další zlomové linie. Pohybů země
bude přibývat a tam, kde se netřásla, nyní se třese. To proto, aby byli probuzeni lidé, kteří
zůstávají nezměnitelní!
Modlete se, Boží děti, modlete se za Spojené státy, země se třese a příroda nedává
příměří.
Modlete se, Boží děti, modlete se za Francii, terorismus jí otřese.
Modlete se, Boží děti, modlete se za Mexiko, třese se a jeho sopky se probouzejí.
Modlete se, Boží děti, ekonomika přijme ohlášený směr.
My, jako poslové Boží, se setkáváme s člověkem, když nám to dovolí – zůstáváme
v pohotovosti. Vaši andělé strážní vás naléhavě prosí o obrácení dřív, než vás Zlý úplně zmate
a dá vám kameny místo chleba. Vy žijete podle plánů, které jste si vytvořili podle lidského
způsobu, s lidským cítěním, plánů, oddělených od Boha a se zdánlivým vědomím, že to,
v co věříte, je správné v představách mas, s nimiž jdete. Ne všechno, co člověk dělá, je špatné,
ale…
Práce a jednání jsou pro většinu mechanické, téměř nemůžete rozlišit jednu nohu od
druhé, protože se nezastavíte, abyste rozlišovali, a tak padáte do neštěstí.
Boží plán je dokonalý – a člověk? Spolupracují ti, kdo se nazývají Boží děti na Božím plánu, nebo
jej zničili? Abyste spolupracovali na Božím plánu, musíte přivolat požehnání a být požehnáním,
ale vaše zájmy jsou rozdílné od zájmů Božích. Zlý pronikl do člověka a učinil ho předmětem
svého plánu, aby mohl být jeho osobním plánem. Osobní zájmy bijí do očí, ale štěstí nepřinášejí.
Očistěte se, buďte požehnaní ve svých životech a v životech svých bratrů. Nechtějte
vnutit své nároky a vkus, ale jednejte s porozuměním ve všech aspektech života,
protože život je Boží dar.
Někteří ukazují rozsáhlé znalosti, ale stále propadají lidskému egoismu. K tomu je vede Satan,
a oni stále padají na nejmenším detailu, kde lidské ego je dobře vidět: v touze po ovládání, a to
se nelíbí Bohu…
Jsou to ti, kdo pokorně nabízejí svá díla a činy pro dobro svých sourozenců, pro dobro těch,
kolem nich, pro dobro lidstva, kteří stoupající měrou zvládají sjednotit se s Božím plánem.
Komukoli chybí tento cíl, kdo jiným vnucuje sám sebe, jeho ego vyniká, pro toho je těžší
duchovně růst.
Buďte požehnáním!
Modlete se za opravdové nástroje, které ochraňuji, nebuďte pro ně kamenem úrazu,
ale požehnáním a pomocí.

PŘIPRAVUJETE SE NA VAROVÁNÍ?
Žehnám vám, ochraňuji vás. KDO JE JAKO BŮH? [Zj 12, 7]
Svatý archanděl Michael.

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 26. února 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

DĚTI NAŠEHO KRÁLE, NA CO MÁTE PRÁVO?

Milované Boží děti:
Jako princ nebeských milic jsem poslán, abyste uvažovaly.
Musíte se okamžitě vrátit k tomu, abyste byly dětmi našeho Krále.
Musíte se vrátit s vírou, nadějí a láskou, nejdříve láskou k sobě, a pak k svému bližnímu.
Bok našeho Krále zůstává otevřený, když se dívá na své děti, které jsou v trvalém zmatku
a nevědí, kam jít.
Lidstvo je rozptýleno tisícerými situacemi, konflikty, nebezpečím, změnami, projekty, a proto
jste se rozhodly ponořit do toho, co považujete za svá práva na štěstí, zdraví a prosperitu,
vítězství a požehnání.
Děti našeho Krále, na co máte právo?

Jak mě bolí vidět, že odmítáte našeho Krále!… A teď nemluvím zvlášť k těm, kteří
Ho nemilují, ale také k těm, kteří Ho "milují" a neustále Ho zraňují.
Člověk klesl na své evoluční úrovni tím, že odmítl uznat sebe jako dítě Boha… Čeho se člověk
bojí? Proč vypudil našeho Pána a Krále ze svého života? Je to proto, že se bojí povinnosti
pokračovat v tom, co v tomto čase odmítá? Je to proto, že se bojí závazků, i když přicházejí
s Boží milostí?
Ach lidé, kolik vás bude ztraceno! Kolik z vás, kdo tvrdí, že mají víru, ji příležitostně ztratí,
protože neznají Dárce života!
Odmítáte Pravdu, abyste nastolili nové pojetí společnosti, rodiny, tolerance, lásky a
naplnění Boží vůle…
Děti našeho Krále, zkazily jste se, upadáte v Pravdě, a proto duchovně klesáte, majíce v tomto
čase menší schopnost vyřešit to, co vám přináší život.
Člověk ztratil spiritualitu a není schopen zůstat pevný ve víře, protože jeho mysl byla
poškozena, byla pozměněna, kontaminována do samého kořene a člověk, nechráněn svými
duševními schopnostmi, klesá do neustálého "sem a tam" jako vlny moře. Jedná ze
setrvačnosti, automaticky, navyklý být méně citlivý, ještě méně rozumně uvažující a přijímá, co
se pro něj ukáže být nejvýhodnější, i když to odporuje samotné lidské přirozenosti.
Chcete najít odpovědi na to, co neznáte, ale nenajdete je, protože nejsou láskou, ale špatnými
kopiemi toho, co většina považuje za lásku.
Staly jste se slabé k životu s naším Králem, zřekly jste se Ho a nemilujete naši Královnu, odtud
tento odstup, odtud plyne tak mnoho roztržek, tolik zhýralosti a neustálých pohrom, kterým čelí
lidstvo a pohrom, kterým ještě bude čelit.
Slyšíte hlas těch, kdo bojovali a bojují za Boží království, a přesto vidím v tomto čase
Satana, jak radostně vede lidská stvoření na cestu k zatracení. Vy, kdo zbožňujete Satana, kajte
se, protože tento hřích vyvolá duchovní malomocenství i malomocenství těla, které bude bičovat
lidstvo.
Nevěříte, jste duchovně slepé… Boj mezi dobrem a zlem neskončil, ale stále pokračuje, aby
způsobil pád církve našeho Krále [Řím 12, 21]. Když jste duchovně slepé, jak chcete vést své
bratry? Budete slepé, vedoucí další slepé a všichni z vás mohou padnout do propasti [Mt 15,
14].
Jste nemocné a musel jsem vás vyzvat stát se zdravými, abyste neztratily věčný
život.

Držte se Pravdy, nescházejte z cesty, rozpoznejte, jestli jste padly a buďte
naplňovateli Božího Zákona, abyste se mohly těšit z věčného života.
Nepřipojujte se k ideologiím. Náš Král, Kristus, není ideologie, je "Cesta, Pravda
a Život" [Jan 14,16]. Nastupte na cestu k obrácení: je to naléhavé. Lidstvo trpí a bude
trpět, až ponese své vlastní trápení.
Boží milosrdenství vás vyzývá činit nápravy, aby vás mohlo přivítat. Nezapomeňte, že máte
svobodu volby mezi správnou cestou a snadnou cestou do záhuby.
Modlete se jako Boží lid za mír tam, kde v tomto čase panuje bolest vyvolaná
člověkem.
Modlete se jako Boží lid jeden za druhého, aby se všichni rozhodli odčinit škodu.
Toto nejsou časy pro vlažné lidi, aby nakazili pšenici morem krize víry, nevhodnými
a zakázanými novinkami. Nedovolte vaší víře znejistět, odvraťte se od toho, co je světské,
protože přichází čas, kdy živí budou závidět mrtvým [Zj 9, 6]. Co vidí vaše oči, je bolestné,
co uvidí, bude srdcervoucí, a to, co přichází k lidem, ponese pach smrti.
Nepotřebujete být učení, ale buďte věrní Nejsvětější Trojici, milujte naši Královnu,
buďte lidmi, kteří jsou obrácení a přesvědčení, vstupují do znalosti Pravdy a jsou
připraveni být naplňovateli Boží vůle.
Neznepokojujte se, milujete-li v Duchu a Pravdě. Buďte obránci víry, buďte věrní Nejsvětější
Trojici a své Blahoslavené Matce.
My jsme vaši společníci na cestě, vaši ochránci. Přicházíme vás chránit, když nám to
dovolíte učinit: Buďte si toho vědomi.
Věřte a žehnejte jeden druhého.
Sv. archanděl Michael, služebník Boha jednoho a Trojičného a služebník Královny nebe a země.

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 4. března 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

PŘEMÝŠLEJTE A NEDÁVEJTE SE NA ÚSTUP, ČELÍTE-LI ZLU
Moji milovaní lidé:
Vyzývám vás, abyste meditovali o mých slovech, i když nedostatek všímavosti mezi některými
mými dětmi zatemňuje má volání. Proto přicházím před lidstvo s mou Láskou, s mým
milosrdenstvím a spravedlností.
Mé milosrdenství uvidí mé dítě, které se kaje a má pevný úmysl nápravy, jako kdybych se na
něj díval poprvé a nabízel mu to nejlepší z mého Domu. Mé milosrdenství se rozlévá před
dítětem, které skutečně lituje svých hříchů a je připraveno Mě už nikdy neurážet. Jsem mírný a
spravedlivý současně.
Nechci, abyste zaměňovali mé milosrdenství s beztrestností.
Já přijdu a všechny mé děti budou souzeny, všechny.
Na začátku předvelikonoční postní doby se moji lidé nacházejí před mým milosrdenstvím, a když
uvidím náležité pokání, vložím vás do mého Nejsvětějšího Srdce, kde najdete užitek v síle snést,
co přichází k lidstvu uprostřed pošetilosti těch, kdo vyvolají otřesy mé církve.
Modlete se a odevzdejte se mé nejsvětější Matce, která, jako dveře nebes, se
neustále přimlouvá za každé z mých dětí, volá je, posiluje je znovu a znovu, aby
nebyly ztraceny.
Přemýšlejte a nedávejte se na ústup, čelíte-li zlu, které destiluje obscénnost na mé děti, aby
démoni je svými nástrahami neudusili a nepřivedli je až k výsměchu spáse, kterou nabízím
v tomto předvelikonočním půstu mimořádným způsobem, aby zachránila jejich duše.
Má církev trpí, a jak se mnozí radují při mém utrpení!
Má církev je podkopána: běda těm, kdo ji podkopávají!
Běda těm, kdo jsou kameny úrazu pro mé děti a vedou je do propasti nebo do utrpení!
Moji lidé, vyzývám vás, abyste byli silní, abyste vzdorovali tím, že Mě budete milovat bez
ústupu, ale svědectvím o mé Lásce, která je ve vás.
Všechny mé nebeské legie přicházejí, aby provázely mou věrnou církev: věrnou Mně,
Písmu svatému, věrnou Božímu Zákonu, mému učení a zachovávání zvyků.
Toto jsou okamžiky na křižovatce pro ty, kdo Mě milují a zachovávají mou Pravdu.

Nebojte se, neustupujte, buďte stále svědectvím mé Lásky, jenom pak budete moci jít vpřed.
Ti, kdo nejsou svědky mé Lásky, budou zmateni a vedeni jinými cestami, které je povedou jen
dolů, do záhuby.
V mé vůli je má církev jen jedna – nejsou různá slova, je jen jediné Slovo, které je
Cesta, Pravda a Život [Jan 14, 6].
Zejména v tomto předvelikonočním půstu, neztrácejte odvahu. Buďte stále věrní a milujte mou
Matku, doprovázejte ji, zejména během mé cesty na Kalvárii.
Moji lidé, musíte být mou nejvlastnější Láskou. Vybízím vás, abyste byli nová
stvoření, abyste odložili hřích, který vede k duchovní smrti. Odstraňte svůj starý
oděv, bojujte proti svému opileckému egu, jímž zraňujete své bratry, své nejbližší a
Mne.
Člověk zapomíná, že se soudem, jímž soudí, bude souzen, a mírou, kterou měří, bude změřen
[Mt 7, 1-2].
Praktikujte díla milosrdenství a cvičte se v nich.
Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko, trpí, jeho půda se třese.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, jejich země se třese a trpí kvůli
přírodě.
Modlete se, mé děti, modlete se za Itálii, trpí, země se třese.
Moji milovaní lidé, můj anděl pokoje vám přinese mé Světlo. Bude vás doprovázet,
modlete se za to.
Smiřte se s mým Domem, přivítám vás s mou Láskou.
Buďte tvrdí sami k sobě, nedovolte, abyste se ode Mne oddělili.
Prožívejte tento předvelikonoční půst připravený ke skutečnému setkání, ve společenství s mou
Láskou, mou Pravdou, mým pokojem, a buďte si nanejvýš vědomi, že jste mé děti.
Modlete se, obětujte, ať ti, kdo mohou, to učiní rychle.
Žijte v mém pokoji.
Žehnám vám, nesu vás v mém Nejsvětějším Srdci.

Váš Ježíš

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 10. března 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

MNOHO LIDÍ NEBYLO NÁLEŽITĚ POUČENO A VAROVÁNO

Boží děti:
Jsem nositelem požehnání Nejsvětější Trojice, která si přeje, "aby všichni lidé byli
zachráněni a došli k plnému poznání Pravdy" [1Tim 2, 4].
Jako princ nebeských legií vás žádám, abyste naplnili službu být misionáři Boží lásky a aby touto
láskou jste přitáhly bratry, kteří žijí rozptýlení v marnivostech, neřestech, kriticismu, v honbě za
vším, co je jim nabízeno jako moderní a škodlivé pro duši.
Pochopte, že jste povolány přijmout "VELKÉ BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ" [Žid 4. 16]
v tomto čase, který předchází úplnému rozvoji katastrofických soudů. Proto na vás naléhám,
abyste přijaly nekonečné Boží milosrdenství dřív, než se setmí a vy nebudete schopny vstát.
Ano, sestoupí temnota, a démoni přestanou znečišťovat lidská stvoření a zcela je posednou, až
přijmou život bez Boha.
Duchovní úpadek byl svobodně přijat většinou, bez toho, že by se setkal s odporem v lidském
uvažování, v nitru člověka, v jeho srdci: Je to spíše děsivý souhlas, který je slyšet.

Milujte Boha a bližního! Přestaňte stále zatemňovat dary, které by vás mohly probudit,
kdybyste zůstaly ve společenství s Kristem. Chcete odpovědi, aniž byste namáhaly, aniž byste
opustily svou každodenní rutinu a přestaly pohrdat tím, co vám připomíná Boží nadřazenost.
Dopouštíte se svatokrádežných činů a velkého kacířství, šířící se v každém okamžiku po celé
zemi! Ach… ale uprostřed válek a katastrof slyšíme modlitby lidských bytostí, které se dříve
nemodlily. Co pak?
Probuďte se! Lidská pošetilost je nekonečná, musíte se sklonit a zvolat "Otče náš"
a rozhodnout se obrátit. K tomu musíte jít do sebe a poznat Krista, chtít Ho milovat
a dovolit být Kristem milovány. Nemůžete milovat někoho, koho neznáte, nemůžete ctít
někoho, koho neznáte, proto potřebujete Krista znát, abyste Ho milovali v "Duchu a Pravdě".
Tímto způsobem budete schopné rozlišovat a nebýt oklamány, a pak budete milovat Boha
svou duší, silou a smysly.
Lidé jsou slepí kvůli duševnímu nepořádku, ve kterém žijí, proto je člověk trýzněn a niterně
vyčerpán. Tyto stavy nedovolují člověku potkat Toho, kdo je Bůh a jeho Pán, ale naopak, vedou
ho k pádu do spárů nepřítele duše – Ďábla a jeho pekelných nohsledů, kteří jsou na Zemi.
Milovaní Bohem, toto Slovo, které vám odhaluji z příkazu našeho i vašeho Krále, nemá u vás
vyvolat strach, protože jako lidstvo žijete nenormálním způsobem ve stavu obav, v nichž člověk
odpovídá svému Pánu a Stvořiteli. Žijete ve zděšení z bludařství, kterého se dopouští velká
většina lidských bytostí, žijete ve stavu ohromení ze svatokrádeží a zpochybňování Boží vůle, ke
kterému neustále dochází.
Nebuďte znepokojení tím, co vám oznamuji, ale spíše ze způsobu, jakým žijete, pracujete
a jednáte, z hříšnosti lidských myšlenek, z lidských vztahů, z nedostatku upřímnosti, lásky,
odpuštění, z potřeby srdce z masa, abyste mohli správně milovat, aby vaše úmysly nebyly
pošetilostí, ale pravdou.
Kolik lidských bytostí v každém okamžiku čelí zlu a nebojí se ho!…
Kolik jich ví, že hřeší, když svými činy se dopouštějí cizoložství, úchylek, zabíjení, jednání proti
Božímu Zákonu a nejsou tím zděšeni!…
Kolik jich není upřímných ve službě Králi Králů!…
Kolik jich zná pravdu o tom co se děje a zachovávají odsuzující mlčení, dávajíce přednost světu
a tělu a pohrdají tím, o čem vědí, že je to pravda!…
Kolik se jich modlí: "Věřím v Boha všemohoucího, Stvořitele nebe a země…" a za okamžik Ho
popřou nejstrašnějším způsobem, který lidské stvoření může udělat!…
Děti nejvyššího, duchovní život velké části lidstva zdegeneroval:
Tolik existujících zájmů chce odstranit evangelium a ponechat ho bez účinku na lidstvo, aby
pokračovalo po cestě, kam je vede Satan a jeho legie!
Existuje tolik zájmů, které chtějí, aby lidstvo zůstalo v podrobení, ve sporu, jako masa, s níž lze
snadno manipulovat.

Existuje mnoho dětí Satana, které pracují proti dětem Krista a naší Královny a Matky, aby moc
nad světem předaly ďáblu.
Mnoho lidí nebylo náležitě poučeno a varováno před očistou, kterou lidstvo prožije a před
pronásledováním, kterým věrní lidé trpí a budou trpět. Ďábel líčí pasti na vás, kteří je nevnímáte
a nepřijímáte jako nespornou realitu.
Děti nejvyššího, mnoho z vašich bratrů bylo pronásledováno, je pronásledováno a bude
pronásledováno nejen těmi, kdo pracují pro zlo, ale zevnitř samotné církve. Proto vás vyzývám
k růstu, abyste si udržely víru. Proto každý člověk musí začít tvrdou práci, a bez ztráty času, aby
mohl rozpoznat Boží Pravdu.
Boží Pravda se nemění, protože je to Pravda a zahrnuje pravdu všech dob. Kdyby se Pravda
změnila, přestala by být Boží Pravdou a Bůh by nebyl Bohem [Jan 8, 31-32]. Proto jako hlava
nebeských milic vás vyzývám, abyste zvolaly: KDO JE JAKO BŮH? [Zj 12, 7].
Kristova církev se otřásá a vy, jeho děti, nesmíte zapřít víru. Musíte si být vědomé této víry,
jejích základů, aby nezeslábla. Zůstaňte v Pravdě a buďte si vědomé, že Boží Pravda
byla překrucována po celé generace.
Modlete se za Pravdu a za lid našeho Krále.
Modlete se za velké národy, dopustí se vážných chyb.
Modlete se za Boží děti, aby mohly klást odpor budoucím oznámením církevní
hierarchie.
Modlete se, země se třese, události v přírodě překvapí člověka.
KDO JE JAKO BŮH?
Svatý archanděl Michael

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 17. března 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

VZPÍRÁTE SE MĚ MILOVAT, ABYSTE NEOPUSTILI TO, CO JE SVĚTSKÉ
Moji milovaní lidé:
Má Matka se přimlouvá za každého z vás, ať už ji milujete, nebo ne.

Má Matka nechce, aby její děti byly ztraceny. Má matka je stále pozorná k poušti v srdci
člověka, který neodpovídá kladně na naše volání, nereaguje na nutnost vnitřní změny,
kterou ke své potřebě musí dychtivě a rozhodně provést právě teď!
Moji milovaní:
Vaši bratři nemohou znát lidské myšlení zevnitř, ani se nemohou dostat k osobním
pocitům, ale Já lidi zkoumám, i když to nechtějí. Každý člověk si musí uvědomit
přesahující povahu tohoto času, v němž dochází k změnám v lidech, změnám, které nevnímají
ti, kdo jsou daleko od mého Slova, daleko od mé Pravdy, daleko od reality, v níž žijí. Změnám
v myšlení, v uvažování, změnám, které budou přínosem těm, kdo žijí ve víře, v mé Lásce,
v mém odpuštění, změnám v těch, kdo pomáhají svým bratrům, kdo jsou věrní a dobročinní,
změnám v těch, kdo nasytí hladové a dají vodu těm, kdo žízní. Sdílení se stává zákonem v čase,
kdy budete čelit hladu, který přichází na lidstvo [Mt 25, 31-36].
Toto je čas zkoušek pro tuto generaci, která se zřekla lásky a překroutila pravý
význam tohoto nezměrného daru.
Moji lidé:
Vzpíráte se Mě milovat, abyste neopustili to, co je světské, proto vaše rozhodnutí nejsou
správná, jdou-li ruku v ruce se strachem být vyděleni a odmítáni, protože jste moji. Kvůli tomu
jste v duchu a ve svých emocích neklidní, protože jste velmi slabí ve schopnosti bojovat s těmito
rušivými podněty.
Lidstvo upadlo, protože odmítlo mou moc. Ustrnuli jste v popírání pravosti mé Lásky,
podnítili jste ďábla, který do vašich rukou dal prapory, abyste byli ještě víc rozdělení, a zmatek
je v každém a ve všem. V mé církvi vládne zmatek, rozdělení, někteří se rozhodli Mě přijímat
jedním způsobem, jiní v jiném – někteří ve stavu milosti, a ostatní oprávnili hříšníky, aby Mě
přijímal kdokoli, kdo žije v hříchu. Jsem křižován znovu a znovu.
Nemodlíte se srdcem, ale v rozptylování svými myšlenkami. Nemluvíte ke Mně
s důvěrou – modlitba a bratrství vám chybí.
Mé děti jsou odrazem mého Světla a musí vzít mé Světlo, kamkoli jdou. Vezměte je ke všem,
kdo jsou vlažní, k těm, kdo nevytrvají v měnících se dobách a k těm, kdo se v tomto čase sami
odvracejí od mého milosrdenství.
Moje děti dřív, než budete osobně přezkoumány, zjistíte, že jste požehnány
změnami, které jsou před vámi, díky modlitbám a přímluvám mé Matky, aby vás Varování
nezastihlo nepřipravené. Je ženou oděnou Sluncem, s Měsícem pod svýma nohama, která v
tichu této chvíle úpěnlivě prosila o tuto milost pro své děti, po níž nechá padnout ruku mého
Otce na lidstvo. A tak to, co je psáno a prorokováno, bude naplněno, aby moji věrní nebyli
ztraceni.

Děti, ďábel užívá všechny své triky, abyste nezměnily své životy, abyste šly dál
v hříšnosti, abyste byly sobecké, nemilosrdné, neznaly mou Lásku a zradily Mě,
abyste tvrdily, že pravda je lež a víru nazývaly nevědomostí.
Vesmír, když slyší nářek lidí, přichází s otřesem: Slunce ohřívá Zemi jako nikdy dřív
a v okamžiku, bez ohlášení, tma dosáhne k Zemi a dovolí, aby vedoucí úloha na nebeské klenbě
byla nahrazena tlumenou září, která zabrání člověku, aby jasně viděl, dokud hřmot nezazní na
Zemi ozvěnou a každý si uvědomí, že to, co bylo oznámeno Mnou a mou Matkou je pravda.
Modlete se, dramatické změny přicházejí k lidstvu.
Modlete se, národy se bouří, volají po milosrdenství a mé děti trpí.
Modlete se za země Severní Ameriky, budou otřeseny a bičovány přírodou.
Modlete se svým srdcem za instituci mé církve, za vaše bratry, kteří jsou
pronásledováni, za utlačované a hladové.
Pošlu mé nebeské armády, aby pohnuly vaše srdce. Nechci, abyste byly ztracené,
děti, skutečně nechci, abyste byly ztracené. Obrácení v tomto okamžiku je tak víc
než rozhodnutí, je to přesvědčení a cíl všech mých dětí.
Věřte v mé milosrdenství v tomto novém čase, pro které má Matka úpěnlivě prosila, abyste byly
spaseny a věřte v mou spravedlnost. Kdokoli se rozhodne žít v hříchu a neopustí jej, bude
pohromou pro mé vlastní, dokonce i po Varování.
Práce v nitru je naléhavá, víc než v jiném čase, kvůli pokušením kolem vás a kvůli
překvapivým utrpením vyvolaných klimatickými, atmosférickými a kosmickými jevy, s nimiž se
setkáte.
Pokračujte v modlitbách v oddanosti ke Mně a v lásce k svému bližnímu, dejte ruku svým
bratrům.
Kázejte beze slov i se slovy, dávejte modlitbu, útěchu, lásku, buďte misionáři mé Lásky a žijte v
neustálém dávání sebe sama.
Věřte, Já jsem s vámi [Mt 28, 20] a vy potřebujete mít ke Mně důvěru.
Žehnám vám.
Váš Ježíš

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 29. března 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

ČLOVĚK – DÍTĚ BOŽÍ, ŽIJE BEZ BOHA

Boží děti:
Vzhledem k stálému přání Nejsvětější Trojice, aby žádná duše nebyla ztracena,
přicházím jako kapitán nebeské armády, abych vás vyzval k radikální změně.
Lidstvo visí už jen kapkou na Otcově poháru kvůli neustávající vlně zločinů, jimž vnitřně
podléhá vzhledem k svým již znečištěným a nemocným smyslům, stejně jako kvůli své mysli
a myšlenkám. Bez strachu z urážek Boha, velká většina lidstva se vrhla do propasti vášní
a nemorálnosti, odmítající svou vlastní přirozenost. Ach, jaká troufalost lidí, jdoucí proti Boží
vůli! Jak jen budete naříkat následkem takového jednání!
Lstivost Zlého a jeho zasahování mezi lidmi je intenzivní, stejně jako zlo, které zavedl do všech
oblastí společnosti a velkých organizací, jež měly přinášet lidstvu dobro, byly součástí scénáře,
který byl připravován pomalu a v tichosti.
Člověk – dítě Boží, žije bez Boha. Odvrhl Ho ze svého života a přijal nabídky Satana: pohodlí,
sociální pozice, status, materialismus, vychytralost pro život v klamu, pohodlný nedostatek
vnímavosti, velká nezodpovědnost, nemorálnost, perverze, necitlivost, egománie, neúcta
k Božím Zákonům, zhýralost, falešné bohy a jiné hanobitele ducha a lidského svědomí.
Boží děti, vy víte, že zlo vstoupilo do církve našeho Krále, a proto Boží lid musí zůstat pozorný k
dodržování Božího Zákona a k zachovávání Božího Slova, obsaženého v Písmu svatém. Boží lid
je zmaten a rozdělen, výklady Písma budou stále víc lehkovážné, aby lidé byli přitahováni
tolerantností, která v nebi není akceptována.

Vaše slabost vůči zlu by vás měla zastavit, abyste se zeptali sebe samých:
Co se stane s mou osobou?
V co věřím?
Chci zachránit svou duši?
Uvědomuji si, že tento kritický okamžik historie mě činí zodpovědným za odpověď Kristu Krále
vesmíru a mým bratrům?…
Jako princ nebeského vojska, odpovím sám:
Člověk si nepřeje zpochybňovat sám sebe, aby se nezměnil kvůli pohodlí, které mu
přináší hřích.
Znáte strukturu duchovního organismu, víte, co je to duše? Nejste si vědomi, že vaše činy
a individuální práce spolupracují s celkem jako rasa a jako děti Boží.
Kolik lidských bytostí by zachránilo své duše přímluvou vašich modliteb za vaše bratry! Právě
tak, jako vesmír udržuje svůj řád, tak vy spolupracujete v řádu lidstva.
Člověk, se svými nenormálními činy, nedosáhne vnitřního pokoje, protože se účastní
na nesprávném chování. Nevhodné myšlenky jsou trvalé a špatné zvyky a sklony
rostou, zatemňují mysl a myšlenky se stávají nekontrolovatelné, dokud nejsou
přivedeny do reality.
Toto je způsob ďáblova jednání u lidí, je to síla, která činí slabé ve víře poslušnými,
která je přiměje páchat nelidské činy, ponižuje lidský stav, z něhož má Satan
požitek a v němž hoduje. Stali se stvořeními, které uspokojují a živí ďábla.
Boží děti, čas zkoušek a velkých bolestí pro lidstvo se vyhrocuje. Dým Satana pronikl hluboko do
církve, svobodné zednářství převzalo Boží dům a předalo jej ďáblu a křižuje našeho milovaného
Krále Ježíše Krista znovu a znovu. Vody moří se neuklidní, tsunami budou častější. Z výšky
padají silné paprsky, které způsobují smrt, události v nebeských výšinách vyvolají nejsilnější
otřesy a člověk, čelící neočekávanému, je zachvácen strachem, který je produktem nedostatku
víry.
Musíte se stále sami očisťovat, jít kupředu, milovaní Boha – nezastavujte se, neboť zápas mezi
dobrem a zlem se nezastavuje a Boží milosrdenství se otevírá pro jeho lid.
Buďte duchovní, buďte si vědomi Boží moci a božského otisku v tom, co je stvořeno,
uctívejte Boha a čiňte nápravu za ty, kdo Ho urážejí a nemilují.
Lidé:

Jednáte ve velké nedůslednosti, nabízíte uctívání Satana, účastníte se bludařství a temných
rituálů, abyste šířili zlo. Lidská tvrdohlavost vám nechává zapomenout, že uctívači Satana jsou
předchůdci antikrista a budou zabiti.
Neštěstí těch, kdo zapomněli na Boží lásku a poranili ji pliváním neposlušnosti, vzpoury, smrti,
zhýralosti, nemorálnosti a utrpením nevinných, je tak vážná, že kajícnost musí být na úrovni
spáchaných urážek.
Zákon byl dán člověku, aby jej dodržoval, poslouchal a miloval, a vyhnul se tak
trestům, které sám vytváří. Zvrácená generace nečiní nápravu a intrikuje s Ďáblem, aby
drásal našeho Krále a naši Královnu a Matku, vaši Blahoslavenou Pannu Marii. Masakry bez
příčiny se budou šířit, násilí v ulicích bude růst, uctívači ďábla vstoupí do Božích kostelů a budou
se dopouštět těžkých svatokrádeží.
Člověk čte a nevěří, doufá a zoufá si. Jen Bůh ví, co zakusíte uprostřed Velké očisty. "Bůh
je milosrdenství" řvou ti, kdo nechtějí, aby člověk dosáhl obrácení – hřešte a bude vám
odpuštěno. Lži! Odpuštěno je těm, kdo se rozhodnou činit nápravu a už nehřešit.
Vyhlašuji vám rozkazem Nejsvětější Trojice: Jděte k Božímu milosrdenství a kajte se
z toho, z čeho byste se měli kát, dívejte se, co se děje na zemi, kolik je signálů a
znamení, kolik vyplnění toho, co bylo oznámeno…
Nepopírejte, co nemůžete popřít, Země se změnila, člověk ji zneužil, póly pokračují ve svém
procesu obracení a temnota a zkáza přichází, Slunce potemní.
Veřejné objevení antikrista vás povede k dvěma extrémům: dovolit mu, aby vás ocejchoval,
abyste mu patřili, nebo zemřeli. Takto to budou presentovat jeho spojenci. Vy víte, že Bůh střeží
ty, kdo jsou věrní, ale co by se stalo, kdyby se antikrist právě v tomto okamžiku objevil
a povolal vás k přijetí pečetě? Kolik věrných zůstane Bohu?
Milovaní Boha, velká pohroma směřuje k Francii, rovněž terorismus bude i nadále přítomen.
Terorismus je přesně jednou ze zbraní Satana, aby vlády zanedbaly, co je pro lidi opravdu
důležité a odvedly jejich pozornost k boji s terorismem. Satan vstoupí do globálního působení a
implantuje mikročip. Jste si vědomi, že vaše osobní komunikační přístroje nejsou osobní, že
vaše data zůstávají v držení jiných, kteří je v případě potřeby budou používat?
Lidská mysl zkornatěla, urážky proti našemu Králi se množí a překračují přirozený řád.
Znečišťují lidskou bytost v její fyzické a spirituální podstatě a činí ji více prostupnou zlem.
Připravte se, válka pokračuje – nezastavila se, naopak, národ se postaví proti národu, a tak
poběží s větrem, dokud muži budou mít vůbec nějakou sílu.
Španělsko bude šokováno, kvůli tomu muži povstanou a Španělsko prožije velkou bolest.

Ohňový pás varuje celý svět, velká zlomová linie je aktivována, a to povede člověka k velkému
utrpení.
Ach, Itálie, navštěvovaná lidmi, budeš podmaněna a staneš se vazalem, půjdeš od obdivu
k poznání utrpení a bolesti! Nakonec věrný bude korunován slávou. Kdokoli odmítne vzdát se
Zlému, bude velký mezi lidmi a pak sláva našeho Krále bude velebena na zemi.
"Jistě nikdo z těch, kdo čekají v Tobě, nebude zahanben; ať jsou zahanbeni ti, kdo
se bouří bez příčiny" [Ž 25, 6].
Děti Boží, neztrácejte naději, nechť vaše duchovní síla vzroste a pohlížejte na sebe jako na to,
čím jste: Božím stvořením.
KDO JE JAKO BŮH?
Svatý archanděl Michael

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 4. dubna 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

Milované Boží děti,
člověk, který si je vědom vážnosti tohoto okamžiku, měl by znovu najít cestu k Bohu.
Ti, kdo vědí, že tento čas je časem očekávání Božího milosrdenství, by měli upozornit předem
Boží lid ve vhodnou i v nevhodnou dobu, aby se ztratilo co nejméně dětí.
Trojičné milosrdenství je vyléváno ze svého zdroje odpuštění na ty, kteří se chtějí
obrátit, připravit se a přijmout toto Boží milosrdenství s pevným úmyslem nápravy.
Proto lidské bytosti musí meditovat o tom, co je světské a pomíjivé, nebo o věčné
velikosti spásy duše.

Lidé velmi rychle přijímají modernismy v okamžiku, kdy se pro tento účel proměňují v dav,
v očekávání velkých nepokojů, které budou prožívat a které se budou šířit po celé zemi.
Ozbrojené konflikty v různých zemích, nedostatek potravy a hladomory, vyvolané pohromami
v různých zemích, nedostatkem všímavosti, pokud jde o chudé a opuštěné země a uchvácení
zemí lidmi, kteří jsou v nich cizinci, přinesou nepřetržité hrozby války.
Nezapomínejte, milovaní Bohem, válka se nezastaví, věřte tomu ještě méně, až budou sjednány
mírové dohody, protože nebudou opravdové.
Modlete se bez váhání, nerecitujte, ale modlete se srdcem, silou a smysly, dokud se
modlitba s vámi nesjednotí. Modlitby se neztrácejí, ani se nezastavují po cestě,
naopak, modlitby nejsou ignorovány a vzhledem k nekonečné lásce našeho Krále,
modlitby mohou zmírnit ne všechno, ale do jisté míry, ano, i útoky, které budou
údělem lidstva po celé planetě.
Děti, vy máte znalosti o neúnavné práci Satana, a přesto zůstáváte se svými lampami téměř
prázdnými, bez víry, a spíte s velkou lehkostí, zatímco nepřítel duše působí zkázu mezi Božím
lidem.
Má volání u vás vyvolávají strach, a přesto se hříchu nebojíte, i když víte, že nekající hříšníky
čeká věčná smrt. To není bajka, je to jezero ohně, kde nepřítomnost Boha je nejhroznějším
utrpením.
Zemi čeká velká očista, velké trápení pro lidi: voda, oheň, země praská a otřásá se následkem
zemětřesení.
Japonsko bude trpět až na dřeň: modlete se za Japonsko.
Modlete se za Portoriko, bude třást ve svém srdci.
Modlete se za Kostariku, její půda se třese.
Jak si křesťanstvo bude připomínat každou událost ze života, smrti a zmrtvýchvstání našeho
Pána Ježíše Krista, Krále církve? S výrazným liberalismem, bez slušnosti nebo úcty, neboť už
nikde neslyšíte, jak se modlí lidské bytosti. Modlitby byly vyměněny za pronikavou, nesmyslnou
muziku, urážející Boha i samotného člověka, jenž nepomyslí na to, že lidské tělo vyjadřuje
charakter, emoce a pocity v závislosti na tom, co nese uvnitř.
Člověk, v tomto čase, který předchází událostem, s nimiž se setká, musí růst v duchu, musí se v
duchu uspořádat, aby překonal rozhodné okamžiky, kterým bude čelit. Některé děti Nejvyššího
připravují velká útočiště, ve kterých mají přežít krvavé okamžiky pro lidstvo, a to není špatné.
Avšak před záchranou těla musíte zachránit duši a být sjednocení jako bratři, udržovat se
náležitě připravení, a pak cokoli podniknete, bude dobré.

Vyzývám vás, abyste se modlili za Francii, bude trpět invazí. Vyzývám vás, abyste se
modlili za Mexiko a za Spojené státy, jejich půda se bude třást.
Podivná nemoc přijde na lidstvo, vysoké horečky a poraněná kůže bude pohromou,
která může přijít každým okamžikem, na niž byste měli použít rostlinu zvanou
měsíček [Calendula]. (*)
Jděte pod ochranou Božího Zákona, nezahrávejte si s ničím nepřirozeným, hříšným
a způsobujícím duchovní malomocenství, které se bude hojně šířit u těch, kdo urážejí našeho
Krále a Pána Ježíše Krista a umožní zlým duchům, kteří se potulují ve vzduchu v hledání duší, k
nim přilnout.
Velké ďábelské zamoření v lidských bytostech roste, nachází živnou půdu v těch, kdo žijí
bez Božího Zákona.
Milovaní Boha, Zlý dává zhoubný smysl tomu, co člověk používá. Zlý jedná okamžitě a Boží lid
vítá všechno velmi pošetile, a to svědčí o duchovní nevědomosti u těch, kdo říkají, že následují
Krista.
Buďte pozorní v dodržování Božího Zákona a naplňování Pravdy Písma svatého.
Sjednoťte se jako Boží lid – buďte si vzájemně oporou, modlete se jeden za
druhého, obětujte eucharistii pro své bratry a pro sebe, aby vaše víra neslábla, ale
byla posílena ochranou naší Královny a Matky.
Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom
zasazený u vody; své kořeny zapustil do vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí
je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody…[Jer 17, 7-8].
KDO JE JAKO BŮH?
Svatý archanděl Michael

(*) Calendula officinalis – měsíček lékařský.

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 10. dubna 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

KŘÍŽ NEMÁ BÝT POCHOPEN, MÁ BÝT MILOVÁN
Milované děti Nejsvětější Trojice:
Z příkazu Trojice vám nabízím Boží Slovo jako čerstvou vodu pro duši.
Blížíte se vzpomínkové oslavě Svatého týdne a je to právě na této cestě, kde náš Král a Pán
Ježíš Kristus vám nabízí osvobození z okovů zla, ze zneužitého lidského ega, od vlastního já,
které dovolilo depersonalizaci a smísilo se s novými definicemi proti přírodě, které ovládly vaši
osobnost.
Umění zla vás přepadlo, aniž by si to lidské stvoření uvědomilo, s cílem postavit
velkou většinu do jediného psychologického schématu, podle svých hanebných
plánů: udržet člověka v nižších stavech, aby urážel našeho Krále a Pána.
Lidstvo obdrželo příkaz, bez toho, že by tento příkaz byl vnucen, ale byl maskován jako zdánlivé
prosazení práva, na který lidstvo odpovědělo zvýšeným hlasem:
"Mám právo rozhodnout o svém životě a těhotenství… Mohu si vybrat své pohlaví…"
Milovaní lidé našeho Krále Ježíše Krista, člověk, depersonalizován a ovládnut zlem, přijal myšlení
odmítnuté Stvořením a chování pro Stvoření cizí.
Člověk věří, že má právo jednat svobodně a ukazuje to vzpourou proti všem, kteří mu mohou
stát v cestě – těm, kdo jednají zodpovědně a nebojí se zůstat samotní, protože nechápou
podoby modernismu a nevázanosti.

Když se připravujete na Svatý týden, vezměte na sebe svůj osobní kříž a neoddělujte se od něj,
neboť je to na kříži, kde najdete růst, je to na kříži, kde budete posíleni k větším zkouškám, je
to na kříži, kde se sjednotíte s Kristem. Milující Bůh překračuje lidskou myšlenku, lidskou mysl,
lidské představy. Musíte jít po Boží cestě a prožívat ctnosti víry, lásky, milosrdenství,
dobročinnosti, trpělivosti, naděje…
Kříž nemá být pochopen, má být milován, v něm najdete celý život každého z vás, s vašimi
nedostatky a ctnostmi, úspěchy a nezdary, takže si nikdy nemyslete, že jste osvobozeni od
úspěchů, nebo od chyb. Cesta na Kalvárii je životem každého lidského stvoření, které miluje
Boha, a proto přicházejí poklesky, plivance, bití, šťouchance, hrubá slova, křik, nedorozumění,
pády a Šimon Kyrénský, protože každý potřebuje Šimona z Kyrény.
Kdokoli tvrdí, že rozumí kříži, zůstane pozadu, bude se cítit nepochopen Bohem
a svými bratry při pohledu na svou lidskost a svou nemohoucnost, zapomínaje, že ti,
kdo jsou Bohem milováni, jsou tvarováni různými způsoby a různými prostředky,
jimiž je člověk udiven a které nechápe.
Nezapomeňte, že každý bude zkoušen v nejkritičtějším bodu své lidskosti: jeden po
druhém, všichni budou zkoušeni, jeden za druhým pozná milosrdenství nebo projevy
bezbožnosti, dobročinnost nebo odmítnutí, které se vyskytují na všech úrovních společnosti.
Tato doba milosrdenství je milostí a požehnáním, které vám nabízí Nejsvětější Trojice, je to
okamžik před tím, než se uvidíte takoví, jací jste, proto milosrdenství nepřichází jen od Boha,
ale z dobré vůle mezi lidmi, kde člověk musí uplatnit své ctnosti.
Na kříži se člověk stává malým, aby náš Král Ježíš Kristus mohl zářit jasněji a tímto způsobem,
jenž je v lidstvu základní, už nebude více člověkem, ale zůstane předmětem Boží Lásky.
Naše a vaše Královna je plamen, který osvětluje lid našeho Krále a Pána Ježíše Krista, vede vás
po cestách nutných pro lidskou duši, aby ji udržela silnou, přesvědčenou a obrácenou před
opravdovými zkouškami velkého rozdělení a velkého pronásledování, které vyvolají zmatek
v Božím lidu.
Zástupy zlých putují v naprosté svobodě po světě, svobodě jim zaručené odpoutáním lidí od
božského.
Duše, které i nadále zůstávají jako fíkovník, který nenese plody [Lk 13, 6-9] a nečiní pokání,
jsou jako fíkovník, jenž nepřinese plody věčného života.
Zhýralost člověka ho přivedla k pádu do smrduté propasti, kde hřích je nekontrolovatelně
rozmnožován, Zlý nemarní čas v naplňování svého záměru.
Boží lid musí využít každý okamžik k růstu, aniž by nechal prostor pro zlo, aby proniklo do jeho
řad.

V minulosti, vůdcové lidstva sjednali smlouvy se Satanem a uvěznili národy, kterým vládli
ve službě antikristu a jeho chapadlům, a toto následnictví smluv pokračovalo, udržováno
ekonomicky mocnými rodinami. Jste neustále zkoušeni, provokováni, přemlouváni, nestálí a
uváděni v omyl, aby vás uchvátila pýcha a nemysleli jste na hvězdu Slunce, která ovlivňuje
jednání a práci lidského stvoření a která je stále více intenzivní.
Boží lidé, svobodné zednářství se prosazuje v církvi našeho Krále a Pána Ježíše Krista a vytváří
smlouvy a spojenectví, která podkopávají strukturu církve a vedou k rozdělení.
To bude chvíle, kdy víra Božího lidu vás udrží pevné a silné, neboť tento Boží lid
bude pronásledován, nepochopen a vylučován. Pak bratrství nechá vyklíčit nutnou
lásku, aby naše Královna a Matka, Matka lidstva a my, nebeský zástup, vás mohli
střežit a podporovat, aby co nejmenší počet dětí našeho Krále a Pána Ježíše Krista
vás opustil.
Boží lidé, víra je těžce zkoušena, ničivý dopad přírody se bude zvyšovat a přicházet
neočekávaně. Slunce přivede Zemi do stavu pohotovosti.
Hrozba nebeského tělesa přicházejícího z vesmíru je alarmující a lidstvo bude trpět.
Připravujte se vytrvale a bez rozptylování, země se bude třást.
Voda moří se neuklidní, ale naopak, vystoupí na pevninu.
Člověk se musí řádně vzdělávat, nikoli nesprávně, neboť bez Boha není nic.
KDO JE JAKO BŮH?
Svatý archanděl Michael

Poselství Matky Spásy ze dne 10. dubna 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

NEMŮŽETE PROŽÍVAT VÍRU SVÝM ZPŮSOBEM…

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Žehnám vás – jako mé děti, vyzývám vás zůstat ve stálé aktivitě, aby vaši bratři se náležitě
připravili na to, co lidstvo musí žít.
Nerozptylujte se, zůstaňte soustředěné na cíl, k němuž vás povolal můj Syn. Věnujte se
duchovnímu růstu teď, protože potom to pro vás nebude snadné.
Jako Matka, se nalézám v modlitbě a úpěnlivé prosbě před Nejsvětější Trojicí v době,
předcházející velkou tragédii ztráty víry.
Nemůžete prožívat víru svým způsobem…
Nemůžete prožívat lásku Nejsvětější Trojice svým způsobem…
Liberalismus se šíří jako kynoucí kvasnice…
Milované děti, zůstaňte jednotné, abyste v jednotě s mým Synem jste si mohly být vzájemně
oporou.
Žehnám vám.
Matka Maria

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 14. dubna 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

KRUTOU REALITU LIDSTVA NELZE POPSAT

Boží lide:
v naprostém zbožňování našeho Krále a Pána Ježíše Krista [1Tm 6, 15], my, nebeské
legie, ležíme tváří k Zemi před nekonečnou Láskou Boha, Dárce milosrdenství
lidským stvořením.
Odmítnutí Boha lidmi je překonáno Božím milosrdenstvím, které očekává obrácení
těch, kteří Ho nemilují, aby zachránili své duše.
Svatý týden pro velkou většinu Božích dětí už nemá žádný význam. Je to něco zapomenutého,
příležitost k trávení volného času a k přímému kontaktu s hříchem. Je to příležitost k zábavě.
Chce-li si lidské stvoření zachovat duševní zdraví, najde v této vzpomínkové oslavě
příležitost přilnout ke každému z okamžiků, v nichž náš Pán a Král Ježíš Kristus,
odhaluje svým dětem Boží Lásku. Člověk bude litovat, že zapomněl na tuto Lásku
v okamžiku, kdy vstoupí do spojení se svým svědomím a bude mít před sebou realitu svých
hříchů.
Lidstvo už pak nebude stejné: Pro tuto generaci bude "Před tím" a "Potom".
Nezájem o hodnotu utrpení, smrti a vzkříšení našeho Pána a Krále Ježíše Krista bude
i nadále táhnout člověka k duchovnímu masakru, záměru ďábla.

Lidstvo je na své největší křižovatce: vyneslo znovu rozsudek nad naším Králem a Pánem
Ježíšem Kristem [Lk 23, 13-25] a odsoudilo sebe. Svět hoří zlem, a proto jsou lidé rozděleni na
ty, kdo patří Kristu a na ty, kteří s Ním být nechtějí, na ty, kdo překonávají zkoušky, aby udrželi
krok s Králem Nebe a Země a na ty, kteří se vydají zlu.
Boží lidé: Kristus, Král vesmíru, vás vyzývá, abyste se všichni podívali do svého
nitra, protože jen tam poznáte svá díla a činy – volá ty, kdo křičí: UKŘIŽUJ HO!, ty, kdo
přebývají v lidském stvoření a žijí ve zdánlivém tichu, ale ve skutečnosti nesou uvnitř sebe,
co nechtějí rozpoznat, trochu těch, kdo křičeli: UKŘIŽUJ HO!, ty, kdo Ho zradili, kdo Ho opustili.
Lidská nevědomost způsobuje, že událost Kříže dává lidstvo stranou, nebo si ji připomíná,
ale neprožívá ji. Člověk není schopen žít vnitřní plnost, setkání na cestě do Emauz, mystiku
duchovní cesty. Proto lidstvo směřuje k tomu, co vytvořilo, jde svou vlastní cestou, na niž
nepozvalo našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Tento Svatý týden by neměl oslavován, ale prožíván s největší intimitou v lidském
srdci s vírou, nadějí a láskou k bližnímu, bez nichž je cesta Božího dítěte bolestnější.
Lidé našeho Krále a Pána, toto je chvíle, kdy musíte zůstat v jiné atmosféře, aby vaše víra byla
plná, musíte zůstat v mikroklimatu bez znečištění, aby naděje nebyla ztracena. Musíte vyčistit
vzduch, který dýcháte, aby dobročinnost nebyla vynuceným činem, ale byla Božímu dítěti
vrozená – nepředstíraná, "přirozená". Pak vaše práce, jednání a reakce půjdou božským
způsobem.
V tento den ovací a provolávání slávy pro našeho Krále a Pána Ježíše Krista, kdy
pozvedáme větve, abychom pozdravili Božího Syna, meditujte, abyste později
neprovolávali slávu antikristu.
Boží lide, krutou realitu lidstva nelze popsat. Hrůzy, jimiž prochází církev našeho Krále a Pána
Ježíše Krista znamená, že noví mučedníci pozvednou své hlasy a budou sdílet Slovo, které náš
Král a naše Královna a Matka poskytli lidstvu, aby je varovali před možným nebezpečím,
ve kterém se nachází a do kterého je táhne Zlý.
Boží církev, která nám byla svěřena, abychom ji chránili před strategií zla, je jiná, a přesto
to nevidíte, protože se na ni díváte zvětšovacím sklem vaší osobnosti a ne duší každého z vás,
což by vám pomohlo rozlišovat pod ochranou Ducha Svatého.
Věrné nástroje, které povznášejí Slovo, jež dostávají od našeho Krále a Pána Ježíše Krista,
od naší Královny a Matky, nebo od těchto poslů Nejsvětější Trojice, budou viditelnými
mučedníky kvůli odmítnutí těch, kteří nejsou vůbec cizí krizi víry v církvi. Kdokoli nese Boží
Světlo ve svých rukou, aby probudil své bratry, je v obležení!
Rozjímejte během tohoto Svatého týdne, ať vaše srdce bije podle Božího rytmu,
dýchejte Božím rytmem. Dívejte se, poslouchejte, pociťujte, jděte v rytmu bolestné

Matky, abyste později, jako naše Královna a Matka, dosáhli radosti být novými
stvořeními, vzkříšenými v našem slavném Králi a Pánu Ježíši Kristu.
Modlete se: země se hýbe a člověk klečí.
Víra roste životem v Kristu, skrze Něho a v Něm…
Naděje je udržována praktikováním Lásky…
Dobročinnost je kultivována naplňováním Boží vůle…
a v tom všem, kdo je expertem, je vaše Královna a Matka.
Buďte doprovázeni naší Královnou a Matkou: Překážky, kterým budou čelit pravé a
věrné Boží děti, nebudou otálet – setkáte se s velkými bitvami v samém Božím
domu.
Ochraňuji vás.
KDO JE JAKO BŮH?
Svatý archanděl Michael

Poselství Matky Spásy ze dne 17. dubna 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

NABÍDNĚTE MÉMU SYNU LÁSKU, NECHTĚJTE NIC VÍC A ZBYTEK VÁM BUDE PŘIDÁN
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Mé požehnání je s vámi, aby s každým dechem, každým tlukotem srdce, každým
pohledem, každý krokem, který uděláte, jste byli pod mou ochranou.
Mé děti, duchovní nebezpečí, v němž se lidstvo nachází, je takové, že i když se nevzdávám
mých přímluv před Nejsvětější Trojicí za každé z vás, přišla jsem vás vyzvat, abyste byly
pokorné, když vstoupíte do oblasti mého Syna.
Žádala jsem vás, abyste mého Syna milovali, a abyste Ho milovali, musíte Ho poznat. Je to
právě v poznání, kde číhá nebezpečí, ztratíte-li jako lidská bytost pojem o duchovním ohrožení,
které přichází s arogancí, když člověk věří, že má víc než dost znalostí o nebeských věcech.
Jako Boží stvoření jste dětmi Boží vůle, proto nepožadujte mít víc, než milost si přát
poznat, co Bůh žádá od každého z vás.

Zlý ve vás vidí touhu po poznání a lstivost pekelného hada zaútočí na člověka silněji, vycítí-li
vytrvalost, s níž mé děti pokračují na své cestě ve snaze udržet se v blízkosti mého Syna. Pak
na ně útočí z mnoha stran, a jedna z nich, která je velmi choulostivá, je intelekt, kde začínají
bitvy spekulacemi a pýchou, která se nadýmá, podporovaná démony, potulující se po zemi, aby
si vybrali svou kořist.
Děti církve mého Syna, musíte zůstat pozorné, nepolevujte ve své ostražitosti, neboť se
nacházíte na velké křižovatce, na cestě na Kalvárii, na cestě k očištění univerzální církve. V tuto
chvíli člověk spojil dřívější zla se současnými a zvrácenost je nepopsatelná. S bolestí musíte
poznat, že nejste hodny nebeských milostí. A ležíce tváří k zemi, měly byste uznat, že si
nezasloužíte Boží milosrdenství [Žid 4, 16].
Milované děti, v mnoha lidech slábne víra s takovou rychlostí, že jen málo, které vytrvá, se bude
moci vrátit do katakomb následkem pronásledování, kvůli velké duchovní tragedii, v níž žije
velká část lidstva [Mk 6, 34].
Nezůstávejte neteční před dovednostmi Satana. Čiňte nápravu v reakci na krizi víry
lidstva, nabízejte svá utrpení srdcím nakaženým morem nemravnosti.
Modlete se a držte půst kvůli nedostatku lásky k mému Synu.
Odpadlictví se šíří, pošetilost vás přivedla do tohoto stavu [1Tim 4, 1]. Můj Syn trpí kvůli svým
dětem a vy Ho ignorujete.
Brzy se můj Syn se mnou rozloučí, aby šel do večeřadla, kde bude sdílet chléb a víno,
své Tělo a Krev se svými učedníky, aby se připravil na bolest lásky pro ty, které
miluje.
A… co dělají jeho následovníci, jeho děti?…
Jak se připravujete doprovázet mého Syna v jeho oběti Lásky za celé lidstvo?
Jste si vědomi toho, jak delikátní a rozhodující je tento okamžik pro víru?
Kolik musí lidstvo odčinit?
Kolik musí lidstvo vytrpět?
Nakolik se musí lid mého Syna ještě sám posílit, aby vytrval ve víře?…
Nabídněte mému Synu lásku, nechtějte nic víc a zbytek vám bude přidán.
Buďte strážci svých bratrů, sjednoťte se tak, aby vás zlo znenadání nepolapilo.
Modlete se jeden za druhého, modlete se za Argentinu, bude velmi trpět.
Modlete se za Spojené státy.
Modlete se za Venezuelu, ztmavne.

Modlete se za Itálii, utrpení přichází.
Sjednoťte se s mým Synem, jděte pro pomoc ke svým společníkům na cestě, nezapomínejte na
své strážné anděly, utěší vás ve chvílích bolesti.
Připravujte se s mým Synem, žijte s mým Synem každý okamžik jeho bolestného
utrpení a znovu se setkávejte s Láskou v Duchu a Pravdě.
Přijďte ke Mně a znovu řekněte to osobní "Ano" mého Syna a následkem toho "Ano" Lásce
k bližnímu.
Přijměte mé mateřské požehnání a má mateřská ochrana nechť je s vámi.
Matka Maria

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 19. dubna 2019 na Velký pátek.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

PŘICHÁZÍ UTRPENÍ A KAŽDÝM OTŘESE

Lidé Boha, kteří zůstáváte v řece Vody a Krve, které prýští z boku našeho Krále
Ježíše Krista [Jan 19, 34]:
Kolik ran je na nejsvětějším Těle Krista, Krále vesmíru!
Kolik lásky k lidskému stvoření!
Kolik utrpení z neustávajícího nepochopení touto generací!
Kolik ran, jimiž náš Král a Pán stále trpí, Mu způsobují ti, kteří Mu neslouží srdcem, pohřbívají
své svědomí, aby necítili nepohodlí!
Kolik ran na božském Těle našeho Pána Ježíše Krista Mu způsobil jeho vlastní lid?
Není to předzvěst očisty mystického Těla Kristova?
Hřích mocně vystupuje a okamžitě se dává na cestu po celé zemi prostřednictvím
sdělovacích prostředků. Se stejnou intenzitou vše, co je nevhodné, v okamžiku dosáhne
k člověku, proměňuje jeho mysl lidskou vůlí na hnijící stoku ďábelských činů a děl všeho druhu.
Lidstvo přijímá v euforii našeho Krále a Pána Ježíše Krista a naši Královnu a Matku, a pak,
ve stejném emocionálním stavu, je okamžitě odkládá stranou a odsouvá na poslední místo. Boží
Slovo Krista je uvrženo do odmítnutí – takto jedná slepé lidstvo, nepřikládá žádnou víru
znamením nebo signálům tohoto času. Neodvolávám se jen na ty, kdo se považují za církev, ale

na celé lidstvo, které ztratilo hlad po božském a popírá Ducha Svatého, zarmucuje Ho, a tímto
způsobem ztrácí božský původ [Mt 12, 31-32].
Naše Královna a Matka se dívá se smutkem na lid svého Syna, na své děti, na
každého z vás a trpí kvůli neposlušnosti a odmítnutí těch, které přijala u paty kříže
[Jan 19, 26]. Našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu je provolávána sláva, a pak je okamžitě
odsouzen na kříž svým vlastním lidem, který se připoutal k ďáblu, a v něm k hříchu, pýše,
aroganci, chtivosti a který tvrdostí srdce zaplavuje ty, kdo trpí. Ať se proto lidstvo připraví!
Přichází utrpení a každým otřese.
My, nebeské legie, zůstáváme pozorní k slovu každého Božího dítěte, které
s kajícným a pokorným srdcem prosí o naši ochranu a úkryt v boji proti duchům zla,
kteří špiní Boží dům. Ďábel byl přijat s velkou úctou a lidstvo se pyšní ve svém úpadku. Před
příchodem našeho Krále, musí být lidstvo očištěno: každé lidské stvoření projde sítem svých
vlastních hříchů, které bude tak nelítostné, že někteří lidé nebudou schopni dále žít. Lidstvo
půjde dál, jakoby se nic nestalo. Jak jen budete litovat, že jste nebyli poslušní, neživili se
vysvětlením, které vám nebe poskytlo v každém odhalení!
Vy, kteří jste povoláni:
Živte se, duchovně podvyživení nevyrostete…
Posilujte se v Kristu, Králi vesmíru a jděte dál s rozhodností…
Naloďte se na člun a vyrazte na moře s pevným odhodláním, důvěrou a jistotou, že jste byli
povoláni být částí věrného Zbytku…
Boží lidé, naše Královna a Matka, vaše Královna a Matka, bude odsunuta na velmi malé místo v
církvi. Tím, že ji zneváží jako Matku, mají v úmyslu oslabit Boží lid ve chvílích, kdy všude bude
vládnout rozsáhlý zmatek.
Démon, se svým dvojsečným mečem, vyvolá zmatek v Božím lidu, bude šířit zášť, rozdělení,
pýchu, bude procházet napříč lidskou myslí, protože ví, že člověk chce svobodu, ale svoboda je
moudrost, nikoli nevázanost, a aby byl svobodný, musí nejdřív přijmout víru.
Neztraťte víru, buďte stále těmi, kdo zbožňují našeho Krále a Pána Ježíše Krista, dívejte se za
tento svět, tam, kde jen ti, kdo si zachovají jistotu v naplnění Božího Slova a jsou mu věrní, se
mohou dívat a vidět požehnání.
KDO JE JAKO BŮH?
Svatý archanděl Michael

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 26. dubna 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

ZLÝ VÁS OPAKOVANĚ KLAME, ABYSTE MĚ URÁŽELI

Můj lide, moji milovaní lidé, žehnám vám.
Kdokoli vstoupí do mé vůle, neustále napravuje a miluje, aniž by ode Mne odešel a
přijme pevné rozhodnutí spojit se Mnou svůj život, takové mé dítě je znovu
zrozeno…
K tomuto znovuzrození vás vyzývá náš Dům, prostřednictvím tohoto odhalení.
Moji lidé, chcete-li vstoupit do mé moudrosti, musíte otevřít oči ducha, udržet své myšlenky ve
Mně, podřídit svého ducha Mně, aby každý čin a každé dílo mohlo být v mé vůli.
Má Matka vás miluje a přimlouvá se za vás před naší Nejsvětější Trojicí. Nechce, aby
žádné její dítě bylo ztraceno, neboť pro mou Matku je každý s vás jejím vlastním srdcem.
Děti, chcete vyzařovat mou Lásku? Buďte užitečné, přitahujte duše ke Mně, vyzařujte Mne.
Stvoření vyzařují, co mají. Každý se liší, jeden od druhého, ale mé děti mají něco společného, co
je pro ně stále charakteristické: jsou jednota, bratrství a radují se ze společného dobra
uprostřed lidstva, které hledá jen osobní dobro.
Ideologie přicházejí a odcházejí, uspokojují instinkty, které vedou lidstvo k získávání zla
a odmítání dobra. Morálka byla dána stranou, společnost, osvobozená od právního řádu je to,
co v tomto čase převládá, uspokojení, radost z příslušnosti k masám je cílem většiny,
bez zásahu svědomí, které moji lidé ztrácejí stále víc.
Mé děti, nespojujte se s moderními trendy, Zákon je jediný a obsahuje Desatero přikázání, která
se nemohou změnit. Ponořte se do mého Nejsvětějšího Srdce a do Neposkvrněného
Srdce mé Matky, ponořte se do naší nekonečné Lásky, abyste mohly být podobné
naší Lásce ke každému z vašich bratrů.
Moji milovaní, Zlý vás opakovaně klame, abyste Mě uráželi. Nabízí vám sotva znatelné
náboženské novinky, aby u vás potlačil pocit viny, když přestupujete Boží Zákon. Nepřijímejte
novinky ze strachu, že vás odmítnou, ale naopak, zůstaňte pevní, a stanete se vlastníky
věčného života.
Neodpočívejte, buďte dychtiví po obrácení, připravte se duchovně čelit tomu, co přichází
k mému lidu, zejména pronásledování, nejen těmi, kdo nevěří, ale těmi z mých dětí, jež
ze strachu, z nedostatku víry, vás předají těm, kdo Mě nemilují.

Milovaní, připravte se na Varování: Je to má výsada, hmatatelné milosrdenství
ve prospěch lidstva, a přesto budou takoví, kdo Mě po Varování zapudí ještě
rozhodněji.
Lidstvo se nepřipravuje, necvičíte se v ctnostech, abyste jednali v mé podobnosti [Mt 11, 29],
nemyslíte na okamžik, kdy budete čelit váze svého vlastního svědomí, toho, kterého jste si
během svého života nevšímali, nebo nerozpoznali jako urážku proti Mně.
Varoval jsem vás, snažně jsem vás prosil, abyste jednali sami o sobě před časem,
který není časem, ale "BĚDA"!
Epidemie se budou šířit, dokud se nestanou pandemiemi, vymýcené choroby se vrátí, stejně
jako člověk Mě vymýtil a zvolil si Satana za svého boha.
Přitom živly povstávají v hledání člověka, který nežije podle mé vůle.
Moji milovaní, ne všechno je bolestí pro mé děti.
Zázrak již oznámený, k němuž dojde po Varování v malém městě v Evropě a na
jiných místech mariánských zjevení jako znamení naší božské a nesmírné lásky
k lidstvu, abyste mohli mít jistotu, že má Láska a Láska mé Matky se nevyčerpává.
Božím nařízením, tento zázrak bude dán i mým dětem Ameriky na kopci Tepeyac, ve
svatyni mé Matky, při vzývání Naší Paní Guadalupské, císařovny Ameriky v Mexiku,
protože je blízký vztah mezi mou Matkou Guadalupskou a příchodem mého anděla
pokoje k lidstvu.
Nemocní, kteří budou přítomní na místě tohoto zázraku, budou uzdraveni, duše,
které věří v Boží původ tohoto zázraku, obdrží velká požehnání.
Před tak velkým důkazem mé lásky, můj lid musí zdvojnásobit své modlitby,
praktikování mé Lásky a rozšiřování výzev mého Domu, protože nepřítel duše
zachovává svůj cíl: krást duše.
Moji milovaní, země se bude dále třást a příroda dále varovat. Buďte ostražití.
Modlete se za Spojené státy, utrpení pokračuje v tomto národu.
Modlete se za Chile, trpí silou přírody.
Modlete se za Indii, je ponořena do nestability.
Modlete se, vulkány se probouzejí.

Moji milovaní lidé, má Matka vás ochraňuje, miluje vás.
Udržuji mé nebeské legie nad lidstvem z lásky.
Mé požehnání je nad každým z vás, mé děti.
Miluji vás.
Váš Ježíš

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 30. dubna 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

OBĚŤ PŘÍJEMNÁ BOHU JE TA, KTERÁ NEJVÍC BOLÍ

Děti Boží:
Ve jménu Nejsvětější Trojice, sdílím vám Boží pokoj – nepostradatelný pro
celé lidstvo, a aby Zlý vás nesvedl z cesty, k níž vás volá Boží Láska.
Musíte si udržet pokoj, abyste nebyli snadnou kořistí pro pokušení, do něhož vás Satan nechá
rychle padnout a snadno nad vámi zvítězí.
Pro lidi našeho Krále a Pána Ježíše Krista je nutné, aby pochopili, že toto je
rozhodující čas. Proto Zlý používá každou lest, kterou vlastní mezi svými podlými zbraněmi,
aby zamlžil mysl Božích dětí. Ty, které najde vlažné ve víře, podnítí, že padnou do zhoubných
činností a tímto způsobem jim snadněji nasadí pouta, které z nich udělají jeho otroky.
Náš Pán a Král Ježíš Kristus miluje vás všechny a nechce, abyste se zkompromitovali s ďáblem.
Nepadejte do léček Satana: tato chvíle, tento okamžik je rozhodující. Nezapomeňte na Boží
milosrdenství. I když je moře uvedeno do pohybu největšími bouřemi, a vlny se zvedají k člunu,
jímž je každé Boží dítě, je v člověku velké dílo milosrdenství: "Dávejte, a bude vám dáno"
[Lk 6, 38]. Naopak ten, kdo neodpouští, se stává svým vlastním nepřítelem, svým vlastním
rozsudkem smrti.
Milovaní našeho Krále a Pána Ježíše Krista, je nutné, abyste se pozvedli v duchu, ne abyste
věděli víc, ale abyste cítili duší, viděli čistým pohledem a modlili se k Bohu za ty, kdo
neodpouštějí svým bližním, protože to je vede ke ztrátě jejich duší, pokud se nekají včas. Když
se člověku líbí ukazovat prstem, ať ukáže na sebe. Na jeho místě by se měl každý člověk stát
Samaritánem, který jde a vidí svého bratra, ležícího v mdlobách na zemi, ovázat jeho rány a vlít
do nich víno a olej, vzít ho do hostince a starat se o něj. [Lk 10, 25-37].

Boží lidé, máte povinnost ke Kristu, Pánu vesmíru:
Změňte, proměňte své životy!
Máte čas, než neočekávaně sestoupí tresty, které udeří. Nezapomeňte, že Boží Láska
je nekonečná, Boží milosrdenství je nekonečné k těm, kdo napravují škodu.
To je porozumění, k němuž vás volá nebe: Hříšníci se musí kát a vy musíte zůstat
zvlášť ostražití, abyste se nenašli mezi nimi.
Náš Král a Pán Ježíš Kristus, naše Královna a Matka u vás nevyvolávají strach, ale upozorňují
vás předem, abyste měli poznání a nezaspali v hříchu. Proroci předávají Slovo Otcova Domu,
abyste v tomto čase byli připraveni. Kdyby vás nevarovali, opak by se stal pravdou, protože
události přijdou a zastihnou vás spící. Boží Láska nechce, aby se to stalo jejím dětem.
Boží lidé, radujte se z kajícnosti, k níž se můžete uchýlit s velkorysým duchem v pokání.
Milované děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, tak mnoho lidí prosí nebe, aby soužení
sestoupilo teď! A přesto… budou ti, kdo o to prosí, spravedliví? Neboť utrpení přijde na celé
lidstvo, nejen na některé, ale na hříšníky, a i ty bez hříchu. V těchto časech budete zkoušeni ve
víře, proto vší silou proste o neochvějnou víru.
To je úkol Božího lidu: modlit se za jiné, prosit o neochvějnou víru, takovou víru, která vás
nepovede k opuštění Krista v bolesti, zkouškách, potížích, uprostřed pronásledování, masakrů, v
hladomoru… víra, víra, víra! My, nebeské armády, křičíme do lidských uší: víra v Boha!
Vesmír zkouší člověka, Slunce je ztemnělé a zkouší člověka. Voda moří a vody dešťů zkoušejí
člověka, proto musí být víra neochvějná. Bůh nezklame člověka, který mu patří. V tom čase se
lidstvo musí připravit stěhovat se z jednoho místa na druhé kvůli k tvrdosti událostí.
Zůstaňte bdělí, oběť příjemná Bohu je ta, která nejvíc bolí. Ve Varování se uvidíte takoví, jací
jste, proto byste neměli otálet, obraťte se teď!
Z vesmíru přichází velká, neočekávaná hrozba: víra bude nepostradatelná.
Boží Láska vám odhalila své velké milosrdenství prostřednictvím "Zázraku pro Ameriky":
zůstaňte v pokoji, víra je nepostradatelná. Náš Král a Pán Ježíš Kristus dal svému proroku
datum této události, aby vám ji oznámil už předem, aby ti, kdo mohou, tam mohli přijít, protože
podmínky nebudou takové, jako jsou nyní. Ale aby byli vyléčeni, víra a lítost nad spáchaným
pochybením musí růst.
Boží lidé, náš milovaný a nejdražší anděl pokoje přijde k lidstvu, aby vám pomáhal a
varoval vás: Boží děti nebyly nikdy opuštěny.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za Jižní Afriku, trpí kvůli lidem bez soucitu.

Modlete se za Japonsko, příroda je silně udeří.
Modlete se za Kolumbii, trpí.
Modlete se za Anglii, lidé se rozohní.
Děti Nejsvětější Trojice, neodmítejte v tomto čase volání Otcova Domu, kdy církev potřebuje
všechny modlitby, aby zůstala stát.
Začínáte velmi speciální měsíc, měsíc naší Královny a Matky. Je nezbytné, aby
ve všech církvích světa a všech domovech, které jsou k tomu připraveny, jste se
modlily svatý růženec za mír ve světě.
V den 13. května se musíte znovu zasvětit naší Královně a Matce, vaší Královně
a Matce, abyste pod její ochranou a s její pomocí, mohly být posíleny v lásce, naději
a dobročinnosti, přímluvou vaší Matky.
Přijměte tuto žádost, je nanejvýš důležitá.
My jsme vaši společníci na cestě a vaši andělé strážní.
Všem lidem dobré vůle…
KDO JE JAKO BŮH?
Svatý archanděl Michael

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 4. května 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

ĎÁBLU NENÍ DOVOLENO PŘEKROČIT HRANICE, KTERÉ MU VYMEZUJE BŮH, NEBO
PŘESTOUPIT SVOLENÍ ČLOVĚKA
Boží lidé:
Ať Boží požehnání sestoupí na každého z vás…
Byl jsem poslán kvůli velké hrozbě, která se rozprostírá nad lidským stvořením s blížícím se
naplněním varování, jemuž dlouhé, dlouhé roky pozorně a se svatou trpělivostí naslouchali lidé
dobré vůle, kteří dokázali čekat. Nebudou zklamáni, jelikož tato generace prožije a bude
svědkem naplnění odhalení, která Boží vůle opakovala lidstvu znovu a znovu.

Náš Král a Pán zná i sebemenší myšlenku lidské bytosti a kvůli tomu předvídá lidské
činy a jednání, aby se duše neztratily.
Milovaní Boha, žijete uprostřed velkého duchovního zmatku, proto my, jako nebeské armády,
zůstáváme všichni pozorní, abychom vás chránili a střežili před neustálými nástrahami ďábla,
který je žijící zvrhlou duchovní bytostí, který má potěšení zneužívat člověka svou zlobou, svým
jedem, a který nepřestane vnášet do lidské mysli zhoubné myšlenky a zmatek, aby splnil svůj
cíl: zničit církev, pokud to lidé dovolí, protože mu není dovoleno překročit hranice, které mu
vymezuje Bůh, nebo přestoupit svolení člověka.
To vysvětluje přesah víry v lidské bytosti, že může říct ďáblu NE!, aby ho odmítl
a dal přednost vlastnictví milosti a vítězství Krista před zlem.
Velká většina lidských stvoření si myslí, že démon může být snadno přemožen. Není tomu tak.
Pohleďte, jak démon útočí na Boží děti:
u některých násobí žárlivost…
u jiných navodí zlé myšlenky…
jiné naplní váhavostí…
nutí jiné soudit své bratry…
nazývat "Satanem" jisté lidi…
zveličovat ego ostatních…
naplňovat druhé předsudky…
nasycovat jiné hněvem…
některé chtivostí…
a jiné ještě naplňovat závistí…
A je tomu tak, že všichni jsou zkoušeni způsoby, které si nikdo ani nemůže
představit, abyste nebyli schopni rozpoznat zlo, před kterým se nacházíte.
Boží lidé, nezmiňuji se vám o Satanovi, jakoby byl důležitější než je náš Král a Pán Ježíš Kristus,
nebo že bych nacházel velké uspokojení o něm k vám mluvit. Je to spíše proto, že v tomto čase
princ tohoto světa číhá, čeká na nejmenší příležitost, aby napadl Boží lid [Petr 5, 8-9], a já jsem
poslán, abych vás bránil a učil vás, že musíte i nadále setrvat v boji proti zlu.
Člověku, jako Božímu dítěti, byla dána síla odporovat zlu a milost bojovat proti
němu.
Před mocí Nejsvětější Trojice, přítomnou v člověku, Božím dítěti, Zlý uteče [1Kor 10,
13]. Proto: VÍRA, VÍRA, VÍRA.
Milovaní Nejsvětější Trojice, Boží Zákon je ohrožován moderními trendy, určené snižovat dopad
hříchu na lidskou duši, které vyzývají člověka, aby nebyl duchovní, aby byl snadnou kořistí pro

zlo, které roste s velkou silou před lidským stvořením, jemuž chybí poznání, víra, a důvěra v
našeho a vašeho Krále a Pána Ježíše Krista a v přímluvu naší a vaší Královny a Matky.
Děti Boží jdou trnitými cestami, ale trny je nezastaví, netrápí je, ani jim nejsou
důvodem k zoufalství, protože jejich síla přichází od Boha, nikoli od člověka. Děti Boží
se mohou cítit zraněné, ale neříkají o sobě, že už jsou téměř mrtvé, protože Bůh je posiluje,
podporuje je a vede je jak najít med v každém trnu, v každé bolesti, protože nic není z člověka,
ale všechno z Boha [Ž 46, 2].
Proto: Odvahu! Víra je větší než zkoušky a v těchto zkouškách se projevuje věčný
život Krista, Krále vesmíru.
Boží lidé, je nutné, abyste dodržovali Boží Zákon, aby se Boží Láska znásobila a nebyla nikým a
ničím zatemňována.
Modlete se, Boží lidé, modlete se před aktivací vulkánů a utrpením velké části
lidstva.
Modlete se, aby zdravé učení nebylo pozměněno, modlete se, aby přikázání Božího
Zákona nebyla zlehčována.
Modlete se, církev je pronásledována, je pronásledována pozvolna.
Modlete se a šiřte víru, úpěnlivě proste za přímluvu vaší Královny a Matky:
zemětřesení přijdou s velkou silou.
Modlete se ve vhodném i nevhodném čase, nezapomínejte, že děti Boha Ho vždy
hledají v poslušnosti jeho vůli, aniž by ji zapřeli.
Zasvěťte svatý růženec s láskou a vírou té, která vás přijala u paty kříže slávy.
My jsme vaši společníci na cestě a vaši andělé strážní.
Všem lidem dobré vůle…
KDO JE JAKO BŮH?
Svatý archanděl Michael

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 11. května 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

MÉ SRDCE SI VŠÍMÁ KAŽDÉHO TEPU MÝCH DĚTÍ

Moji milovaní lidé:
Mé srdce si všímá každého tepu mých dětí, a když rytmus srdce jediného z nich se mění,
okamžitě posílám pomoc z mého Domu, aby cokoli, co se mu stalo, bylo zmírněno tak, aby
se vrátilo a zůstalo v mé harmonii Lásky, aby Stvoření mohlo přijímat tlukot srdcí mého lidu
v souladu s mým, pokud si to lidské stvoření přeje.
Moji milovaní lidé, toto je čas milosrdenství mého srdce k lidem a současně
je to okamžik pro svobodné rozhodnutí člověka pro spásu, nebo k setrvání ve
zlu [Dt 30, 15-16].
Je to výjimečná a jedinečná chvíle, v níž existují dvě zcela pevně určené cesty: dobro, nebo zlo.
Proto byste se neměli vracet zpět. Potřebuji, abyste pochopili, že tento okamžik je pro mé lidi
mimořádně vzácný a nesmíte jej promarnit.
Musíte být neúnavnými hledači dobra, a kde najdete zlo, tam musíte vnášet dobro, aby duše
nebyly odděleny od mého Boku, ale spíše, aby každý člověk mohl být dělníkem na mé vinici,
jenž pracuje bez odpočinku, před koncem tohoto času, zkráceného vlivem vnějších a vnitřních
událostí na Zemi, které zrychlují její otáčení a vychylují její osu, ovlivňují člověka nemocemi,
které způsobují emocionální nerovnováhu, závratě, nemoci srdce, ztrátu tělesné rovnováhy,
stejně jako nevysvětlitelnou úzkost. Děti, to vše zdůrazňuji, abyste si byly vědomy, že změny na
Zemi přímo ovlivňují lidská stvoření.
Naléhal jsem na vás, abyste si zachovaly víru. Navzdory porážkám, navzdory
vašemu zraněnému egu, zkouškám, pro něž nemáte vysvětlení, nemocem všech
druhů, udržujte si neochvějnou víru.
Víte, děti, Zlý využívá stejné odchylky Země, které ovlivňují člověka, aby vás odvrátil od mých
záležitostí, odchýlil od naplňování Božího Zákona, odvedl vás od Zákona lásky k bližnímu, od
dobročinnosti, dokonce od samotné naděje, abyste se ponořily do malomyslnosti a tím, že
nenacházíte okamžitá řešení, vás vedl k unáhleným rozhodnutím.
Z tohoto důvodu je více případů lidí, kteří si berou život, odtud pocházejí zničené rodiny, odtud
vychází lidská neschopnost čelit životu s jeho událostmi, proto se člověka zmocnila slabost a mé
Slovo už není respektováno a je mu dáván jiný význam, který nenacházíte v Písmu. Proto jste
překroutily Přikázání, přírodní Zákon vztahující se na muže i ženy:

Z tohoto důvodu některé ženy se oddávají zhýralosti a nechávají potratit své děti. Neschopnost
vzít na sebe zodpovědnost je zakořeněna v nedostatku znalosti o existenci Nejsvětější Trojice a
mé Matky, v lehkomyslnosti rodičů, v neúctě k starším lidem a ve snadnosti, s jakou mladí lidí
lidé dostávají to, co chtějí. To je přivádí k neschopnosti.
Ale Já nezprošťuji člověka odpovědnosti. Ten, kdo je slabý, je slabý proto,
že nehledá být posílen Mnou a nachází potěšení v tom, že je slabý a nesnaží
se prosit mého Ducha Svatého o dar rozlišení.
Proto se množí ti, kdo říkají, že znají budoucnost, ti, kdo pracují s ďáblem, ti, kdo se
na vás dívají a popisují vaše životy.
To je důvod, proč lidstvo přitahuje zlo, proto ďábel rozdmychává moc čarodějnictví kvůli
nedostatku víry člověka ve Mne.
Každého z vás jsem volal jménem, volal jsem vás, abyste zůstali na cestě obrácení a aby každý
váš krok, který uděláte, byl namířen ke Mně, jakkoli těžké mohou být okolnosti. Vy znáte mé
cesty velmi dobře. Pokud se nesetkáte s potížemi, ptejte se sami sebe, kterou cestou jdete.
Lidstvo žije jako robot, provádějící rozmary Zlého. Už nedokážete rozlišit dobro od zla, vše
je pro vás dobrem, i když pracujete pro zlo.
Hustá temnota sestupuje na Zem. Temnota, která bude postupovat kvůli plynům velkých
vulkánů, které se stanou aktivní, sníží teplotu Země, jak už se to stalo dříve, až na to,
že tentokrát to bude trvat déle.
Moji lidé, nenechejte se uchvacovat chvilkovými záležitostmi. Všechno pomine; co
musíte obohatit, je vaše duše. Připravte se na velké změny, kterým bude čelit celé
lidstvo.
Lidstvo bude i nadále nemocné v duchu, bude se nořit se do páchnoucího hříchu, navzdory
odhalením, která jsem vám dal poznat a která netvoří shluk věšteb, ale jsou naplněním
skutečných událostí, ke kterým dochází po celé zemi.
Člověk odmítá autoritu, bludy jsou rychle šířeny a vítány s radostí a moji lidé jsou ve zmatku.
Moji posvěcení synové musí žít ve skromnosti, musí žít příkladný život a být obezřetní v řeči,
oblékat se důstojně, aby se odlišili od běžného lidstva. Kázání musí být přednáškami
a poučením o Mně, lekcemi o praxi pro mé lidi, lekcemi probouzející duše a vnášející do nich
žíznivou touhu, aby Mě našli.
Modlete se, mé děti, modlete se za svatost všech a znásobení víry v mých lidech.
Modlete se, mé děti, modlete se, hlad se šíří po celé zemi kvůli počasí a nákazám.

Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, příroda je bude bičovat.
Modlete se, děti, modlete se za Španělsko, sociální bouře přicházejí.
Jste pronásledováni Zlým. Nejlepší obranou je stálost ve víře a zůstat ve stavu
milosti. Když zlo na vás číhá, modlete se krédo a ruku s krucifixem pozvedněte
nahoru. Ale musíte být ve stavu milosti.
Mé děti, zasvěťte se mé Matce, ona, žena oděná sluncem [Zj 12, 1], je tou, která
zastíní Zlého svou čistotou a způsobí, že se dá na ústup, když se bude zdát, že již
nad člověkem zvítězil.
Milujte mou Matku, kterou jsem dal mým dětem, aby je vedla k naší Nejsvětější Trojici.
Milujte ji a buďte opravdovými dětmi mé Nejsvětější Matky.
Žehnám vás.
Váš Ježíš

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 19. května 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

AŤ SE STANE COKOLI, UDRŽTE SI VÍRU
Boží lidé:
Boží požehnání sestupuje na každého z vás.
Milované Boží děti, náš Král a Pán Ježíš Kristus volá k nám s velkou bolestí:
"Vidím, jak v lidských bytostech uhasíná plamen mé Lásky. Kdyby stvoření byla
ochotná milovat v mé podobnosti, jejich pocity, díla a jednání vůči svým bratrům by
byly tak povznesené, že by jediným pohledem, myšlenkou, v okamžiku poslali, co
jejich bratři potřebují, buď na fyzické, nebo duchovní úrovni, a potřeby jejich
bližního by v té chvíli byly zabezpečeny."
Boží děti, jak zapomínáte na velikost, kterou Boží Láska přináší lidskému stvoření, třebaže jí má
jen velmi malé množství! Tím, že dovolíte vašemu stavu vědomí kolísat, pohrdáte velikostí toho,
co je láska k Bohu a bližnímu. Vše, co obdržíte, jsou spíše drobky, které brání požehnání duší, a
přitahují částečky citů, které jsou v rozporu s láskou, brzdí ji a způsobující vážnou degeneraci v
duchu těch, kdo nežijí Boží Lásku v její podstatě.

Boží muž není ten, kdo sbírá semena nevědomosti.
Boží muž je ten, kdo miluje sebe a svého bližního, nikoli ten, kdo má prázdnotu
lásky ve svém slovu.
Zlo se rychle šíří přes celou Zemi a vybudovalo si úkryty ve stvořeních, která jsou slabá ve víře,
slabá v rozumu a neovládajících svou mysl. Člověk ji neudrží a ta létá, kam by neměla a vrací se
zpět neblahými a temnými způsoby, které do člověka vstupují v příbytcích duchovního klamu,
aby se ztratil.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, každé z vás jste bylo povoláno jménem, abyste vytvořily
Boží lid v těchto obtížných časech bouřlivých větrů, které přinášejí sami démoni, aby se šířili
rychleji a nedali člověku čas najít útočiště a zachránit se před odvlečením.
Přikázání Božího Zákona jsou pošlapána, znevažována, překroucena, a to člověka nepohne, ale
povzbudí ho věnovat se hříchu. Lidstvo se nevrací k Písmu svatému, a proto je nejisté, že právě
zde může vidět znamení blízkého naplnění odhalení, která naše a vaše Matka a Královna Nebe a
Země dávala po celé zemi svým dětem. Proto mnohá Boží stvoření jsou před zlem zticha,
protože nevěří v naplnění proroctví a pohrdají jimi, a tak zvyšují moc Zlého nad lidstvem.
Boží lidé se musí rozšířit po zemi, každá bytost musí mít duchovní sílu tisíce mužů a
být nástrojem evangelizace a spásy pro své bratry.
Buďte velcí a opravdoví ctitelé naší Královny a Matky a buďte jako ona. Jako Blahoslavená, byla
prvním apoštolem svého Syna – byla uvážlivá, pokorná, byla tou, která si byla vědoma všech
potřeb, ale držela se na posledním místě. Proto ochraňuje všechny své děti zaháněním ďábla,
aby vás uchovala v jednotě, která je znamením Boha.
Ať se stane cokoli, udržte si víru, oddanost Bohu a naší Matce a Královně jako pravé
duše, zamilované do toho, co je věčné, abyste se vyhnuli nebezpečí pro vaši spásu
na cestách zla, nemorálnosti, duchovní zkaženosti a násilí.
Jako Boží poslové a společníci lidí na cestě, naléháme na vás, abyste se nebouřili proti našemu
Pánu a Králi Ježíši Kristu. Okamžik je jen okamžikem a my bojujeme kvůli aroganci padlých
andělů – v přítomnosti trpíme kvůli bezohlednému, bezcitnému a prospěchářskému lidstvu.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modlete se za Kolumbii, její půda se třese.
Modlete se za Chile: trpí, a vy, jako Boží lid se musíte modlit za tento národ.
Modlete se, Boží děti, modlete se za Argentinu, lidská mysl je rozrušená.

Boží lidé, buďte pokorní, abyste mohli obdržet moudrost pro tento čas zmatku
a pronásledování.
Buďte pokorní, abyste mohli splynout s Nejsvětějšími Srdci našeho Krále a naší
Královny a zabránili, aby lidské srdce, podnícené světem, se proměnilo v kámen.
Modlete se v síle a se stálostí, které jsou nutné pro tento čas, abyste nepohrdli
věčnými statky, vy, kteří jíte med a mléko, jste se nestali duchovními žebráky, kteří
jdou z místa na místo uprostřed uvažování bez základů, v němž se vydáváte na
scestí.
Vy, kdo jste si vědomi potřeb lidstva a toho, co musíte napravit, čiňte pokání, buďte částí těch,
kdo žijí ve stálém zbožňování Boha, aniž byste pronesli slovo, buďte těmi, kdo obdrží korunu
slávy.
Nebuďte mezi těmi, kteří kvůli sebelásce, sami ztrácejí věčnou spásu v tomto rozhodujícím
okamžiku.
Jsme vaši společníci na cestě a vaši andělé strážní.
Všem lidem dobré vůle…
KDO JE JAKO BŮH?
Svatý archanděl Michael

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 24. května 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

MOJI LIDÉ NEVIDÍ HLOUBKU KONFLIKTU DOBRA SE ZLEM
Můj lide:
moji milovaní lidé, Já vás neopustím, když jste nejvíc obklíčeni ďáblem. Naopak, ochráním vás a
pošlu mé nebeské armády k záchraně i jediné duše, ale ta duše musí chtít být spasena
a zůstat připravená, aby byla zachráněna.
To neznamená, že můj lid nebude trpět pro svou vlastní očistu, neznamená to, že se bude těšit
z nebe už předem. Spolu s celým lidstvem, mé děti projdou sítem zkoušek a vyjdou z nich
vítězně.

Lidstvo bylo zkoušeno a trpělo nepopiratelnými soudy kvůli slabosti ve víře a kvůli pohotovému
přivítání, které nabídlo ďáblu. Jeho strategie překonala mé děti a ty se dostaly do spáru závisti,
špatného rádce, který vás chtěl vést k dosažení mé vůle, aniž byste prošly cestou tohoto
"božského Sochaře".
Bitva mezi dobrem a zlem existuje, a přesto člověk není schopen si udržet zkušenosti, ale
pokračuje v utrpení kvůli své vlastní neposlušnosti.
Moji lidé se dívají na dějinné události jako na nevýznamné a ti, kdo žijí v tomto čase, kdy
ďáblovo pronásledování se šíří po celé zemi v horlivé snaze o ztrátu duší, pohlížejí na mé Slovo
a na Slovo mé Matky s nedbalostí, aniž by si je vůbec uvědomovali.
Dívají se na špičku ledovce, bez toho, že by do hloubky rozebírali to, co žijí v přítomnosti
a co budou žít v budoucnu. Říkají vám o mírových dohodách a vy si neuvědomujete, co
předjímá mé Slovo, abyste se mohli probudit před bouří. Neposlušnost činí mé děti slepé
a hluché, ďáblova mazanost kalí vaše myšlení jako řeky bahna, moji vlastní se stávají
nakaženými a trpí těžkými duševními nemocemi.
Tato nákaza, která v tomto stadiu dějin lidstva zaskočila mé vlastní, je zcela zaměřena k tomu,
aby zvrátila mysl člověka, k zhroucení vědomí, aby chaos se zmocnil mých dětí, které jsou jako
čluny zmítané vlnami.
Země změnila svou osu, magnetismus ji unáší do jiného směru, který způsobuje velké
a neočekávané účinky na Zemi, na člověka a na celou přírodu. Tak je to s mými dětmi –
magnetismus, který vytváří Zlý, způsobuje, že lidstvo mění své myšlenky, svůj vkus, své touhy,
své záměry, a z jednoho okamžiku na druhý je přetváří na úplně jiná stvoření. Moji lidé nevidí
hloubku konfliktu dobra se zlem, neznepokojují se, když vidí šíření norem, které jsou v rozporu
se Mnou ve všem, co reprezentuje Mne. Nehledí na zhoubné plány hříchu, schvalované v
národech, nevidí, jak jsem krůček po krůčku, s velkou diplomacií, odstraňován z mého Domu, z
mých kostelů – ale co je vážnější, jak Mě člověk, svou vůlí, odstraňuje ze svého života.
"Proto vezměte na sebe plnou Boží výzbroj. Jen tak budete moci odolat, až bude zle,
všecko překonat a obstát" [Ef 6, 13].
Moji lidé žijí velkou univerzální bitvu, prorokovanou mezi "dobrem a zlem", ale nechtějí tomu
věřit. Mnohé z mých dětí přijaly ďábla, jeho zvrácenosti, jeho způsoby extrémní nemorálnosti,
smrti, která je povede ke ztrátě jejich duše, když se nebudou kát. Zapomínají na Boží Zákon,
opovažují se znesvěcovat, co patří mému Domu, páchají svatokrádežné činy, aby uspokojily
ďábla. Toto nahromadění zla obsahuje v sobě sílu vlastního jednání a činů Zlého, a protože
nejste pevní ve víře, nemůžete být neochvějní.
Živte se mým Tělem a mou Krví, modlete se a buďte mou Láskou, mým milosrdenstvím a mou
nadějí pro své bratry.

"Mé království není z tohoto světa" [Jan 18, 36], mé království bude žít navěky věků.
Moji lidé by měli znát proroctví, která má Matka a Já jsme vám dali, abyste nebyli nalezeni spící.
Moji milovaní lidé, neměli byste nechat to, co se děje na Zemi, bez povšimnutí. Znamení
a signály jsou předzvěstmi pro ty, kteří spí, aby je vyburcovaly k probuzení.
Má Matka připravuje můj Druhý příchod a ona, svou rukou, přivede mého anděla pokoje k mým
dětem, aby vám dal mou Lásku, aby vás vedl a posiloval vás. Pak nevěřící uvidí mého anděla
pokoje a budou mu naslouchat a znovu získají naději.
Má Matka – Brána nebes, Jitřní Hvězda, Slunce, které nikdy neztemní, je nařízením naší
Nejsvětější Trojice Archou Spásy v posledních časech. Má Matka Mě nosila ve svém lůnu a toto
požehnané lůno bude tím, co povede můj lid ke Mně.
Modlete se, mé děti, modlete se za Západ, stal se zamořeným a neposlouchá Mě.
Modlete se, mé děti, modlete se, abyste vydržely až do konce.
Modlete se, mé děti, modlete se, za Kanadu, neočekávané přijde na tuto zemi.
Moje milované děti, probuďte se! Mé volání je naléhavé, nespěte!
JÁ ZVÍTĚZÍM! [Mt 16, 18].
Žehnám vám.
Váš Ježíš

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 31. května 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

NALÉHAVĚ PROSTE O DARY DUCHA SVATÉHO

Milovaní Boha,
Boží Láska sestupuje na každého z vás.
Jsem poslán Nejsvětější Trojicí jako Princ Božích legií, vzhledem k naléhavosti tohoto okamžiku.

Lidstvo ve své letargii pomáhá růst zlu, postupuje mílovými kroky po celé Zemi a urychluje
příchod nového světového řádu.
Lidstvo protestuje proti vládám kvůli ekonomickým důvodům, politickým důvodům ale mělo
by protestovat za morálku, dobro, za zachování životů nevinných, za přírodní zákon lidské
bytosti, avšak dělá pravý opak.
Zhýralost byla ve všech dobách lidstva zbraní zla, aby v každém okamžiku ničila Boží
vůli a její naplňování na Zemi.
Po celé Zemi jsou lidské bytosti, které se shromažďují k modlitbě a my je všechny
žehnáme pro slávu našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Je naléhavé, aby děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista poznali a šířili Boží výzvu:
ZACHRAŇUJTE DUŠE!
Jednota a pokora se vzájemně posilují, jsouce zrozeny z Lásky, a děti Matky a Královny Nebe a
Země zůstávají v jednotě, pokoře a lásce.
Dávejte pozor: Člověk užívá svůj kalendář, aby byl schopen udržet řád v systému let, měsíců,
týdnů a dnů, ale to není čas Boha, který je nekonečný. Proto s člověkem, který se chce
srovnávat s Bohem, přišla nevíra v Boží Slovo. Člověk nechápe Boha a odmítá Boží Slovo.
Jako velitel nebeských armád a žijící v Božím čase, je mi někdy dovoleno v Boží vůli vidět
události, které se blíží k lidstvu v lidském čase, a proto vás pobízím, abyste zrychlili svůj krok.
Zachraňte vaši duši – "rozhodněte se zachránit svou duši", neztrácejte čas, který je u konce.
I když jste to slýchávali už dlouho, nežijete v minulosti, ale v přítomném okamžiku.
Buďte si vědomi, že jste jedno, udržujte v sobě jediný pocit práce pro Boží
království z lásky k Ježíši Kristu, Krále a Pána, k nejsvětější Panně Marii, Královny
Nebe a Země, abyste v jednotě Božího lidu předali Zemi jejímu Stvořiteli.
Musíte upozorňovat sami sebe, své bratry, uvědomit ty, kteří nejsou připraveni,
varovat ty, kteří potřebují obrácení.
Vzhlédněte, rozšiřte obzor vašeho myšlení, nedívejte se jen na to, co je konečné, usilujte
vystoupit do výšek, buďte více duchovní, abyste mohli jít od přijetí svého bližního k lásce ke
svému bližnímu, a tak se stali opravdovými.
Milovaní Boha, nezůstávejte nepřipravení, buďte si vědomi, že budete prozkoumáni ve
Varování, že Země bude vychýlena ze své dráhy meteorem, a v obou případech lidské bytosti
budou trpět.

Vy, děti Boží, zůstávejte v neustálém díkůvzdání k Nejsvětější Trojici a naší Královně a Matce.
Plňte Boží vůli a nezapomínejte, že Boží milosrdenství je nekonečné, a proto jako lidská
stvoření, mu nemůžete rozumět, nebo je pochopit. Náš Král a Pán Ježíš Kristus se dobrovolně
odevzdal vytrpět své hořké umučení, aby zachránil každého z vás, neboť pro našeho Krále má i
jediné lidské stvoření cenu jeho žalostných muk.
Jen málokdo dá své životy za své bratry, naopak, různými praktikami berete jiným životy,
zneužitím svých smyslů. Vstupujete do bezbožnosti léčkami ďábla, který vás uvádí v omyl, a tak
v jednom dechu ztratíte, co vám náš Král a Vykupitel nabídl. Kvůli tomu nepostupujete v duchu
tak, jak byste měli.
Modlete se, planeta vstoupí do temnot způsobených explozí velkého vulkánu, která
vyvolá vulkanický zimní efekt na Zemi.
Modlete se, zavažte se k pevnému slibu být Láskou a jako naše a vaše Královna
a Matka, buďte prvním stoupencem našeho Krále a Pána Ježíše Krista. Touto cestou
dosáhnete opravdové pokory.
Modlete se, Země se třese ze severu na jih, z východu na západ.
Prahněte, chtějte, naléhavě proste o dary Ducha Svatého, aby vám, jako Božím
dětem, nechyběla moudrost, inteligence, rada, statečnost, vědění, zbožnost a strach
z Boha. Všechen Boží lid musí vzít na vědomí jeden druhého a udržet pokoj, jednotu
a Lásku.
My, nebeské legie, budeme pokračovat v provádění Boží vůle pro dobro dětí té, která
je Královnou a Matkou Nebe a Země.
Neochabujte, udržte si víru, přibližte se blíž Boží Lásce, k spravedlivému a pravému Božímu
milosrdenství.
Vstupte do Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a v něm učiňte pevný závazek neupadnout.
Žijete ve světě, ale nejste ze světa, ani světáckost vám nedá věčný život. Modlete se
v každém čase, aniž byste zapomněli, že modlitba je čin, je Slovo, je to dílo Božího
lidu.
Byli jsme posláni, abychom vás chránili. Buďte hodni této cti.
Vaši společníci na cestě a andělé strážní.
Všem lidem dobré vůle…
KDO JE JAKO BŮH?

Svatý Michael Archanděl

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 7. června 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

MUSÍTE POCHOPIT, ŽE NIC NENÍ VAŠE

Milovaní Boha,
ať je požehnání našeho Krále a Pána Ježíše Krista růstem a uvědomováním si
neustálých útoků, kterým čelí Boží lid.
Musíte stát jako hlídka, která neopouští svou pozici, stojí s pohledem stále upřeným, aniž by se
nechala rozptýlit, abyste mohli najít poklad, který se stále vynořuje z lidské bytosti, dívající se
nejen očima těla, ale očima duše, protože očima těla vidíte ovoce, zatímco oči duše je násobí.
Člověk vlastní duchovní velikost, v níž mají být nalezeny dary Ducha Svatého. Nyní je pro
vás přesně ten čas, abyste vymačkali Boží nektar z každého daru Ducha Svatého, abyste
s hloubkou každého daru, obnovili svou oddanost Boží vůli, kterou jako Boží stvoření, musíte
naplnit.
Boží děti, musíte vlastnit dar Lásky, aby zbývající dary byly vylity na vás, abyste nesloužily jen
jako diváci, ale abyste účinkovaly v životě, byli činitelé ve společnosti, aktivní účastníci
ve společenstvích, na pracovních místech, účinkující, kteří šíří lásku, která přebývá v každé
osobě, nejen být ubohými diváky, kteří nenesou ovoce. Musíte být těmi, kdo ochraňují setbu,
rozsévají a dávají na ni pozor s oddaností, aby hmyz, který přichází se záměrem pohltit úrodu,
nedokázal ji zničit a tak, nakonec, se objevíte před naším Králem a Pánem Ježíšem Kristem
s hojnou úrodou pro Boží slávu.
Musíte pochopit, že nic není vaše, všechno je Boží vlastnictví, a že stejným
způsobem, Boží Láska podniká kroky, aby lidská bytost pracovala a jednala v dobru.
Jak jen my ochraňujeme lidstvo před neustálými nástrahami zla, kterým čelí člověk, který nás
odmítá a přijímá zlo! Přesto až dosud, protože víme o krizi víry, v níž kráčí lidstvo, stále je
osvobozujeme tam, kde nám lidská vůle dovolí to učinit.
Boží děti, nechci u vás vyvolat strach: Bůh je Láska a posílá mě z Lásky vás varovat, aby
duchovní otupělost vás neuchvátila do pout nevědomosti.
Probuďte se, modlete se za celé lidstvo, dejte ve známost záměry Boha a chaos panující
v lidstvu kvůli nerespektování Božího Zákona.

Jako Boží lid vás vyzývám k modlitbě a k praktikování modlitby, abyste se odvrátili od světského
a radovali se z toho, co je duchovní, protože víte, že i když odmítnete Boží Zákon, můžete
pokračovat s pevností toho, kdo ví, že existuje jediný Bůh "PŘED KTERÝM SE MUSÍ
OHNOUT KAŽDÉ KOLENO"…
Pokora je velkou ctností pravého Božího dítěte. Proměňuje zatvrzelost v poslušnost, ztrátu
odvahy v jistotu, hloupost ve světlo, netečnost v lásku k bližnímu, vyprahlost v hojnost vody,
nedostatek chuti v hlad po Božím Slovu. Aniž bychom zapomněli, že "je mnoho povolaných, ale
málo vyvolených".
Vy, vyvolení nejvyššího, neztrácejte ani okamžik, neboť v hloubi vaší bytosti víte, že dveře byly
otevřeny, aby člověk této generace křičel k Bohu a smířil se se svým Stvořitelem, kál
se z urážek, bludů, svatokrádeží a své velké neposlušnosti vůči Nejsvětější Trojici a
neúcty naší a vaší Nejsvětější Matky.
Každý okamžik je pro lidské stvoření příležitostí pohlédnout do otevřených dveří, dveří
věčné spásy. Abyste těmito dveřmi prošli, musí být lidstvo očištěno, ne proto, že
Nejsvětější Trojice tomu tak chce, ale proto, že lidstvo se oddalo ďáblu a jeho
pletichám, kvůli velké urážce Boha, kterou je zákon o potratech, kvůli němuž lidské
stvoření pohrdá přirozeným zákonem, a lpí na hříchu proti Duchu Božímu.
Boží Láska je otevřená, aby přivítala člověka, Boží Láska volá všechny své děti, aby se duchovně
připravily, Boží Láska křičí po jednotě svých dětí, aby se shromáždily, i když svět jimi pohrdá.
Žít v Bohu není jen další příležitost, je to věčný život.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, polnice zazněla. Lidstvo si toho nevšímá, není
připraveno. Nevěří, nedoufá, nemiluje Boha, nevšímá si duchovní vyprahlosti svého srdce. Je v
kontaktu se zlem a přijme ho okamžitě, zatímco vzájemné hrozby národů se zvyšují, a odtud
vyšlehne blesk krveprolití.
Prostřednictvím ekonomiky, mocní světa vládnou národům tím, že jim vnucují normy, které
Boha urážejí a upřednostňují uctívání ďábla a ochuzují je, aby se staly jejich vazaly.
Modlete se, modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, Země je v nebezpečí.
Modlete se, modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, porodní bolesti
se šíří skrze Zemi.
Modlete se, modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, aby pod ochranou
Božího Ducha, zmizela temnota a mohli jste být muži a ženami víry a zbožňovatelé
Boží vůle.

Z nebe přichází k lidské rase Boží požehnání, anděl pokoje je Božím slibem pro celé lidstvo,
nepovažujte za bezvýznamné požehnání, které Otcův Dům posílá pro dobro svých dětí. Nebe
vám ukáže svou slávu a nepřátelé Božího lidu se budou třást.
Nebuďte znepokojení, nemějte strach, Nejsvětější Trojice vás ochraňuje. Pocítíte-li, že jste
ztratili veškerou naději, je to proto, že se vám nedostává víry, která skomírá.
Není nic většího než Boží Slovo, nic mocnějšího než Boží Slovo, nic svrchovanějšího
než Boží Slovo. Proto udržujte pokoj. Bůh nepustí ruku nikoho, kdo je v Něm.
My, nebeské milice vás střežíme – nakládejte se svou lidskou vůlí tak, abychom vám mohli
pomoci.
V Bohu Jediném a Trojičném.
Lidem dobré vůle.
KDO JE JAKO BŮH?
Svatý archanděl Michael

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 20. června 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

POSPĚŠTE SI!
Milovaní Boha:
Náš Král a Pán Ježíš Kristus vám žehná a naléhavě požaduje, abyste se obnovili jako
jeho děti v Duchu a Pravdě.
Je jen jediná výzva: POSPĚŠTE SI! Když nezrychlíte krok, nebudete schopni dosáhnout toho,
co je nutné, abyste odolali zkouškám zla.
Duchovní bitva proti Božím lidem sílí. Jsem poslán, abych vás volal ke změně vašeho života. Byl
jsem poslán, abych vás volal ke svatosti, k úplné změně vašeho způsobu žití, práce a jednání.
Neuvidíte potopu vodou, ale uvidíte oheň přicházet dolů z nebe kvůli zlu ve velkém počtu
lidských bytostí, členů Božího lidu, kteří zuřivě jednají proti samotnému člověku. Reagujte
jako generace, jako lidská stvoření, která jsou dětmi Boží!

Vzývejte našeho Krále a Pána Ježíše Krista a proste vaše anděly strážné udržet vás
ve stálém zbožňování, abyste nebyli rozptylováni Zlým.
Děti naší Matky a Královny celého stvoření, buďte prozíravé. Tato bitva, kterou ďábel zuřivě
vede proti duším, odhaluje svůj hlavní cíl: nejednotu.
Tímto způsobem, v rozdělení a oddělení, útočí s větší silou:
Rozděluje rodiny a společnost, skupiny, zasvěcené propagovat jistou zbožnost v církvi, rozděluje
ty, kdo patří k laickým řádům, rozděluje služebníky v církvích, rozděluje skupiny, které
evangelizují v Božím lidu. Stále rozděluje, aby zvítězil; rozděluje člověka v jeho psychice, aby
jeho ego mělo převahu, rozděluje srdce lidí, aby jejich ego mělo převahu, rozděluje lidský
rozum, aby lidské ego mělo převahu, rozděluje základy života člověka, aby se nemohl
rozhodnout mezi dvěma stavy: tím od Boha a "takový, jaký jsem" [Mt, 12, 25; 1Kor 1, 10-13;
1Kor 11, 18].
Nenechejte Satana zohyzdit vaši duši, nedovolte svým srdcím ztvrdnout, nedívejte se na slabosti
ostatních s jejich nedostatkem pokory. Neměly byste žít uvězněné ve stavu pozorování
nedostatků ostatních, protože je to nebezpečné pro duši.
Hledejte pokoj jako někdo, kdo hledá poklad. Představte si svůj život jinak a užívejte svou
paměť k životu, abyste z ní obdržely ty největší výhody. Paměť je největším Božím darem,
nezabředněte do bahna své minulosti. Abyste bolestné vzpomínky uzdravily, je třeba odpovědět
Boží vzpomínkou. To vás donutí jednat k podobě našeho Boha soucitu, Boha milosrdenství,
Boha lásky. Bůh dovolí, aby vzduch byl dýchán spravedlivým i nespravedlivým, Bůh dovolí, aby
slunce zářilo na spravedlivého i nespravedlivého [Mt 5, 45-48].
Nežijte nižší pamětí, ale tou, kterou vám dává Duch Svatý, pamětí, která nezraňuje, která
odpouští a povzbuzuje. Buďte prozíravé, nebojujte se světskými zbraněmi, ale se zbraněmi
duchovními [2Kor 10, 3-4; Řím 13, 12-14], máte-li se postavit neustálým útokům zla, u nichž
dobře znáte jejich triky a zarputilost proti všem Božím dětem, s konečným cílem ďábla, zničit
děti naší a vaší Královny a vaší Matky ve velkém soužení.
JE JEDINÁ ODPOVĚĎ A NENÍ JINÉ: LÁSKA.
Je naléhavé, abyste se probudily a stále se dívaly na svět z reálného pohledu, v němž najdete
katastrofální duchovní, morální, sociální a kulturní stav lidstva, kde Zlý všude panuje, spolu se
satanským vandalismem smrti.
Netrvejte na tom, že budete tvrdohlavé a pokračovat v životě tím, čím žije svět. Potřebujete se
živit Láskou, jedině Boží Láskou.
Bojujte Boží Láskou – tím se děti Světla odlišují od dětí temnoty.

Lidstvo nepředvídalo současný okamžik, ale zničilo většinu věna, které Bůh odkázal člověku, a v
tomto čase žije pasivní válkou, do níž se pohroužily velké mocnosti, válkou ideologické nadvlády
v různých zemích, válkou náboženským pronásledováním, válkou hladem, technologickou
válkou a ekonomickými zbraněmi, jimiž mocnosti ovládají a rozhodují.
Milovaní Boha, lidstvo bude trpět, nikoli Boží vůlí, ale svými činy a díly mimo Boží vůli.
Modlete se, mor se stane pandemický a člověk omezí své činy ve světě. Připravte se.
Modlete se, kontinenty budou silně otřeseny.
Modlete se, Boží děti, ekonomika přejde od postavení být nutností člověka na status
být bohem navíc, pro tuto generaci a její přežití.
Modlete se děti Boží, z Říma vyjde to, co bude příčinou, že celý svět bude ohromen.
Kopí znovu probodne bok našeho a vašeho Krále.
Milovaní Boha, já jsem posel a jako posel vás naléhavě žádám zůstat v pokoji, aby tento pokoj
vás vedl do vyrovnanosti, až budete čelit překvapujícím událostem přírody.
V každé generaci Bůh varuje, ale člověk neposlouchá a odmítá Ho.
Člověk trpí svou pošetilostí a Boží milosrdenství se ukazuje ve své slávě očím těch, kteří trvají
na své víře a snaží se být lepší ve všech ohledech.
Apoštolové posledních časů, buďte neústupní, buďte silní ve své víře a nezapomeňte, že hodiny
lidstva nepokračují, ale jdou zpět.
Nezapomeňte, že Nejsvětější Trojice a naše a vaše Královna žízní po duších.
KDO JE JAKO BŮH?
Ve jménu Boha jediného a Trojičného,
Svatý archanděl Michael

Vážení čtenáři, chceme se podělit o tuto hlubokou modlitbu, kterou Blahoslavená Panna Maria
nadiktovala paní Luz de Maria časně ráno 11. června tohoto roku. Obsahuje odhalení o duši a
dává nám božský návod jak nás učinit vnímavější a více v souladu s touto duchovní realitou, od
níž jsme naneštěstí neustále vzdalováni a otupováni věcmi tohoto světa…

MODLITBA

Ó, zbožňovaný a milovaný Kriste,
prosím Tě pokorně, pohlédni na mě vlídným pohledem.
Miluji Tě a klaním se Ti ve jménu všech lidských bytostí
a uznávám se za hříšníka nezasluhujícího si tolika lásky,
prosím Tě, abys přišel na pomoc mé duši,
kterou toužím osvobodit od všech chvil,
kdy jsem ji zarmucoval a nechával trpět.
Pokládám mou duši před Tebe, Pane.
Dychtivě touží po tvé Lásce, kterou jsem jí odpíral,
byl jsem tak lidský, neboť jsem pohrdal vším,
co ji vedlo k Tobě.
Přeji si zachránit svou duši tím, že ji osvobodím
od nevhodných okamžiků, k nimž mne
má lidská vůle často směřovala.
Dej mi moudrost a pokoru,
aby má vůle hledala tvou přítomnost Pána,
a tak, sjednocen s Tebou, byla věrná
tvé nejsvětější vůli.

Kriste,
Kriste,
Kriste,
Kriste,
Kriste,
Kriste,
Kriste,
Kriste,
Kriste,
Kriste,
Kriste,
Kriste,
Kriste,
Kriste,
Kriste,
Kriste,
Kriste,
Kriste,
Kriste,
Kriste,
Kriste,
Kriste,
Kriste,
Kriste,
Kriste,

očisti mé srdce od nedostatku lásky;
očisti mou vůli a veď mě k Tobě;
očisti mou mysl a učiň mne tak středem v Tobě.
očisti mé myšlenky od všeho, co je nevhodné.
očisti mé oči, abych se nedíval na to, co je nečisté,
očisti mé uši, ať neslyším, co Tě uráží,
očisti můj jazyk, abych nesoudil svého bližního.
očisti můj rozum, aby se nenadýmal arogancí,
očisti mé city, abych nepohrdal svým bratrem,
očisti mé smysly, aby mě nevedly ke konání zla,
očisti mé svědomí, abych se nastal zmatený a podvedený,
očisti můj životní příběh, abych nebyl souzen svou minulostí,
očisti moji minulost, abych se stal novou bytostí v Tobě,
očisti mé ruce, abych nepovstal proti mému bratru,
očisti mé kroky, aby mě vedly jen k Tobě,
očisti mě a obnov mě.
tvým křížem mě nauč odpouštět,
tvým křížem mě nauč jak nemilovat pýchu,
svým křížem mě nauč nepomlouvat,
svým křížem mě nauč vidět bolest,
svým křížem mě nauč milovat, jako Ty miluješ,
tvým křížem mě nauč být pokorný,
tvým křížem mě nauč být laskavý,
tvým křížem mě nauč být tvým užitečným sluhou,
tvým křížem mě nauč žít ve víře, naději a lásce.

Pozvedni mě, můj Kriste, a nauč mě,
že dokonalost jsi Ty
a já musím tíhnout k dokonalosti,
a ne žádat od ostatních, co bych měl být.
Tady jsem před Tebou, dej mi napít tvé Lásky
a očisti mou vůli.
Tady jsem, můj Kriste, prosím Tě o odpuštění.
Amen

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 15. června 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

MÉ SLOVO BY MĚLO BÝT PRO VÁS DUCHOVNÍM PROBUZENÍM

Moji nade všechno milovaní lidé:
Žehnám vám v každém okamžiku, na každém kroku, který uděláte, při každém slovu, které
vyslovíte, abych pomohl mým dětem pochopit, že se musí ke Mně přiblížit.
Milované děti, potřebujete Mi více důvěřovat, abyste nebyly uvězněny ve věcech
světa a nešly po špatných cestách.
Velká část lidstva se nachází v mimořádné křeči, ponořená do zápachu hříchu. Já u ní
vyvolávám nelibost a odmítá Mě bolestnými činy proti mé vůli.
Mé Slovo by mělo být pro vás duchovním probuzením. Naléhavě potřebujete růst vzhledem
k zrychlujícím se událostem, kterým budete čelit, a pokud jste duchovně nerostly, jste zranitelné
jako plachty lodi.
Já sám čelím hříšnému lidstvu, jsem zde s mým milosrdenstvím a přivítám všechny hříšníky,
kteří se opravdově káli ze svých hříchů a nezáleží na tom, jak těžké jsou, a ty, kteří si udržují
odhodlání učinit svou cestu lepší. Volám vás, abyste se vrátili ke Mně a nedegradovali se
hříchem.
Mé děti, vy jste tak pošetilé, že nejste schopny vcítit se do mé vůle, protože jste
se zpozdily ve shromažďování drobků a nenaslouchaly Toho, kdo vás volá k růstu,
abyste odložily malichernosti světa a přijaly velikost, kterou vám nabízím, abyste
mohly čerpat z výšin mé lásky, mé dobroty a mé dobročinnosti.
Přicházím k vám v hledání silných a pevných duší, které se rozhodly pokračovat po mých
cestách, které vědí, že je velký počet mých dětí, které se zapletly s ďáblem, jemuž slouží,
aniž by na to pomyslely.
Moji lidé musí být silní a přesvědčení, že nic a nikdo je nepřiměje, aby klopýtli, protože legie zla
mají za svůj cíl ztrátu duší. Proto vám s velkým půvabem předkládají vše, co je proti mé vůli
a okouzlují vás, abyste to byli vy, kdo Mě urážejí odmítáním Mne následovat, byli neposlušní,
bez lásky ke svým bližním a tolerantní k přestupkům, kterých se lidské bytosti dopouštějí proti
Mně.
Je to v tomto čase, kdy člověk nejenže šíří svou nesnášenlivost po celé Zemi, ale spolupracuje
tak, aby národy zůstávaly ve stálé hrozbě slov a napadání vztahující se ke zbraním, ekonomice

a výzvám všeho druhu. K tomu dochází, když zájmy války se pohybují v předpokojích lidstva,
pod stínem pravdy, která skrývá válku.
Moji lidé, velké utrpení vystupuje nad lidstvem: nemoci, o nichž jste si mysleli, že už jsou
vyhlazeny, se vrátí, aby vás vyděsily, protože v těchto časech se budou šířit velmi rychle.
Děti, musíte zůstat poslušné mému Zákonu, buďte pevné ve víře, abyste nešly ve stopách tak
mnoha těch, které víru ve Mne ztratily a odmítají mou Matku.
Modlete se, děti, je pro vás nutné se modlit a vidět ovoce této modlitby, plodu
duchovního růstu. Nerozptylujte se, modlete se srdcem. Pomohu vám.
Modlete se, mé děti, modlete se za Střední Ameriku, země se třese a mé děti trpí.
Modlete se, mé děti, neštěstí postihne národy, které schválily vraždění nevinných
a kde se lidé bouří proti přirozenosti člověka, stanovené mým Otcem.
Modlete se, mé děti, má církev se zmítá v křečích, schází z cesty, když vidí, jak má
Přikázání jsou překroucena a způsobí zničení duší.
Modlete se, mé děti, Spojené státy se otřásají a moře se rozbouří.
Moje milované děti: aniž by byl spokojen, Zlý se pohybuje v hledání pomsty proti dětem mé
Matky. Ach, jak trpím svatokrádežemi, které pácháte proti Mně, které ignorujete, protože
chcete, aby s těmito činy rostlo zlo, jímž se duchovně omezujete!
Pro mou církev je nutné, aby zabránila odmítnutí mé Matky. Pokračováním této vážné chyby,
má církev bude čelit velkému zmatku a úpadku. Někteří z mých kněží zakážou mému lidu
oddanost k mé Matce.
Přitom samotná povaha přírody křičí k člověku, aby neodstraňoval mou Matku ze svého života,
a v tomto odmítnutí, budou vody silně rozvířeny a nářek lidí bude velký tak dlouho, dokud
nevrátíte mé Matce místo, které jí určila naše Nejsvětější Trojice – jako má Matka a Matka
mého lidu [Mt 1, 18; Jan 19, 25-27].
Milované děti, moji lidé, nepokračujte v omylu, nepokračujte v zabíjení nevinných, nebuďte
zvrhlí vůči těm, kteří ještě nevyslovili slova: "muž je muž, žena je žena" [Gen 1, 26-28]. Toto
je lidská přirozenost, kterou s velkou arogancí popírají ti, kdo později, uprostřed velkých nářků,
budou bědovat mezi křikem hrůzy a strachu.
Dost už nyní člověka, který je divákem omylů svých bližních. Probuďte se, nebuďte
napodobovateli hříchu, nebuďte následovníky Zlého.
Má Láska není kalná, nepřestává zářit, lidské stvoření je tím, kdo musí hledat mou Lásku.

JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, JÁ JSEM VÁŠ BŮH! [Ex 3, 14].
Žehnám vám.
Váš Ježíš

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 28. června 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

NEVĚŘÍTE, NEVIDÍTE SAMI SEBE, NEOBRACÍTE SE

Moji milovaní lidé:
Mé požehnání musí být přijímáno s větší vážností. Žijete v čase, který musíte prožívat v duchu,
abyste pak mohli žít v mé Lásce a být věrnou částí mého lidu.
Po těchto slovech, náš Pán Ježíš Kristus, impozantní, s bílou tunikou, dekorovanou zářícími
výšivkami, se svými zvlněnými kaštanovými vlasy a hlubokýma medově zbarvenýma očima, mi
říká:

"Moje milovaná: Podívej se na mé srdce – vysušené kvůli nedostatku lásky mých
dětí, podívej se, jak mé srdce bije, při opovážlivosti mých dětí, které žádají, abych se
vzdálil z jejich života!"
V tomto okamžiku Nejsvětější Srdce našeho milovaného Pána, proniká jeho tunikou a vychází
na plášť a já s posvátným úžasem rozjímám před suchostí jeho Nejsvětějšího Srdce, o Němž
mluví, jak září v oslňujícím světle. Vidím je živé, světlo se spojuje s Krví jako nevysvětlitelná a
velkolepá složka jeho Božího majestátu.
Náš Pán mi říká: "Pohleď, jak přirozenost lidské bytosti už není respektována a člověk, ve své
horlivosti Mi vzdorovat, vytváří nemorální podoby vztahů muže s mužem a ženy s ženou."
ZRANILI MOU VŮLI!
Obklopeni šílenstvím, do nějž se vrhli ti, kdo se rozhodli vzbouřit se proti Mně, oslepení
poslušností k ďáblu, který nasytil jejich mysl novým kultem: satanským.
Nejsou si vědomi, co vyzařují na celé stvoření: neposlušnost, nedostatek lásky, bezbožnost,
šílenství, opuštění, smrt. Pohřbili víru ve Mne a křižují Mě znovu, když páchají tolik kacířství
a neustálé bezbožnosti!
Temnota lidské duše dosahuje všeho, co je stvořeno a rozpoutá velké události, které povedou
lidstvo k životu ve Velkém soužení.
Velké národy se seskupují, aby vytvářely aliance proti ostatním národům, aby je napadly
a ovládly, mezi nimi i velký národ severu.
Náš Pán Ježíš Kristus mě nechává, abych se dívala se na velkou invazi v Americe a současně
v Evropě. Vidím Spojené státy zbavené svého bohatství a ostatní národy vydrancované
a zotročené k službě zlu.
Náhle mi říká: "Moje milovaná dcero, dívej se pozorně…" a najednou je přede mnou zeměkoule,
blíží se velkou rychlostí, a pak se zastavuje. Dívám se na geografii celé Ameriky.
Pán mi ukazuje Severní Ameriku, která se pozvedá a odhaluje různé vrstvy země odkryté, a náš
milovaný Pán mi říká: "Dávej pozor!"
Náhle vidím, jak od jádra Země začíná pohyb, který míří vzhůru, stává se silnějším, dokud
nedosáhne povrchu.
Můj Pán, Ježíš Kristus mi říká: "Má milovaná dcero, pozoruj, jak se stane toto velké
zemětřesení, jak zrychluje, když stoupá a jeho pohyb roste."

Pozoruji, jak se tektonické desky otvírají a jak to, co člověk postavil, se silně hýbe a velké
mrakodrapy se hroutí. Lidská bolest je veliká. Na chvíli je ticho, a pak uprostřed nářku slyším
mnoho lidí úpěnlivě prosit k našemu Pánu o odpuštění.
Mé dítě, zopakoval jsem vám s velkou přesností mocný pohyb uvnitř Země, velká zemětřesení,
jimiž budou trpět všichni lidé na Zemi, protože se neobracejí a vzpírají se Mi.
Část této zvrácené generace ztmavne a z této temnoty přijde hlad.
Nevěříte, nevidíte sami sebe, neobracíte se, berete má varování a varování mé
Matky jako bezvýznamná, i když na Zem přicházejí malá varování z vesmíru před
tím, co přijde ve velkém měřítku a způsobí značnou škodu.
Neosvojujte si moderní trendy, pokud jde o mé Slovo, dodržujte můj Zákon a pronikejte
do mého Slova. Buďte Láskou, jako Já jsem Láskou, opravdovou Láskou [1Jan 4, 8;16].
Neúčastněte se moderních směrů, jimiž chtějí podrobit mou církev – mé Slovo je jedno.
Ach, moji lidé, buďte více duchovní, abyste, posíleni Duchem Svatým, byli bratrští, mějte na
paměti, že Zlý hryže srdce lidí, vnáší do něj úzkost a sklony, které nejsou mou vůlí, aby vás
zmátl a uloupil vám věčnou spásu.
Neodvracejte se od mé Matky – v ní najdete sílu pokračovat na mé cestě. Jděte na pomoc svým
bratrům, připravte se duchovně a začněte se základy, aniž byste zapomněli, že Já odměňuji ty,
kdo se snaží.
Nebuďte mezi těmi, kdo jen hlásají mou Lásku a mlčí o mé Spravedlnosti.
Čin jednoho z velkých vůdců světa bude proveden v tichosti a lidstvo propadne panice. Tento
okamžik využijí jeho odpůrci k zásahu.
Chci, abyste pochopili, že si způsobujete svůj vlastní trest, v němž jsou zahrnuty choroby,
přírodní události, vzpoury lidí proti Mně a proti mé Matce.
Válka, kterou zakoušíte v tichosti, se stane strašlivou a konečnou třetí světovou
válkou.
Modlete se, moji lidé, modlete se za celé lidstvo, které je ponořeno do své vlastní
katastrofy, podněcované Zlým.
Modlete se, moji lidé, většina Země se bude třást – kvůli zlému lidskému jednání.
Modlete se, moji lidé, pohromy se blíží, stejně jako postupují lidé, kteří ve Mne
nevěří a kteří se opovažují vcházet do mých odhalení a těch, mé Matky. Ne ze
strachu, ale aby je popřeli, potom, co přivítali Zlého.

Moji lidé, tato odhalení jsou pro vás, aby vás duchovně připravila. Nebojte se těch, kdo se vám
posmívají, nebojte se pohrdání. Události, které člověk sám přitahuje, přijdou, a s mou Láskou
budete pomáhat těm, kteří vámi pohrdali.
Přijďte ke Mně, nevzdávejte se spásy svých duší!
Potom, co pronesl tato slova, náš Pán odešel, žehnaje lidstvo.
Žehnám vás mou Láskou.
Váš Ježíš

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 3. července 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

KAŽDÝ SI ZVOLÍ, CO CHCE MÍT

Boží lidé:
Ve zbožňování Boha jednoho a Trojičného, řekněte se mnou: KDO JE JAKO BŮH?
Účastněte se na velikosti Božích dětí a sjednoťte se v Boží Lásce tak, aby zmatek, který právě
rozděluje lidstvo, vás nezastihl nepřipravené.
Boží děti, lidstvo trpí velkým chladem kvůli nedostatku lásky, který panuje mezi Božími dětmi,
které Lásku neznají. Stvoření, čelíce této nouzi, vnímá tento nedostatek a říká člověku:
Vzchop se, protože bez Boží Lásky lidské srdce a fyzické i duchovní smysly
degenerují!

Usilujete o dosažení duchovních hodnot a po svém vzestupu? Buďte Boží Láskou a získejte
pokoj.
Náš Král a Pán Ježíš Kristus nechce, abyste pily hořký kalich zmatku, jenž bude příčinou vašeho
utrpení, a tak mě poslal, abych stále rozněcoval plamen Boží Lásky v každém lidském stvoření,
které o ni poprosí, když čelí temným myšlenkám. V těch žije nyní velký počet lidí, kdy vzrůstá
závist, netrpělivost, nerozvážnost a nedostatek lásky, které se přenášejí do duchovních smyslů,
a z toho plyne nedostatek duchovního růstu lidstva. A to je přesně to, co ďábel potřebuje, aby
polapil co největší počet duší.
Vyzývám vás, abyste se modlily bez přestání [1Thes 5, 17], aby vás neobklopila světskost. Proto
kažte, hlásejte Boží Slovo, abyste se neztratily, ani vy, ani vaši bratři.
Nepopírejte volání našeho Krále a Pána Ježíše Krista, ani ty z Našich, ani naši a vaši
Blahoslavenou Matku. Buďte bytostmi, které se přimlouvají za své bratry [1Tim 2, 2], za dobro
pro celé lidstvo, tváří v tvář velkým změnám, k nimž dochází po celé zemi.
Proměna v myšlení člověka dosáhla jeho srdce, a proto jeho práce a jednání ho zatvrzuje, nebo
zmírňuje: Každá osoba si zvolí, co chce mít – požehnání, nebo zničení. [Dt 30, 15-19].
Požehnání stojí před lidstvem ve speciální podobě, aby mohl být zachráněn co největší počet
lidských bytostí.
Pozvedněte zraky, lidé Boha, nechoďte marně sem a tam. Neboť jste to vy, kteří se svou
svobodnou vůlí se rozhodnete jít k duchovnímu růstu, nebo k duchovnímu úpadku.
Každý národ bude očištěn, některé víc než druhé. Je vskutku Božím přáním, aby uprostřed
Božího lidu vzrůstala mezi bratry vzájemná pomoc, abyste tak svědčili o Boží Lásce, s níž žijete.
Nacházíte se v okamžiku bolesti, tváří v tvář lidské neposlušnosti a přivítání, které lidstvo
nabídlo ďáblu svými neřestmi a zvrácenostmi.
Modlete se, Boží děti, modlete se za lidstvo, aby nebylo ponořeno do zkaženosti
Satana. Velké omyly se šíří mezi Božím lidem se záměrem, aby Boží lid neposlouchal
našeho a vašeho Krále a Pána Ježíše Krista a vzdálil se od dobra, a abyste byly
pronásledovány, oloupeny o vše, co vlastníte, bloudící a bity těmi, co se sjednotili se
zlem.
Modlete se, Boží děti, modlete se, lidstvo bude nepředstavitelně trpět.
Modlete se, Země se silně třese.
Lidstvo nedokáže pochopit, že je na cestě k velkým a strašným katastrofám,
způsobených neposlušností k Nejsvětější Trojici a neúctou vůči naší a vaší Královně
a Matce.

Modlete se, Boží děti, voda moří, znečištěná člověkem, bude příčinou vážných
nemocí u lidí.
Nacházíte se před Božím Duchem, který vás pobízí k tomu, abyste vycházely do duchovních
výšin, a proto byly nositeli víry, poznání, síly, naděje a schopnosti jednat v hlubinách Boží
velikosti, kterou najdete jen tehdy, budete-li pravdivá stvoření, stále usilující po božském.
Nekolísejte, bez ohledu jak silné mohou být zkoušky, jděte dál bez váhání, protože Pravda je z
Boha a jen On zná hlubiny lidského srdce [1Kor 2, 10-11].
Buďte věrné a usilujte o JEDNOTU Božích dětí. Co má přijít, nebude snadné žít, neboť lidé
a vy budete potřebovat vzájemně se ochraňovat. V čase velkých událostí, pomoc jedněch
druhým je to, co vám dovolí pokračovat s vírou.
Ochraňuji Boží lid.
Svatý archanděl Michael

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 9. července 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

POTŘEBUJETE OHNOUT SVÁ KOLENA A ROZEVŘÍT SVÉ PAŽE

Moji milovaní lidé:
Neustále vám žehnám a volám vás, abyste šli v mých šlépějích.
Jděte v mých šlépějích, abyste šli v bezpečí a nesešli z cesty.
Máte svobodu volby. Vyzývám vás, abyste si zvolili dobro v tomto čase, kdy lidstvo stojí před
velkou propastí, způsobenou duchovním zmatkem, v němž mé děti přežívají. Proto na vás
naléhám, abyste zůstali v mé Pravdě, bez strachu, protože vás ochraňuji.
Moji lidé, potřebujete ohnout svá kolena a rozevřít své paže k naší Trojici, nabídnout půst,
modlit se k mé Matce a vzývat mé archanděly, aniž byste zapomínali na své anděly strážné –
vaše společníky na cestě, žádali o přímluvu mých svatých a sloužili jeden druhému, před Velkým
soudem, který se tyčí nad lidstvem.
Vy víte, kde Mě najít: V mém Těle a v mé Krvi, odkud dostáváte sílu, abyste odolali
neustálým útokům přírody a násilným činům člověka skrze hřích, který přišel nakazit stvoření. Z
toho důvodu se bouří proti člověku a vy trpíte skrze přírodu.

Moji milovaní lidé, je zcela nezbytné, aby lidstvo bylo pokorné a solidární, aby si vědělo rady s
tím, co k němu přichází. Samotní nebudete schopni mít, co je třeba k překonání množství
překážek, s nimiž se setkáte ze své vlastní vůle, a přijetím hříchu.
Milujte Mě tím, že Mě znáte, milujte Mě, že budete mou láskou, milujte Mě, jako Já
miluji vás.
Aktivita, přicházející z jádra země se zvyšuje a s ní se probouzejí vulkány s velkým duněním, na
které lidstvo není zvyklé.
Kvůli zemětřesením se Země bude stále třást.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy – příroda je silně bičuje, je to čas,
aby se mé děti vrátily ke Mně, tato milovaná země trpí.
Vítr a voda moří se sjednocují a dosahují úrovní, které už nejsou pro člověka normální.
Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko: vraťte se ke Mně a milujte mou Matku,
odvraťte se od neustálého hříchu, v němž setrvává mnoho mých dětí. Tento národ
bude otřásán a bude trpět skrze vodu.
Moderní trendy, do kterých se lidstvo ponořilo, Mi způsobují nevolnost. Mé děti mají jednu
přirozenost, ne tu, kterou si člověk přeje vnutit celé zemi.
Ti, kdo skrze svou ekonomickou moc ovládají vlády většiny národů světa, se cítí mocní
a zavádějí nemorálnost, těžký hřích proti daru života. Sejí teror, kdekoli chtějí a znecitlivují
svědomí dokonce i v hierarchii mé církve. Jsou to ti, kdo otevřeli dveře antikristu
a povedou ho, aby svedl lidstvo, které zakusí svou nejhorší a největší bolest.
Budete žít ve válce, mocnosti budou trestat jedna druhou, a v náhlém okamžiku se objeví velká
jiskra, která zanechá lidstvo ve velkém nářku.
Modlete se, mé děti, modlete se, Brazílie trpí nemocemi, které vyvolají zmatek.
Modlete se, mé děti, modlete se, Bangladéš se třese a voda jej očistí.
Modlete se za mé děti v Chile.
Moji milovaní lidé, vzbouřili jste se proti naší Boží vůli, Stvoření reaguje tak,
aby lidstvo činilo pokání a mé děti neztratily věčný život.
Vyzývám vás, abyste se dívali nahoru, uvidíte oheň, sestupující k zemi, nechávající tušit,
co náhle přijde k zemi, spadne do moře a vyvolá velkou spoušť.

Musíte brát vážně, co vám odhaluji. Buďte poslušné děti – nezanedbávejte má sdělení.
Čekali jste na znamení, naznačující vám, že začátek uskutečnění Varování mých a mé Matky se
naplňují? Již v tom žijete, nepokračujte být připojeni k Bohu peněz. Válka, kterou si
mocnosti udržují, vyvolá pád ekonomiky, a kolik jen mých dětí ztratí kvůli tomu
rozum!
Jak to zraňuje mé srdce!
Přijďte ke Mně, mé děti, najděte ve Mně útěchu, kterou potřebujete, nevyhledávejte hřích.
Vás, děti mého srdce a děti mé matky, žádám, abyste šli hledat hříšníka a přijali ho s mou
Láskou. Takto rozpoznáte mé děti – jsou Láskou, jako Já jsem – Láska.
Nezapomeňte, že není takový hřích, a nezáleží na tom, jak těžký může být, který by mé
milosrdenství neodpustilo, jestli se hříšník opravdu kaje a učiní pevný úmysl
nápravy.
Mé milosrdenství je nekonečné, takové musí být i mé děti!
Přijďte ke Mně, děti, přijďte ke Mně!
Žehnám vám
Váš Ježíš

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 15. června 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

OVCE MUSÍ POZNAT HLAS SVÉHO PASTÝŘE

Milovaní Boží lidé:
Přijměte Lásku našeho a vašeho Pána Ježíše Krista a vaší Blahoslavené Matky,
Královny Nebes a Země.
S touhou, aby tato generace poznala a zbožňovala svého Pána a Boha a byla jedno
s Nejsvětější Trojicí, jsem poslán, kdy lidstvo je ztraceno v proudech, které nejsou našeho Krále
a Pána Ježíše Krista, a už jen nesledují Zemi, ani duše, ale pronikly hluboko do nich.
Pro církev vašeho Krále a Pána Ježíš Krista to není doba k rozptylování, protože je to čas, na
který Satan čekal, aby vstoupil do Božího lidu a uloupil co největší počet duší.

Zmatek neotálí: v domovech, uvnitř církve, v důležitých i nejmenších detailech života je nesen
anděly zla, kteří neztrácejí ani okamžik, aby zvětšili svou kořist.
Toto je generace, která prožije velký čin Božího milosrdenství: VAROVÁNÍ, doprovázené
událostí, kterou jsem vám popsal v dřívějších odhaleních, (kosmická událost), během níž žádná
duše nebude přezkoumávat samu sebe: všechny duše se totiž budou chtít vidět jako
medonosné včely.
Milovaní Boha, Jednoho a Trojičného, udržujte soulad s naším Králem a Pánem Ježíšem Kristem,
abyste nebyli přinuceni odejít a vzdát se, když tlak, který na člověka vyvíjí zlo, není skrze to,
co člověk přijímá zvenku, ale působí na osobní úrovni v jeho duši, v práci a v psychice,
a to zatvrzuje jeho srdce a smysly, a především jeho srdce, které pak hledí jen na zlo.
V tomto čase je lidská bytost neustále pokoušena bez oddechu, dokonce i ve svých snech, aby
po probuzení si znovu vzala hadry, do nichž byla oblečena před tím, než je vyměnila za nový
oděv v novém životě Kristovy Lásky, a znovu si je oblékla.
Abyste milovali našeho Krále, není nutný intelekt, ale srdce těla a pokorné stvoření
[Ž 50, 19], ve kterém září porozumění a láska se svými bratry.
Lidská bytost, individualistická a vznášející nároky, je kultivační pole pro rozvoj zla, které vede
ostatní k tomu, aby jednali a pracovali ve zmatku a v podrobení. Národy se proto staly polem
duchovní bitvy, kde mezi bratry není souznění, ale dobře označené, definované a odlišné linie
myšlení.
Boží děti, neměly byste se oddělovat od pravého učení. Toto je chvíle VELKÉ PRAVDY, kdy
ovce musí poznat hlas svého pastýře, jinak budou vedeny k útesu [Jan 10, 2-5].
Jediná kvalita odlišuje Boží děti od temnoty, a tou je pokora. Ta vede k odpuštění mezi bratry,
kdekoli, a zejména v rodině, abyste nebyli napadeni pýchou.
Boží děti, upozorněte své bratry na Varování. Je blízko, stejně jako již začala očista lidstva. Další
kapka z kalichu Věčného Otce byla vylita na lidstvo. Země se otevírá, velké tektonické zlomy
vyvolávají strach mezi lidmi, kteří trpí mohutnými zemětřeseními.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za Mexiko, bude se silně třást. Člověk velmi trpí.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za Spojené státy, jsou očišťovány znovu a znovu,
jejich obyvatelé se musí vrátit na cestu svého Krále a Pána, tato země se silně třese
a příroda je bičuje znovu a znovu. Modlete se svatý růženec.
Modlete se, Boží lidé, modlete se, Slunce přivede utrpení k Zemi, a tím i k člověku.

Milovaní, moře překvapí svou silou bez zemětřesení na povrchu, útroby Země se
budou třást.
Modlete se, Boží lidé, modlete se, teroristických činů přibývá a lidé trpí.
Je naléhavě nutné, abyste pracovali v duchovní oblasti. Duchovní ochrana je nutná v říši
temnoty, která se v honbě za kořistí vrhla na lidstvo. Ďábel ví, kolik má času, spěchá a zesiluje
pronásledování Božího lidu.
Ideologie, představované jako velké novinky, zrály už dlouho, aby byly lidstvu otevřeně
odhalovány v tomto čase celosvětového neklidu, v němž je všechno nové: ZLO JE DOBRO
A NA DOBRÉ ČINY JE POHLÍŽENO JAKO NA ZLO.
Boží lidé budou trpět a bude na ně poukazováno. Řím bude obsazen těmi, které přivítal, a Boží
lid bude pronásledován po celém světě. Proto vás vyzývám, abyste upevnili víru, naději a lásku.
Boží děti se musí sjednotit a být JEDNO v Nejsvětějších Srdcích, aby se vzájemně ochraňovaly
a jejich zbožnost byla více duchovní a srozumitelná všem. Lidé se musí změnit, projevovat se
bratrsky, milovat jeden druhého, jako náš Král a Pán miluje vás, abyste odolali změnám, kterým
Země bude vystavena následkem očisty.
V BOHU JEDNOM A TROJÍM.
KDO JE JAKO BŮH?
Svatý archanděl Michael.

Poselství Matky Spásy ze dne 20. července 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

ŽIJETE NA ZAČÁTKU VELKÉHO UTRPENÍ

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Mé srdce stále hoří láskou ke každému z mých dětí!
Dům Otce poskytuje všem svým dětem potřebnou pomoc, aby se neztratily, pokud si to přejí.
Můžete se obrátit na všechny andělské kůry k přímluvě svatých, abyste zůstaly na cestě
k věčnému životu.
Ve svém nesmiřitelném boji o duše, sjednocený s pošetilostí lidských stvoření a jejich touze
uplatňovat svou svobodnou vůli, Zlý udržuje tuto generaci v hříchu větším, než prožívala ta

stvoření, která vyvolala velké tresty potopy, Sodomy a Gomory a toho co se stalo s Babylonskou
věží [Gn 7-8; 11, 1-9; 19, 23-29].
Milované děti této Matky:
Pro všechny z vás je nutné uvědomit si odpovědnost za to, že jste Božími děti
a za poznání, vztahující se k tomu, co vám můj Syn svěřil v době, kdy lidstvo
nenávratně nastoupilo na cestu Velké očisty.
Děti, vyzývám vás, abyste si uvědomily, kolik jste toho dostaly: velká požehnání od těch, kdo se
radují, že jsou dětmi mého Syna a členy mystického Těla církve mého Syna [1Kor 12, 12-30].
Ďábel nečeká, jde před člověkem, aby přichystal pasti a odvedl vás pryč z cesty k věčnému
životu. Buďte ostražité, dívejte se skrze mikroskop, nedovolte, aby se čočky víry ušpinily a to,
co je odporné, proniklo vaši mysl, myšlenky, rozum a svedlo vás z cesty. Berte vážně tato
upozornění, která vás vedou, abyste svůj život stále udržovaly v jednotě s Božími
Přikázáními a v práci a jednání opravdového Božího dítěte.
Toto je chvíle, v níž se každé Boží dítě musí rozhodnout a být apoštolem Božího Slova pro své
bratry a udržovat pokoru, bez níž nebudete skutečnými dětmi mého Syna. Tato cesta není
snadná, naopak, vaše víra musí být pevná a neochvějná, abyste nezůstaly na cestě pozadu v
okamžiku, kdy musíte zůstat spojené s Boží vůlí, abyste se neřídily lidskou vůlí, ale spíše Boží
vůlí.
Milovaní mého Neposkvrněného Srdce, nekráčejte zpět, dívejte se do věčného
života. Neodbočujte od cesty spásy, jakkoli kruté mohou být časy, bez ohledu na to,
jak jste kritizováni, bez ohledu na výsměch, jemuž jste vystaveni, na lhostejnost
s níž s vámi zacházejí, na opovržení, které se vám dostává, i když jste nazýváni
blázny, nebo tím, co je pro vás nemyslitelné: Udržujte víru!
Nezapomeňte, že můj Syn každého z vás volal jménem, nezapomínejte zůstávat ve stavu milosti
a živit se Tělem a Krví mého Syna, nezapomínejte se modlit a vy, jimž to zdravotní stav dovolí,
nezapomeňte držet půst, jinak nabídnete půst, který nejvíc potěší lidskou vůli.
Jako Matka lidstva, a v blízkosti naplnění všech zjevení, vás se svým
Neposkvrněným Srdcem prosím, abyste si uvědomili naléhavost obrácení.
Děti, vraťte se k mému Synu, nezůstávejte v klamech Satana. Žijete na začátku velkého utrpení
této generace. Přírodní události toho či onoho druhu se vyskytují na celé zemi ve snaze najít
uznání, které lidská stvoření musí nabídnout svému Stvořiteli. Proto od vás žádám
okamžitou kajícnost za své hříchy, a abyste brali život, který vám dal Bůh, s velkou
vážností.
Modlete se, milované děti, modlete se za Jeruzalém, pláč a bolest přicházejí do této
milované země.

Modlete se, milované děti, modlete se za Japonsko, bude opět ve zprávách
před očima celého lidstva.
Modlete se, milované děti, modlete se za každého z vás, aby víra překonala
pošetilost lidského sobectví.
Modlete se, milované děti, modlete se, aby voda, prvek života, nebyla znečištěna
těmi, kdo jsou oddáni službě Zlého.
Modlete se, milované děti, modlete se: co bylo očekáváno, přišlo na lidstvo –
poznáte sílu přírody na Zemi.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, připravte se duchovně. Kdo by měl činit pokání, ať
tak udělá. Je pro vás naléhavé MILOVAT BOHA, činit nápravu za ty, kdo učí nenávidět Boha a
ty, kdo jsou Boží děti.
Lidstvo je kořistí ďábla a jeho cílem je omezit Boží lid na nejmenší počet, a tak musíte mít
na paměti, bude-li na vás poukazováno, že vás bude víc, a proto jako Matka vás vyzývám,
abyste se spojili, modlili se, obětovali, drželi půst, přijímali svátosti a upřímně se dívali na svá
srdce.
Děti, tento čas je časem nejistoty pro ty, kdo jsou vlažní, a mé děti nejsou vlažné, mé děti patří
k lidu mého Syna, aniž by zapomínaly na Boží milosrdenství, k němuž se musí stále obracet.
V těchto časech soužení pro celé lidstvo, držím paži Věčného Otce.
Buďte jednotou, láskou, bratrstvím uprostřed třesu Země a velkých tektonických událostí, stejně
jako závažné činnosti spících sopečných obrů a vody moří a jejich neočekávaných reakcí.
Nebojte se, děti, nebojte se. Můj Syn vás neopustí, ani tato Matka se od vás
neodvrátí.
Ve jménu, které je nade všechna jména, ve jménu Nejsvětější Trojice.
Matka Maria

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 28. července 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

NEBUDE TRVAT DLOUHO, NEŽ PŘIJDE SCHIZMA

Milovaní Boha,
jako děti Boží, které se chtějí zachránit a vytvořit svou osobní spiritualitu na
pevném základě evangelia, abyste se jí dali svým bratrům a byli tak v souladu
s prvním Přikázáním, [Mt 22, 37], vyzývám vás, abyste zůstali ostražití.
Trápím se lhostejností velkého počtu lidských bytostí, které tráví svůj život, aniž by si
uvědomovaly, co lidstvo prožívá, někdy proto, že nepoznaly Boha ve svých domovech, nebo Ho
odstranily ze svých životů, a rodiče dávají dětem naprostou svobodu činit rozhodnutí, pro které
nejsou připraveny.
Toto je část velké bitvy mezi dobrem a zlem, která vstoupila do domovů s televizí, a
všude se šířila technologickými prostředky, navrženými k proměně člověka v jeho
práci a jednání.
Práce byla pomalá, ale v této době se její plody ukazují před velkou částí lidstva, které je
bez uší, bez očí, bez srdce, bez přemýšlení, bez myšlenek a polapené ve zhýralosti, která
je přivedla k tomu, že jsou ovládnuti svým egem, zcela zamořeném tím, co je hříšné
a nemorální.
Ti, kdo jsou zasvěceni našemu a vašemu Králi a Pánu Ježíši Kristu, by měli
pozvednout své hlasy a upozornit Boží lid na všechno, co se děje v době, kdy svatost
je vyžadována u každé osoby. I když žijí uprostřed posměchu a pronásledování těmi,
kteří nechovají v sobě zápal a horlivost k pravdě.
Jste ve středu velkých zkoušek, uprostřed rozmanitosti názorů, vlažnosti a pokušení.
Člověk ztemnil sám sebe tím, že zatvrdil své srdce, ztratil lásku a žije uprostřed mnoha mínění,
vystupujících z lůna církve, která reprezentuje našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Nebude trvat dlouho, než přijde schizma, rozdíly mezi duchovními vycházejí na
světlo a Boží lid vítá, co jim dovoluje větší prostopášnost a jen málo je těch, kdo
nechtějí reformy, které překrucují pravé učení.
Kvůli tomu budou skandály větší a častější. Boží děti bloudí, přijaly s velkou pošetilostí
nemorálnost a klam, které jim umožňují pracovat a jednat v opovržení Božím Zákonem,
zneplatnit Přikázání, půst i samotnou modlitbu, aby se zlo pohybovalo s větší svobodou mezi

Božími dětmi. Zlý vám řekne: jste oklamáni, byli jste klamáni! Nic neexistovalo, ani Písmo, ani
Přikázání, ani svátosti, to všechno bylo k tomu, aby se s lidstvem manipulovalo.
Děti Boží, milovaní našeho Krále a Pána Ježíše Krista, mějte se stále na pozoru, udržujte svou
víru neochvějnou, a je jedno, jak mnoha zkouškám budete čelit. Nevydávejte se na širokou
cestu hříchu a snadnosti, neposlouchejte ty, kdo vám říkají, že evangelium je hloupost. Antikrist
tahá za provázky, jak potřebuje, aby je udržel připravené pomocí svých nohsledů, aby mu
vydláždili cestu.
Udržujte své lampy hořící, nenásledujte falešná učení nebo nové ideologie, které
pozměňují Boží Slovo. Buďte prozíraví – ďábel nebude ukazovat zlo jako zlo,
naopak, oklame vás.
Zůstaňte na pozoru, pokud jde o to, co vám říkají, abyste dělali a co není částí pravého učení.
Nezapomeňte, že ďábel vstoupil do církve našeho Krále a Pána Ježíše Krista, proto "Žena
oděná sluncem, s měsícem pod svýma nohama" [Zj 12, 19], přijde rozdrtit antikrista
a spolu s ní, anděl pokoje.
Nedovolte, aby vás přemohl strach, ale naopak, poznejte pravé učení, Písmo svaté, živte se
Tělem a Krví Krista náležitě připraveni, s neustálým a pevným úmyslem nehřešit.
Země trpěla skrze člověka, který ji zničil, bez milosti napadl Stvoření pro svůj prospěch a bez
přemýšlení o budoucnosti. V tomto okamžiku je voda kontaminována, samotná země byla
otrávena, vzduch je znečištěn, Stvoření sténá – ne proto, že ji člověk neuctívá, ale proto,
že člověk zničil, co mu Bůh poskytl k jeho obživě. Mějte na paměti, že Jediný, jehož musíte
uctívat, je Bůh, Jediný a Trojičný [Lk 4,8]. Stvoření se pozvedá proti člověku, protože člověk
neodpovídá Bohu jako Boží stvoření.
Hvězda Slunce se chová neobvyklým způsobem a následkem toho způsobuje Zemi škodu.
Modlete se, Boží děti, modlete se za Japonsko, velké zemětřesení ho rozdělí.
Modlete se, Boží děti, modlete se za Spojené státy, tento velký národ bude trpět
svou nejtěžší lekcí.
Modlete se, Boží děti, sopky způsobí chaos po celé zemi.
Modlete se, Boží děti, modlete se za katolickou církev, obětujte Bohu a držte půst.
Milované Boží děti, tato generace trpí a utrpení vzroste, ale Boží děti mají Boží pomoc za všech
okolností. Nebojte se, nebojte se, buďte věrní.
Chráním vás nebeskými legiemi ve jménu Nejsvětější Trojice a naší Nejsvětější Královny
a Matky Marie.

Jeho je moc, čest a sláva navěky věků. Amen! [Řím 11, 36].
KDO JE JAKO BŮH?
Svatý archanděl Michael

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 2. srpna 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

NEČINÍTE POKÁNÍ ZA SPÁCHANÉ HŘÍCHY

Boží lidé:
Náš Král a Pán Ježíš Kristus chce, aby všichni byli zachráněni a poznali pravdu [1Tim
2,4].
Každý z vašich andělů strážných, vašich společníků na cestě, je na vrcholu své mise ve vztahu k
vám, když se vyrovnává se vším odmítáním, kterému je vystaveno vše, co představuje božství.
Existuje tolik léček zla, neustále číhajících na vás, aby vám způsobily pád, že práce
vašich andělů strážných se vystupňovala, vzhledem k oslabení lidské vůle a riziku,
že můžete ztratit věčný život.
Jste nepozorní, když vás volám, abyste se stále živili Tělem a Krví vašeho Krále a Pána Ježíše
Krista. Nečiníte pokání za spáchané hříchy, ani se nechcete změnit, nepřicházíte ke
zpovědi se zkroušeným srdcem, ale se zmatenou myslí, která neví, co chce, zbavené vší lásky k
Nejsvětější Trojici a k bližnímu.
Ďábel tvrdě pracuje, aby člověk byl příčinou rozdělení mezi Božím lidem, a tímto způsobem
kořist zla narůstá rychle na účet uspěchaného lidstva bez schopnosti rozlišení.
Pohybujete se ve světském a stáváte se duchovně vlažnými bytostmi, které pak velmi snadno
mění své myšlenky a pocity. Je to vážné nebezpečí, v němž zůstáváte v těchto kritických
okamžicích před velkými katastrofami různého druhu a budete se snadno cítit skleslí a krajně
lehkovážní vůči hříchu.
Víra v Boží Slovo je nezbytná. Je nutné věřit, abyste se rozhodli žít a dožadovat
se ochrany a pomoci samotného nebe, a nebyli uvedeni v omyl vlky v rouchu
beránčím.
Pro Boží děti je nutné, aby rozpoznaly Boží Pravdu a udržely se ve schopnosti rozlišování, které
vám dává Duch Svatý. Proto musíte být stvoření, která se zbavila pachu zla a jsou ochotná
patřit více Bohu než světu.
Boží lidé, hvězda Slunce šíří do vesmíru škodlivé vyzařování magnetické plasmy, která dosáhne
Země a v určitém okamžiku způsobí selhání prostředků komunikace na celosvětové úrovni.
Pak na celou Zemi přijde zima a s ní epidemie, které postihnou lidstvo.

Nezapomeňte, že sopky se stávají aktivní. Některé způsobí více škod než jiné, ale zůstaňte
ve střehu před vulkánem jménem Vesuv.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, nedokážete si představit budoucnost, k níž
jste se vydaly.
Kolik utrpení kvůli tomu, že jste otevřely dveře ďáblu, přijaly falešné ideologie
a proměnily je na pravidla života!
Člověk vystavěl chrámy ďáblu a přidal se k jeho temným pekelným přáním, přispěl
k tomu, že se staly skutečností na této zemi, kterou obdržel jako dědictví.
Nepokračujte v ignorování znamení tohoto času. Nepokoj se stává všeobecným mezi
jednotlivými zeměmi, šíří se z jednoho lidského stvoření na druhé jako mor, a přilne k mysli
člověka a zatvrdí jeho srdce vůči všemu, co je dobré.
Zůstaňte bdělí. Ďábel ve své strategii proti dětem našeho a vašeho Krále a Pána Ježíše Krista,
stále sesílá člověku myšlenky, které jsou v rozporu s Božím Zákonem a ty jsou vítány těmi, kdo
dobrovolně odmítají žít jako Boží děti.
Modlete se bez ustání, modlete se za své bratry. Lidstvo naléhavě potřebuje přijít
blíže Bohu a dát svou ruku do ruky té, která je Královnou Nebe a Země, naší a vaší
Matkou – Blahoslavené Panny Marie.
Modlete se jako bratři, modlete se za Itálii, její lid pláče s velkým nářkem.
Modlete se s bratrskou láskou, modlete se za Mexiko, zem se třese kvůli sopce
Popokatepetl.
Modlete se s vírou, modlete se, provokace mezi mocnostmi přinesou varování
lidstvu.
Modlete se jako bratři, modlete se za Švýcarsko, počasí je bude bičovat.
Lidé, kteří trpí a budou do krajnosti otřeseni po očištění a průchodu tavícím kelímkem, obdrží
pokoj do svého srdce a naději, která nezklame. Dostanete velkou odměnu za vaši
věrnost.
Kupředu, Boží děti.
KDO JE JAKO BŮH?
Svatý archanděl Michael.

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 12. srpna 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

NE VŠECHNO JE ZTRACENO, ALE MUSÍTE SE PROBUDIT

Moji milovaní lidé,
Má Láska zůstává otevřená těm, kdo chtějí vstoupit na mou cestu.
Děti, musíte být živým svědectvím mé Lásky, mého srdce, vůči vašim bratrům.
Toto není chvíle pro nářky: ta chvíle přijde brzy. Toto je čas rozhodnutí, kdy každý
člověk bude požehnán mým milosrdenstvím, aby bylo možné vidět hříchy, které
spáchal během celého života, jeden po druhém, ať už se z nich vyzpovídal, nebo ne.
Uvidí dobro, které učinil, i to, kdy je přestal konat, zlo, kterého se dopustil, své
hříchy opomenutí, celou svou cestu životem.
Kdokoli pracuje a jedná v mé podobnosti vůči svým bratrům a činí pokání s celou svou silou,
schopnostmi a smysly, a vyznává své hříchy s pevným úmyslem nápravy, takové mé dítě zakusí
VAROVÁNÍ, stejně jako každá lidská bytost, ale ne s takovou intenzitou, s jakou je budou
prožívat ti, kteří zůstanou v bahně hříchu kvůli neposlušnosti, ignorující moje výzvy, výzvy mé
Matky a mého věrného svatého archanděla Michaela.
Moji lidé,
chci, abyste byli pravdiví, a proto se musíte učit ze svých pádů, abyste mohli
povstat, a pod ochranou mého milosrdenství, byli zaplaveni mou Láskou a láskou

k bližnímu a mohli být spaseni, jako kající se zloděj. Proto je nezbytně nutné, aby
mé děti žádaly o odpuštění a naučily se odpouštět.
V jistých oblastech svého života je lidské stvoření nedokonalé. Ti, kdo se domnívají, že jsou
čestní a bezúhonní, potřebují znovu prozkoumat své srdce! Mé děti mají sklon se idealizovat,
nevědouce, že to, co předpokládají, může být trnem, který jim zabrání, aby se Mi přiblížily.
Nemůžete soudit svého bratra dřív, než budete soudit sami sebe. Musíte se rozhodnout jednat
rychle, mé děti, pokud jde o nedostatek dobročinnosti vůči svým bratrům.
Nelze nikomu vůbec nic vytknout? Nechejte je přijít přede Mne a říct Mi, v čem jsou
bez vady a Já jim odpovím v okamžiku Varování, kdy uvidí sami sebe.
Moji lidé, stali jste se duchovně slepí se srdcem z kamene, jste hříšníci, a se ztvrdlým srdcem se
díváte na jiné hříšníky. Kritizujete, šeptáte v tajnosti o svém sousedu, věříte, že jednáte správně
a upíráte svým bratrům lásku a odpuštění, a tak přistupujete, abyste Mě přijali s arogancí toho,
kdo Mi dal facku, když v paláci velekněze začal proti Mně soud [Jan 18, 2].
A vy, moji lidé, kteří jste soudili a odsoudili kvůli výpovědi falešných svědků, kteří
vás pak zradí, aby se pokusili zachránit přede Mnou?
Musíte se dívat dovnitř sebe, abyste se prozkoumali především v lásce a současně v odpuštění a
dobročinnosti, a musíte zažehnout plamen víry, abyste ji neztratili kvůli těm, kdo hřeší a ve
svém pádu vedou k pádu ostatní, aby se už nepostavili.
Moji lidé, vrátím se před vás ve slávě a majestátu, uvidíte Mě jako soudce.
Kolik z vás na svém smrtelném loži neodpouští a odsuzují sebe? Mluvím k živým, mým
lidem, k lidu živých, ne k mrtvým: Mluvím k vám, abyste jednali a činili rychle nápravu.
Tato neposlušná generace Mne neposlouchá. Nenaslouchá mé Matce, ani mému poslu, svatému
archandělu Michaelovi. Proto nevstanete ze svého smrtelného lože, kde zůstanete se svou
pýchou a neposlušností. Proto mladí, ve své většině jednají arogantně, s libovůlí ukazují prstem
na staré lidi, nebo na ty, jejich věku. Žijete mezi "vlky v rouchu beránčím", bez omezení či
hranic.
Velké události, prorokované mou Matkou na místech pravých zjevení, se naplňují. Moje věrné a
pravé nástroje, ty, které jsou popírány a zůstávají nepochopeny mým lidem, ty, které vám
sdělily, co se stane této generaci, jsou v opovržení. Moji lidé, aniž by přestali hledět na jejich
práci a činy, neustále pomalu skáčou na útesu neřestí, k nimž je vzali přisluhovači Satana, kteří
se bez skrývání shromažďují před lidstvem, aby rozhodli o osudu národů. A lidstvo, bez rozumu,
se nachází v bahně hříchu, spolu s těmi, jimž nevyhovuje Boží Zákon. Jsou zodpovědní za
skutečnost, že dým Satana se vloudil v minulosti do mé církve a nyní do ní zcela pronikl a
zatemnil ji.

Z lásky k vám, opakuji část Pravdy, abyste se probudili – jsem to Já, váš Pán a váš Bůh,
Ježíš Kristus, kdo vám říká Pravdu, protože se dívám na srdce lidí [Jan 4, 26].
Musíte být spaseni, musíte zachránit vaše bratry a sestry, potřebují Mě milovat, ale nejprve
musíte milovat sami sebe a své bližní.
Pozvedněte svůj zrak, dívejte se nahoru, plačte v modlitbě, vyznejte se ze svých
hříchů, přijměte Mne, abyste byli posilněni, ale přijímejte Mě v pokoji.
Moji lidé, modlete se, abyste neztratili víru, modlete se, a přijímejte Mě v mém Tělu a Krvi.
Nepřibližujte se, abyste Mě přijali nedůstojně oblečeni. Ten, kdo nemá žádné šaty, ať
nepřichází, aby Mě přijal jako ti, kdo šaty mají a urážejí Mě.
Ne všechno je ztraceno, ale musíte se probudit, chcete-li být spaseni. Změňte své
životy, změňte své postoje, milujte, jako vás miluji Já [Jan 13, 31] a obraťte se. Trpím
kvůli vašemu utrpení, kvůli tomu, co žijete a co budete žít, za vaše duchovní bitvy a kvůli tomu,
jak selháváte v poslušnosti.
Jsem šťastný se svými poslušnými dětmi, s těmi, které Mě poslouchají a v každém okamžiku se
snaží, aby nepadly, s těmi, které se snaží vstát. Mám radost z těch, které zůstávají k dispozici,
aby pomohly svým bratrům, a mám velkou radost z těch, které šíří mou vůli, protože jsou
hořícím plamenem uprostřed temnoty.
Toto mé Slovo je pečlivě uchováváno mým lidem, a mezi mým lidem jsou mé děti
svatých srdcí, které miluji a žehnám pro jejich vytrvalost v modlitebních skupinách.
Moji lidé, nezapomeňte, že v tomto čase je celá moc Zlého vylévána na lidstvo. Každý člověk
musí být majákem, osvětlující cestu k mému milosrdenství, aby se jeho bratři nebáli konat
pokání, nebo pokračovat na mé cestě.
Modlete se, co vám bylo odhaleno, je zakoušeno touto generací.
Modlete se, velké národy jsou stále méně v bezpečí.
Modlete se, živly se vrhnou na člověka a způsobí mu nežádoucí utrpení.
Modlete se, Země se třese a s tímto zemětřesením se změní její geografie.
Moji milovaní lidé, nebojte se, konejte pokání, nebojte se, obraťte se.
Nebojte se, Já jsem Láska bez konce, opravdová Láska. "JÁ JSEM PRAVDA A ŽIVOT"
[Jan 14, 6].
Žehnám vás nekonečnou Láskou.

Váš Ježíš

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 18. srpna 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

MUSÍM VÁM TO OZNÁMIT, ABYSTE NA TO NEZAPOMNĚLI

Požehnání a pomoc z nebe nenechá na sebe čekat pro ty, kdo s pokorou prosí pomoc
Otcova domu a naší Královny a Matky Nebes a Země [Ž 120], zatímco
se nepřátelé duše volně pohybují po celé zemi a hledají záhubu duší.
Boží lidé, démoni se pohybují tak rychle, že dokážou ukrást pokoj duším jejich pokoj a zmást je
během několika vteřin, skrze sebelásku lidské bytosti, aby je odvedly od našeho Pána
a Krále Ježíše Krista a jejich bratrů.
Vyzývám vás, abyste byli silní, vnitřně vzdorovali, abyste se nestali snadnou kořistí Zlého. Jako
Boží stvoření znáte každodenní duchovní bitvy a současně jste svědky Boží Lásky, která vás
neopouští, ale stále vám pomáhá vnímat Boží společnost.
Jste děti Boha, jednoho a Trojjediného. Jste děti naší Královny a Matky Nebes
a Země, a jako děti Boží tvoříte její lid, jenž je neustále vyzýván, aby se neztratil.
Jste drženi na části cesty, kde jste zkoušeni, otřásáni, procházíte zkouškou ohněm s cílem vás
vyleštit [Sirach 2, 1-5], aby se odstranily sobecké a sebestředné částice, které činí ducha
nemocným, infikují duši a nakonec zhroutí fyzické tělo pocity a emocemi, způsobující lidskému
tělu nemoc, která mu zabrání uvažovat a myslet v podobnosti s naším Králem
a Pánem Ježíšem Kristem.
Musím vám to oznámit, abyste na to nezapomněli:
Boží lidé, časy hladomoru se blíží. Je důležité, abyste se už předem zásobili trvanlivými
potravinami vzhledem k drsnému počasí, které napadne úrodu.
Nezapomeňte na léky, o nichž se vám zmínilo nebe na nemoci tohoto času. Budete potřebovat
oblečení pro extrémní horko a zimu, počasí bude procházet z jednoho extrému
do druhého v nepředstavitelné míře.
Epidemie se rozšíří po celé zemi, hmyz napadne všechno, co mu bude stát v cestě. Dveře
a okna domů musí být chráněna a nesmíte vycházet ven, dokud zmíněná epidemie neskončí –
jinak utrpíte vážné následky.

Člověk už není v bezpečí, vzhledem k reakcím živlů – ty se budou měnit v okamžicích.
Neodmítejte má slova, abyste zbytečně netrpěli.
Až uslyšíte o silně nakažlivé plicní chorobě, nevystavujte se nákaze svou přítomností v davu,
nebo na místech, které musíte sdílet několik hodin se svými bratry, například v letadlech
a v prostředcích hromadné dopravy. Trpělivě čekejte, dokud zmíněná nemoc neustoupí.
Boží lidé, buďte poslušní a trpěliví, abyste s náležitým rozmyslem a vzhledem k mým výzvám
byli opatrní, pokud podnikáte cesty, které nejsou nezbytné.
Země je v bodu varu v takové míře, že na některých místech způsobí uzavření letišť a cest na
několik týdnů kvůli vulkanickým erupcím, zemětřesením a prudkým bouřím.
Lidská bytost byla ve svém jednání a dílech pozměněna. Jako zainteresovaná osoba na
každodenním chodu společnosti, který prožívala jako něco normálního, se podrobila změnám
svého chování v rovině morálky a společenských pravidel. Lidstvo bylo postupně ovlivněno
přijmout a podporovat chování, které je v rozporu s přirozeným zákonem člověka.
Můžete jasně vidět, jak lidstvo nabralo závratnou rychlost k setkání
s řadou událostí, které je očistí.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modlete se za Mexiko. Tento národ naší Královny
a Matky bude nelítostně očištěn. Tváří v tvář hříchu, který se v tomto národu rozmáhá, sopka
Popokatepetl začne tuto očistu, aniž by zastavila pohyb půdy na různých místech tohoto národa.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modlete se za Kolumbii, která bude s velkou tvrdostí
zkoušena kvůli své neposlušnosti k volání Boha a naší Královny a Matky. Uvidí sopku Galeras
hořet, právě když se její půda bude třást.
Děti našeho Pána a Krále Ježíše Krista, modlete se za Ekvádor a Salvador, budou napadeny
přírodou.
Děti našeho Pána a Krále Ježíše Krista, modlete se za Spojené státy, budou se silně třást. Lidé
pokračují ve svých nečekaných útocích proti svým bratrům.
Itálie – jaké utrpení, kolik hříchu, kolik nářku.
Milovaní lidé Boha, buďte stálí, modlete se a přijímejte našeho Krále a Pána Ježíše Krista řádně
připraveni, nezapomínejte, že Boží Duch spočívá v každé osobě.
Modlete se za příchod anděla pokoje. Modlete se za řádné pokání a nápravy spáchaných hříchů
a buďte shovívaví vůči svým bratrům.
S pevnou vírou, s Bohem a pro Boha.

KDO JE JAKO BŮH?
Svatý archanděl Michael

Poselství Matky Spásy ze dne 26. srpna 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

HŘÍCH JE HŘÍCH, MUSÍTE SE K NĚMU DOZNAT A NAHRADIT ŠKODU

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Já jsem nebeská brána, proto vás stále volám, abyste si zachránily duši a staly
se posly Lásky Boha Otce.
Lidé mého Syna jsou lidé, kteří jdou ve vykonávání Boží vůle a sdílí se svými bratry tuto
milosrdnou Lásku, která vychází z Nejsvětějšího Srdce mého Syna.
Se smutkem se dívám, jak některé mé děti, které jsou věrné mému Synu, se odvracejí, oddělují,
stávají se chladnými, zmatenými, infikované spory, závistí a modernistickými výklady, odporující
mému Synu, aby se nástrahy zla šířily po celé zemi a vyvolávaly rozdělení. Protože v rozdělení,
Zlý obklíčí duše a odděluje je od stáda mého Syna.
Tato generace se nachází v každém ohledu života ponořená do velkého zmatku, ale
především je sevřená těžkou a zvedající se vlnou duchovních omylů, která
vás odvleče pryč a vzdálí vás od pravého učení.

Potřebujete si zachovat svou víru ve sliby spásy!, které nejsou prchavé, nebo iluzí,
ale jsou skvělou skutečností, se kterou se setká Boží lid.
Trpím kvůli mladým, kteří hledají jakoukoli záminku, aby utekli ze strany mého Syna, uchváceni
jemnostmi ďábla, jimiž jim brání v plnění Přikázání a přijímání svátostí, nabádá
je popírat zdravé učení a nerozlišovat mezi dobrem a zlem.
Ti, kdo přistupují k mému Synu s opravdovou touhou po spáse, nepotřebují vysvětlování nebo
ospravedlňování, neboť ti, kdo se odvracejí od mého Syna, těm nestačí žádný čin,
nebo dílo, a ani slovo jim není dost přesvědčivé.
Trpím kvůli těm, kdo se nazývají křesťané a přijímají mého Syna v nejsvětější
eucharistii, a s potěšením vyvolávají rozdělení v dílech Božího lidu.
Tyto mé děti budou tolik trpět během Varování!
V tomto čase Zlý napadá myšlení, citlivost a mysl člověka. Zbraní Satana je rozdělení, aby
byl úspěšný ve vítězství [Mt 12, 25], což je důvod, proč jste neustále voláni k JEDNOTĚ
A LÁSCE.
Měli byste si vzpomenout, že člověk má duševní tělo, a proto musíte tvrdě pracovat, abyste
pochopili, že musíte vydechovat dobro a nesnižovat se světským potěšením: to vás vzdaluje od
pravého života v mém Synu.
Musíte být posly Boží Pravdy: Život po smrti existuje. Hřích je hřích, a musíte se
k němu doznat a nahradit škodu, kterou jste způsobili.
Žijete v obtížných časech a budete žít v ještě těžší době, v níž, i když budete mít peníze,
nebudete moci si koupit jídlo. Vzpomenete si na dobu, kdy jste byli zvyklí jídlo vyhazovat,
a v této chvíli je budete chtít.
Církev mého Syna vstoupí do temnoty kvůli špatnému jednání, a tehdy se proroctví vyplní,
jedno po druhém, aniž vám dají čas k vydechnutí – proto před tím:
Modlete se svatý růženec v Duchu a Pravdě!
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
V rodinách, společenstvích, pokud vám bude možné to udělat, musíte připravit útulky,
které budou nazývány Útočiště svatých srdcí. Na těchto místech zajistím potravu a vše
potřebné těm, kdo do nich vejdou. Nebuďte sobečtí, ochraňujte své bratry s láskou Božího
Slova v Písmu svatém, mějte Přikázání Božího Zákona před sebou, a tak budete
snášet splnění Zjevení s větší silou, budete-li sjednoceni ve víře.

Zkáza, panující v přírodě a mezi lidmi, bude vzrůstat. Vy jste toho příčinou i svědky, vy,
kdo nežijete v harmonii Nebeského Otce.
Větry vanou s větší silou. Už nyní se příroda změnila. Už se nedívá se shovívavostí na člověka,
který žije, pracuje a jedná nevhodně, pošlapává sebe a svého bratra, jehož musí milovat.
Modlete se, mé děti, modlete se za Portoriko: sjednoťte se v pokorném volání, aby v
tomto křiku to bylo Boží milosrdenství, které živly uklidní.
Modlete se, mé děti, modlete se za Argentinu, chaos je urputný, život je
v nebezpečí, lidé jsou rozrušení.
Modlete se, mé děti, modlete se za Bolivii, bude více trpět přírodou.
Mé děti, zapomínáte na duchovní život, na vzestup a na Boží Lásku, která ve vás musí žít.
Vy nemilujete doopravdy mého Syna tak, jak si myslíte, jinak by Láska k mému Synu
překonala všechny nečekané životní události, a vy byste byli stálí vůči mému Synu,
pro dobro vašich bratrů.
Žehnám vás mou láskou, žehnám vám.
Matka Maria

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 5. září 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

CHCETE-LI RŮST V DUCHU, MUSÍTE BÝT OCHOTNÍ DÁT VŠE
Boží lide,

náš a váš Král a Pán Ježíš Kristus a naše a vaše Královna a Matka vás uvádí do stavu
bdělosti z lásky.
Každý čin lásky, který jste učinili, nezůstává uzavřen ve vás, ani neslouží výhradně k vašemu
užitku, ale k užitku pro celé lidstvo.
Boží Láska není statická, ale spíše sdílená, a v tom sdílení se šíří tam, kde je jí třeba, když se
modlíte, jednáte, držíte půst a celým srdcem nabízíte své síly a smysly, protože je to Duch
Svatý, který jedná, když pracujete a jednáte, jako jedná náš Král a Pán Ježíš Kristus.
Musíte se svěřit Boží Lásce bez odkladu v této velké etapě, kterou prochází lidstvo:
"Érou třetího fiat, érou Ducha Svatého." [Jn 16, 13].
V tomto věku se ďábel toulá z jednoho konce na druhý a hledá nejmenší příležitost vládnout
rozdělením, a to je příčina pádu každého dobrého úmyslu člověka.
Boží lidé, musíte pochopit, že jako lidské bytosti, jdete všichni strmou cestou, plavete proti
proudu světa, byli jste utvářeni, abyste žili v rámci PRAVÉ CESTY, před níž musíte pokleknout
a modlit se, postit se a obětovat, abyste našli moudrost pracovat a jednat. Musíte vědět, že
chcete-li růst v duchu, musíte zůstat ochotní dát vše. Vždy máte něco nového,
z čeho se můžete učit.
V této třetí etapě FIAT, se nemůžete posílit tak, abyste vstoupili do volání, s nímž se
Nejsvětější Trojice obrací na vás, nejste-li pokorní. Ďábel vyhledává pýchu, aby se
usadil v lidských stvořeních a zatvrdil jejich srdce.
Připravte se, milovaní lidé Boha, abyste kultivovali Boží dary Ducha Svatého
[Iz 11, 1-4]:
DAR MOUDROSTI: ve kterém září láska a bytost chápe, že Boží plán musí být postaven nade
vše a nesmí mu být bráněno.
DAR POROZUMĚNÍ: osvítí lidské stvoření, aby proniklo jasněji do pravd odhalených Bohem.
DAR RADY: s nímž můžete rozlišit možnosti, které jsou vám předloženy – k tomu musíte
dosáhnout znalosti, jak s tímto darem naslouchat a pomáhat svým bratrům: "Nebude soudit
podle toho, co vidí oči, ani rozhodovat podle toho, co slyší jeho uši, nýbrž bude soudit nuzné
spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva." [Iz 11, 3-4].
DAR POZNÁNÍ: není to, čemu věří svět, ale to, když uvnitř každé bytosti Bůh odhaluje
lidskému stvoření, co ví o každém z nás.

DAR ZBOŽNOSTI: tento dar vám umožňuje jednat se svými bratry v nepřetržité praxi
orientované k bratru. Naplňováním Boží vůle se člověk neúnavně dívá na Ježíšovy činy,
aby se Mu podobal.
DAR STATEČNOSTI: je zdůrazněn ve víře Božího dítěte, které žije vše, co k němu přichází,
s hrdinstvím, hodným samotných mučedníků. Tento dar posiluje vytrvalost a pevnost
a vyvolává naprostou důvěru v Boha, který se nevzdaluje člověku.
DAR STRACHU Z BOHA: dává lidskému stvoření vůli nezbytnou k opuštění všeho, co ho
přivádí k tomu, aby upadl do zla. Aby pracoval, žil a jednal v Boží vůli.
Vyzývám vás, abyste vzali vážně má slova, jako výraz Boží vůle, pro vaše dobro a spásu duší.
Ďábel dělá smlouvy s člověkem, aby si osoboval novou moc nad lidstvem, a tak přišel k vládě
nad světem. Udržujte se stále bdělí, aby síla všech byla síla jedinou a Zlý nebyl schopen
vstoupit do dětí Nejvyššího.
Držet se ruky naší a vaší Královny a Matky celého Stvoření, znamená v tomto čase,
stále dostávat sílu nevzdat se. Svět a jeho intriky zesílily svůj boj o svedení Božího lidu z
cesty, protože zlo se rojí po celé Zemi a člověk má ze zla radost.
Boží lid chrání BOŽÍ LÁSKU a nedovolí lidskému charakteru se zlým temperamentem zaujmout
první místo, ale formuje se ve způsobech Krista [Ef, 4, 13]. Vy víte, že zlo má potěšení v lidské
slabosti, ale třese se před silou člověka, silou, která mu nedovolí opustit správnou cestu v
našem a vašem Králi a Pánu Ježíši Kristu.
Člověk se stal materialistickým. Idealizoval si budoucnost v pohodlí a hojnosti a zapomněl, že
činy a jednání člověka proti Boží vůli přitahují na lidstvo všechny druhy pohrom, vedoucí živly k
odmítnutí člověka, kterého už nepoznávají.
Boží lidé, válka je stále před vámi. Záleží na myšlence vůdce, nebo několika vůdců mocností,
jednat v předstihu, ze strachu, že budou poraženi, aby byl vykonán první krok, jenž lidstvo
povede k třetí světové válce.
Zmatek v duchovní, politické, materiální oblasti je pro lidstvo vysoce destabilizující. Jediný krok
a člověk padne do propasti zla. Člověk musí učinit silné a pevné rozhodnutí, aby zachránil svou
duši, rozhodnutí, jehož základem je víra.
AČKOLI SE ZDÁ, ŽE ĎÁBEL PANUJE, ZLO NEZVÍTĚZÍ. NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE JE NADE
VŠÍM A VE VŠEM NAVĚKY VĚKŮ. AMEN.
Vandalství a pronásledování roste proti všemu, co reprezentuje našeho a vašeho Krále
a Pána Ježíše Krista, proti tomu, co reprezentuje naši Královnu a Matku celého Stvoření,

a proti věrným Bohu. To se stane všeobecným. Nesmíte mít z toho strach, protože musíte
zachránit svou duši – proto jsem byl poslán.
Moc zednářství a Iluminátů je pro lidstvo mimořádně katastrofální, protože infiltrovali každou
sféru lidské činnosti – vy to víte, horní společenská vrstva světa má o tom znalosti a jedná
s nimi. Přitom tvrdí, že o tom nic neví, aby se nekompromitovala, jelikož ji spása duše nezajímá.
Boží lidé, boj mezi dobrem a zlem začíná závistí a rozdělením. Buďte pevní, udržujte si víru
a nedovolte, aby nad vámi zvítězila vlažnost.
Vytrvejte, zůstávejte pozorní a dívejte se, jak příroda povstává s velkou zběsilostí proti lidstvu, a
přesto člověk je stále vlažný a vysmívá se našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu, kterého chtějí
vyhnat ze středu jeho církve.
Modlete se, děti, modlete se, aby Slovo našeho a vašeho Krále a Pána nebylo
překrouceno.
Modlete se, děti, modlete se za Havaj, příroda způsobí silnou erupci sopky Kilauea a
otřese vulkány Mauna Loa a Kilauea.
Modlete se, děti, lidstvo je divákem utrpení vašich bratrů. Přestane být divákem
a všichni se stanou aktéry a vstoupí do historie lidstva.
Připravte se na Varování.
Boží lidé, trpíte a kvůli tomuto utrpení velké Boží milosrdenství pošle anděla pokoje. Ti, kdo na
něj čekají, ho poznají.
Staňte se částí společenství svatých.
KDO JE JAKO BŮH?

Svatý archanděl Michael

Poselství Ježíše Krista ze dne 11. září 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

ČLOVĚK PŘITAHUJE SVŮJ VLASTNÍ TREST

Moji milovaní lidé,
mé milosrdenství se stále vylévá na ty, kdo zůstávají pozorní k mým výzvám, aby
byli mými opravdovými dětmi a na ty, kdo změní své životy a vrátí se na mou cestu.
Mé děti se neodklánějí, znají můj Zákon a v srdci mého lidu musí vítězit Boží Láska k jejich
bratrům, musí udržet svá srdce svobodné od vší tvrdosti, která brání stálému proudění vztahu s
naší vůlí.
Když má Láska ke všem bratrům lidskou bytostí neprochází, takové stvoření je pro Mne příčinou
bolesti. Nemůžete zůstat ve stálém společenství s mým Domem, ani ve společenství svatých,
protože překážky vás udržují mezi "nyní" a "ještě ne".
Lidstvo je mezi temnotou a Světlem mé Lásky, je bezprostředním nebezpečím pro ty, kdo
nemají pevnou víru, svobodnou od lidského ega. Ďábel útočí na mé děti tam, kde ví, že je nejvíc
poraní, aby pak šeptal do jejich uší, aby se ode Mne vzdálily, a na této cestě jim pak způsobí, že
budou ztraceni.
Moji milovaní lidé, před konečným časem v historii lidstva a tudíž ve vaší osobní životní historii,
musí být jediná odpověď: Poslušnost [Jn 14, 23]. Takto musí moji lidé pracovat a jednat,
nikoli polovičatě, ale v naprosté poslušnosti naplňovat mou vůli.

Vy nevěříte v odhalení, která vám dala má Matka, svatý archanděl Michael a Já:
jinak byste již změnili svou práci a jednání.
Čekáte, až uplyne čas, aniž byste chtěli změnit své životy, ignorujete, že čas závisí
na uvážení Boha a ne člověka, a kdokoli čeká, aby obdržel mé milosrdenství, by
neměl čekat na zítřek, aby se obrátil, ale měl by to udělat právě v tomto okamžiku.
Nemůžete pokračovat být vlažní, nemilosrdní, závistiví, s malou nebo žádnou dobročinností,
kterou chováte jeden k druhému. Udržujete se v naději v mou Lásku, v mé milosrdenství, aniž
byste provedli definitivní změnu, aniž byste usilovali být lepšími TEĎ! Jsou vlažní, kteří by chtěli
jít mou cestou, aniž by se odpoutali od svého lidského ega, když toto je nasyceno nečistotou,
která je drží v bahně.
Hledají cokoli, co obsahuje vodu k uhašení své žízně, ale nenapijí se živé vody z mého
Nejsvětějšího Srdce [Jn7, 37], brání se úplnému obrácení, udržují svá srdce pokrytá pýchou,
z níž vychází všechno zlo.
Moji lidé se potřebují zeptat sami sebe, kolik lásky je v jejich srdci, kolik nenávisti, kolik
zatrpklosti, kolik sobectví, kolik ochoty být mou vlastní Láskou se vším, co v sobě zahrnuje.
Vlažnost není dobrý společník – otravuje duchovní tělo, vede k troufalosti, aroganci, překážkám,
které se staví mezi lidské stvoření a mou vůli a připoutává k omylům.
Moji lidé,
tento čas je časem k pokání pro ty, kdo se chtějí přitáhnout blíž ke Mně. Je to čas
kajícnosti, obrácení, protože před jedem Satana je nutné zůstat silný a pevný ve
víře. Jinak vaše lítost bude větší, pokud se vám nepodaří dostat z jeho spárů.
Moji lidé jsou zamořeni sebeobdivem, hluchotou, slepotou, která je jen podněcuje postavit se
tam, kam jim řekne Satan, jsouce každý den přemoženi novými démony, kteří jim vštěpují nové
omyly, nové činy neposlušnosti, nová popírání přikázání Lásky k mému Otci před všemi
věcmi a k bližnímu [Mk 12, 28-30], odkud každou chvíli plynou nová odmítání mého Slova,
mých výzev, mých svátostí, dokud si nezačnou užívat zhýralost, kterou Satan nabídl člověku,
aby ho odvedl pryč ode Mne.
Církev je také zamořena novými omyly, aby vás odvedla od středu naší Nejsvětější Trojice
a abyste přijali novoty. Ty nejsou vůlí naší Nejsvětější Trojice, ale lidí, kteří zneužili moc
a překročili hranice ve směru protikladném mé vůli.
Bezbožnost lidských bytostí se vynořuje a zasahuje všechny lidi. Moře proti lidstvu uvolní nové a
neznámé síly, příroda přísně zasáhne lidská stvoření za to, že byla potlačována, vzduch je
znečištěný a mé děti trpí. Otřesy Země zesilují a síla vulkánů je příčinou lidského ohromení.

Neustálé vystavení Země útokům Slunce urychlilo cyklus Země a dny jsou zkráceny, aby člověk
měl méně času hřešit. Kdokoli věří, že je docela spravedlivý, uvidí své zlo na svém vrcholu a
spravedlivý bude nakažen hříchem, jejž mu Satan nabídne. Proto mé neustálé volání k úplnému
obrácení, nikoli k vlažnosti čišící z většiny, ale k opravdovému obrácení,
kdy lidská bytost se stále živí mým Duchem Svatým a ne sebou samým.
Velké události vyvstanou v atmosféře, způsobené vlivem Slunce. Nemoc bičuje člověka kvůli
nedostatku věrnosti. Společnost je zdrojem, kde se rojí nepřátelé duše kvůli duchovní
prázdnotě, ve které žijete.
Volám vás k jednotě, abyste byli věrní a pravdiví, neprodávali mé Slovo, aby nebylo
přerušeno pokrytci.
Držte se Písma svatého, abyste nechodili váhavě [Jn 5, 39], ale pevným krokem. Díla
milosrdenství [Mt 25, 31-46] jsou v tomto čase nutná, abyste se cvičili v Lásce, dobročinnosti,
laskavosti, v těchto časech kdy lidstvo bude postiženo velkými tresty
jako nikdy předtím:
Člověk přitahuje svůj vlastní trest.
Modlete se, mé děti, modlete se za Španělsko a Itálii: vážné konflikty vyvstanou
a mé děti se vrhnou do totálního chaosu.
Modlete se, mé děti, modlete se: komunismus se svým pomalým krokem uchvátí
moc podle libosti a pošle své zbraně…
Modlete se, mé děti, modlete se: Bolivie, Mexiko, Střední Amerika, Spojené Státy se
silně otřásají.
Intenzita dešťů se zvýší na nepředstavitelnou úroveň: kde zůstane sucho, jídlo se
stane vzácné.
Argentina, tento milovaný národ, trpí. Zasvěťte tento národ Neposkvrněnému Srdci
mé Matky a mému Nejsvětějšímu Srdci, aby toto strádání vás nenechalo příliš trpět.
Moji milovaní lidé, neztrácejte víru, buďte stále věrní naší Nejsvětější Trojici a milujte mou
Matku. Anděl pokoje přijde, aby byl útěchou pro můj lid, a vy uvidíte mou moc a suverenitu nad
vším stvořeným.
Vy jste mé děti, žádám vás, abyste byly věrné.
Můj otevřený bok vám dal zrození a musíte se k němu vrátit.
Mé požehnání a má Láska na můj lid, jejž miluji věčnou Láskou.

Váš Ježíš

Poselství Matky Spásy ze dne 19. září 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

PŘESTAŇTE ŽÍT TAK HEKTICKÝM ZPŮSOBEM
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
lidé mého Syna musí zrychlit krok a rozhodnout se ke konečnému obrácení,
aby vydrželi budoucí vážné události.
Milované děti, postupujete v duchovní vlažnosti [Zj 3, 15; 2, 4], kterou si nikdy nesmíte dovolit,
a ještě méně, když démoni jsou připraveni odnést duše, které je vítají prostřednictvím novinek,
které jim předkládá svět. Prožíváte zrychlený proces ztráty víry, vzhledem k rozmanitosti
ideologií, které jsou vám náhle prezentovány, a to přivádí tuto generaci k duchovnímu,
sociálnímu a politickému kolapsu.
Tato generace, která je na cestě ke ztrátě víry, je tolerantní a nemyslí na
skutečnost, že ďábel se klamně připojil k velkému počtu mých oblíbených synů,
do části řeholních řádů a vzdělávacích ústavů, aby uchvátil velký počet lidí, kteří
jsou v rozporu s pravým učením církve mého Syna.
Příprava jednotné měny se šíří ve vysokých politických kruzích, v nichž dominují odvětví lidstva,
která si udržují kontrolu nad lidmi, vkládají své temné zájmy do všech národů,
jež tak či onak ovládají.
Tito vládci nad národy udržují svou rozvětvenou moc skrze chapadla Zlého a nyní pracují
v církvi mého Syna, aby ji rozdělily a pronásledovaly mé děti. Uvedli ďábla do lidstva
s velkým zájmem, především proto, aby zajali vlažné, ty, kdo nejsou v souladu s církví mého
Syna a uvnitř ní, a některé, kdo tvrdí, že věří, a pak se nazývají ateisty.
Vy, děti mého Neposkvrněného Srdce, musíte zůstat pevné [1Kor 16, 13], milovat
Boží Zákon [Mt 16, 40], řídit se jím jako nikdy předtím, přijímat mého Syna
v eucharistii náležitě připravené, abyste byly duchovně silné a nesklonily se
před zlem, které si udělalo cestu do lidu mého Syna a bude na něj útočit s velkou
smělostí.
Milované děti, připravte se duchovně, milujte se jako bratři, nesedejte si ke stolu s vašimi
bratry, jako špehové sedávají s těmi, které nemilují. Musíte být pravé děti mého Syna,
které jsou vyučeny být Láskou, jako On je Láskou.
Lidská láska, bez základů božské Lásky, netrvá [Jan 13, 34]. Proto, mé děti, neopouštějte loď,
bez ohledu na to, jaké bouře mohou přijít, když se vydáte na moře. Naopak, když se bouře zdá,
že je nejprudší, pak se více držte přikázání Lásky a Božího Zákona a zůstávejte
v pravém učení církve a žijte v Duchu a Pravdě.
Proto, až uprostřed bouří světa muzika přestane hrát, lidé zůstanou nebojácní!

Tato generace upadla, když odmítla mého Syna a přijala nemorálnost a světská
potěšení. Nebude pršet čtyřicet dnů a čtyřicet nocí, neuvidíte mého Syna, kterého
stále křižujete, ale v projevu Božího milosrdenství prožijete VAROVÁNÍ, aby ti, kdo
si to přejí, se obrátili, a obrácení budou posíleni, aby neztratili víru a posílili svou
lásku k Nejsvětější Trojici.
Boží milosrdenství není vyčerpáno, výzvy k obrácení pokračují znovu a znovu, aby lidstvo
neusnulo v náruči Zlého, který je vede do zatracení. Vy víte, že Zlý pronásleduje mé děti, a
já, jako Matka lidstva, spolu s nebeskými legiemi, neopustíme lid mého Syna, který
respektuje učení církve mého Syna.
Nebojte se, nejsem tady proto, že jsem vaše Matka?
Žádám vás, abyste vzývali svatého archanděla Michaela, ale především, abyste žili každé
z přikázání Božího Zákona a odevzdali se Božímu milosrdenství, které neopustí žádného
z těch, kdo přicházejí a kají se v duchu a pravdě.
Modlete se svatý růženec. Nezapomeňte vzývat svatého archanděla Michaela, nezapomeňte se
milovat jako bratři.
Modlete se, mé děti, modlete se za posílení víry v Božím lidu.
Modlete se, děti, modlete se za Turecko, příroda je bude bičovat.
Modlete se, děti, modlete se za Paraguay, země se třese.
Modlete se, děti, modlete se za Itálii. Sopka Stromboli vás varuje.
Modlete se, děti, modlete se. Střední Amerika se třese.
Stůjte pevně ve víře, buďte věrné mému Synu, buďte opatrné s novinkami v církvi mého Syna
[Gal 1, 8-11].
Přestaňte žít tak hektickým způsobem a pohleďte na dar života, abyste mohly
duchovně pokročit, mohly se samy posílit a nepodkopávaly svou víru. Žijte
v tomto učednictví o Boží Lásce a "pijte ze země, která oplývá mlékem a medem."
Nebojte se, nežijte zrychleným tempem, ve kterém žijí ti, kdo stojí daleko od mého Syna.
Buďte si vědomy okamžiku, kdy musíte poznat mého Syna, abyste Ho mohly
milovat, ne jako ti, kdo Ho neznají, ale abyste byli jediní lidé, které můj Syn nazývá
"zřítelnice svých očí".
Ne všechno je hořké. Kdokoli opravdu miluje mého Syna, oddá se Mu, přijme Písmo svaté
a uvádí je v život, je učedníkem mého Syna [Jak 1, 22; Mt 7, 24; Jan 8, 31-32].
Miluji vás a žehnám vám, nebojte se!
Matka Maria

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 25. září 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

KAM JDETE, MÉ DĚTI?

Moji milovaní lidé:
Uchovávám můj lid v mém srdci, proto vás vyzývám, abyste dávali pozor na vaše
smysly a to, co vás obklopuje, abyste se neztratili.
Kam jdete, mé děti? Znáte bezpečnou cestu, abyste mohly přijít ke Mně. Ti, kdo používají
zkratky, se ode Mne vzdalují.
Chcete spasit svou duši? Buďte poslušné PŘIKÁZÁNÍM, milujte je a prožívejte je ve vaší
každodenní práci a jednání.
Buďte naplněny mou vůlí, kterou vám v každém okamžiku dávám poznat, ale vy to nevnímáte,
když stále přicházíte a odcházíte, což vám nedovolí, abyste se přiblížily ke Mně.
Musíte se zklidnit, být pravdivé a chtít ze všech svých sil, schopností a smyslů udržet
se v mé vůli a vzít za ruku mou Nejsvětější Matku. Mějte na paměti, že chcete-li se
Mnou setkat, musíte Mě poznat [Jan 17, 3], abyste Mě mohly milovat.
Mé děti, záludnost zla vás vybízí, abyste pracovaly a jednaly daleko ode Mne, předkládá vám
tváří v tvář nevhodné, hříšné, kacířské, znesvěcující činy a skutky, aby vás zmátly a nechaly vás
pohlížet na dobro jako na zlo a na zlo, jako na dobro.
Pokud jde o zmatek, který trhá mou církev, již jsem vám oznámil, že "kněží povstanou proti
kněžím, biskupové proti biskupům, kardinálové proti kardinálům." Má církev žije ve zmatku,
ochablá zlem, které se do ní vloudilo, aby ji ovládlo a přivedlo k utrpení.
Mé děti musí zůstat pevné a být stvoření víry, podporované svou znalostí mého Slova a svou
láskou k naší Nejsvětější Trojici. Mé Slovo je pro včerejšek, dnešek a pro všechny věky

[Žid 13, 8]. Je vždy aktuální a tím věčně nové, které člověk nesmí pro sebe inovovat, ale musí
být vítáno a být přijímáno a uváděno do praxe v každém okamžiku vašeho života tak, že
odložíte své hadry, které vás tíží a oblečete se do nových šatů.
Lidstvo je ovládáno těmi, kdo pronikli do velkých institucí, které reprezentují národy, a zdá se,
že přicházejí na pomoc potřebným a hledají dobro národů a lidských bytostí.
Probuďte se, děti, nechoďte jako slepí! Svobodné zednářství, vrostlé do mé církve,
Mě znevažuje a odvádí vás pryč ode Mne, k oslavování skutku být Herody dneška a
vítají potraty, a to vede ke krvácení mého srdce.
Se zlou vůlí propagují v mém lidu sblížení s neblahými ideologiemi, uctívající přírodu a jsou
v rozporu s mým učením. Nebuďte překvapeni silou přírody a jejích projevů, které
se zvětšují, s křikem na člověka, aby je neuctíval.
Já jsem váš Bůh [Ex 3, 14] a vy nemůžete zbožňovat nic mimo Mne. Já jsem vzkříšení
a život. Ten, kdo ve Mne věří, i když zemře, bude žít [Jan 11, 25].
Tato generace stojí před mým milosrdenstvím a nevidí je, před mým slitováním a nevidí je, před
mou spravedlností a nevidí ji. Proto, přitahováni magnetem zla, jdete od hříchu ke hříchu, od
urážky k urážce. Chutě těla jsou různorodá, pozemské radosti vnikají do lidstva,
a každé z nich trvá jen okamžik, nic není věčné, jen následky hříchu bez řádného pokání jsou
věčné.
Probuďte se, děti, nespěte! Má církev byla napadena falešnými ideologiemi. Přeji si
spásu všech mých dětí.
Moji lidé, Země vás probudí sledem silných otřesů a zemětřesení, a to nejen ve známých
tektonických zlomech, ale stejně tak těmi, které přicházejí z těchto zlomů a zdají se být nové.
Mimo to se probudí vulkány, potřeby lidstva budou narůstat kvůli neočekávaným
a nepředvídaným klimatickým změnám, které člověk způsobil svou vzpourou, neposlušností
a arogancí.
Lidstvo nesmí zůstat lhostejné k válce, která začala, ale musí dávat pozor na vývoj války.
Modlete se, mé děti, modlete se za mou církev, aby se do ní neinfiltrovaly inovace,
které odvracejí vůli naší Trojice. Modlete a nabízejte zdrženlivost v jídle v míře,
kterou umožňuje každý jednotlivý organismus.
Modlete se, mé děti, modlete se za Finsko. Neočekávaná vulkanická aktivita nechá
trpět velké národy.
Modlete se, mé děti, modlete se. Evropa přespříliš trpí.
Modlete se, mé děti, Německo trpí a Spojené Státy jsou i nadále trestány přírodou
a zemětřesením.
Moji lidé, Já se nemstím, jsem milosrdný. Dovoluji člověku jít, kam chce, ale
současně musí nést následky své vůle.
Já jsem Láska a vyzývám vás, abyste byli mou Láskou, abychom mohli žít jako jeden.

Bratrství je pro můj lid nepostradatelné.
Má Láska vás volá, abyste vstoupili do mého Nejsvětějšího Srdce.
Můj lide, Já jsem tvůj Bůh.
Váš Ježíš
Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 5. října 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

ČLOVĚK ZNIČIL STVOŘENÍ, ZPUSTOŠIL JE, PROMRHAL A VYČERPAL
Milující láskou Nejsvětější Trojice, vám sděluji Boží vůli.
KDO JE JAKO BŮH?
Žel, tolik lidských stvoření pronáší tato slova s velkým pohrdáním potom, co přijali "ochranu"
ďábla, toho, který je pak sám vhodí do svého jezera věčného ohně, nebudou-li se předtím kát.
Tento čas je dobou obezřetnosti pro Boží lid [Mt 10, 16], je to čas poslušnosti
k Božímu Zákonu a úzkého spojení s historií spásy. Musíte vědět, koho milujete,
a neznáte-li Ho správně, pak se v této chvíli bude šířit zmatek.
Jste spaseni v míře, v jaké jste účastníky na Božím díle a činnosti Boha, v míře v jaké naplňujete
Boží Zákon a dodržujete učení Krista, Krále vesmíru, který skrze své apoštoly odkázal svému
lidu učení, jež neztrácí platnost [Mt 24, 35].
Náš Král a Pán nebe a země ustanovil své společenství s lidmi a povolal je, aby byli rybáři lidí,
aby předávali dobré zprávy. Nikdo nedokázal podkopat církev našeho Krále a Pána Ježíše
Krista, ani sekty během staletí, ani Satan sám, prostřednictvím svých vyslanců. Boží církev
nebude zbořena. Protože nezná svého Krále, bude otřesena, ale nebude poražena.

Lidé tohoto času jsou vzdělaní, ale ne všichni jsou duchovní. Na modlitebních knihách se
usazuje prach a můry, jako v srdci těch, kdo říkají, že milují našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Muž, který miluje svého Pána, se modlí srdcem. Kdyby neměl knihy, nepotřeboval by je –
modlitby se rodí uvnitř lidské bytosti, jinak jsou to prázdná slova, zbavená Lásky.
Vy, Boží lidé, musíte vnitřně přijmout Boží Lásku, abyste se mohli těšit z ticha, z chvíle
"samoty s Bohem" [Mt 6, 6; Řím 8, 26-27], kde Ho najdete v míře, v jaké Ho hledáte správně,
protože je jen jediný duch, který jako magnet přitahuje lidské stvoření, a tento duch je Duch
Boží.
Boží Duch dává pokoj, a vede tak člověka, aby miloval neustále opakovat to, co jeho Pán Ježíš
Kristus ho naučil: odejít do samoty, aby se modlil sám se svým Otcem.
Chrámy nesmí být znesvěcovány. Vy, milované děti naší a vaší Královny a Matky celého Stvoření
musíte svou Matku milovat, jinak nedáváte příklad být dobrými dětmi.
Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, člověk zničil Stvoření, zpustošil je, promrhal
a vyčerpal, a nyní musí zakusit následující očistu od zneužití, které spáchal proti Zemi [Zj 11,
18]. Ale nářky této chvíle nenapraví to, co člověk Zemi udělal. Proto je to čas, abyste
obrátili svůj zrak zpět k nebi a úpěnlivě prosili o milosrdenství ve jménu celého
lidstva, aniž byste padli do léček Satana, který útočí na děti "ženy, oděné sluncem", protože
ví, kolik času mu zbývá a [Zj 12, 1].
Stvoření chce být obnoveno a tento proces přijde s novým nebem a novou zemí.. Lidské
stvoření musí obrátit svůj pohled k Bohu a věřit v jeho moc, která je nade vším
Stvořením, věřit v Boží všemohoucnost, musí věřit... musí mít víru v Boha.
Boží lidé, ďábel si přeje, aby člověk nebyl stvořením s vnitřním životem, ale chce, aby jeho duch
byl zastřen v dotyku se světským, a halasný hluk ho udržoval duševně otupělým různými druhy
věcí, aby byl méně než duchovní.
Země kvůli člověku onemocněla a v tomto čase se lidské stvoření musí připravit na to,
že bude očištěno. Čím víc přijmete modernismus a opak toho, co bylo stanoveno naším Králem
a Pánem Ježíšem Kristem, tím větší bude očišťování.
Lidstvo ví, že se nalézá v čase znamení, která nesmí přehlížet. Znamení času, kdy vody vstoupí
do zemí, aby je očistily, kdy oheň vulkánů bude tryskat s velkou silou a uvolňovat plyny, které
vám zabrání cestovat vzduchem. Pro člověka není nic nového, že se spící sopky probudí, nová je
podoba, prudkost tohoto probouzení spících sopek a účinků, které budou mít na obživu
člověka.
Tato generace, v níž se rozmáhá hřích, není trestána Bohem, ne! Trest ještě nepřišel.
Země, už tak nestabilní, bude odkloněna dechem hvězdy, která projde v blízkosti,
aniž to mohlo být oznámeno, a to bude nářek člověka.
Moc člověka nad člověkem je rozdělena podle toho, kdo vlastní hru a řídí ji, aby scénář nebyl
vždy stejný, takto se národy bouří a zasévají smrt.
Běda zemím, kde jsou schváleny potraty!

Jak jen budete trpět kvůli této zradě na Bohu!
Pozor, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista! Blíží se silný okamžik a nářky nebudou
otálet.
Budete prožívat nestabilitu ve všech aspektech lidského života. Buďte ve střehu!
Modlete se, Boží lidé. Modlete se Střední Ameriku. Bude otřesena zemětřesením. Probouzející se
sopky budou příčinou poplachu pro děti našeho Krále.
Modlete se, Boží lidí, modlete se. Itálie je oslabována, Francie pocítí úzkost.
Modlete se, Boží lidé, modlete se. Varování se blíží a vy nejste připraveni.
Modlete se, Boží lidé. Spojené státy trpí hospodářskou, sociální a politickou
nestabilitou.
Modlete se, Boží lidé. Nezapomeňte se modlit za Mexiko. Trpí silnými otřesy země.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za církev našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Nespěte, děti Boží, nespěte, protože přichází noc.
Buďte jednotou, dobročinnou láskou, odpuštěním a láskou.
Zůstáváme pozorní v očekávání vašeho volání.
Buďte požehnáni božskou rukou Boha. KDO JE JAKO BŮH?
Svatý archanděl Michael

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 12. října 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

KOLIK ZLA, Z NĚHOŽ JSTE SE VYZPOVÍDALI, JSTE DOKÁZALI NAPRAVIT?

Milovaní Boží lidé:
Lidstvo je jako kůň, který běží tam, kam je nucen. Jediná světovláda vykonává svou moc nad
lidmi v tajnosti a nechává rozšiřovat skryté pokyny z institucí a agentur, které byly na začátku
vytvořeny pro dobré cíle. Protože však lidská mysl si přeje uplatňovat svou nadvládu nad vším,
co je v jejím dosahu, tak to dělá i v tomto čase lidstva.
Lidé se vzbouřili proti Bohu: je to čin proti tomu, co představuje moc, která je NAD VŠÍ MOCÍ
[Ž 2, 2; Nu 14, 9; 1Sam 11, 15].
Lidé povstávají a demonstrují proti tomu, o čem vědí, že je VŠEMOHOUCNOST BOHA, bouří
se, aby neztratili pocit, že jsou pány vlastního života, což není pravda. Jsou pány svého osudu,
ale STVOŘITEL ŽIVOTA JE BŮH [Neh 9, 8; Jan 1, 3-4].
Člověk používá lidskou vůli proti tomu, kdo mu dal život, aby ukázal, že nikdo nad ním
neuplatňuje svou moc. Povstává proti tomu, co reprezentuje STVOŘITELE života, a tak si
pečetí svůj osud směrem k neštěstí, ke zlu, hořkosti, strádání a utrpení, aniž by viděl,
že za vším je velký plán Zlého, aby ho oddělil od Boha a nebyl zachráněn pro věčný život.
Lidská vůle je týrána rukama svobodných zednářů, kteří udržují člověka vězněm prostřednictvím
domnělých elementů pokroku, které jsou přijímány lidskými bytostmi jako prostředky vzpoury.
Stačí jediný čin člověka proti Boží vůli, aby ztratil věčné dobro, nekaje-li se lidská
bytost ze srdce a není-li ochotná odčinit zlo, které spáchala. Jen jediný čin!
Kolik zla, z něhož jste se vyzpovídali, jste dokázali napravit? Napravili jste je?

Člověk by měl žít šťastně, a přesto odmítl štěstí, které mu Bůh nabídl a směřuje
k univerzálnímu utrpení.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista: Nestačí, aby člověk pozoroval reakci přírody, která
prudce reaguje na strašné činy lidského stvoření proti svému KRÁLI A PÁNU, zatímco vy stále
dáváte přednost růstu ničemnosti. Příroda nechce být uctívána, příroda si přeje, aby člověk byl v
souladu s Boží vůlí a Boha už víc neurážel, aby se neodevzdával Zlému.
Proto příroda nenachází příbuznost s lidstvem, jelikož příroda plní funkci, pro kterou byla Bohem
stvořena, a přesto člověk nepoznává Boha jako KRÁLE NEBES A ZEMĚ, JEMUŽ PATŘÍ
VŠECHNA CHVÁLA, MOC A SLÁVA NA VĚKY VĚKŮ. AMEN [Gal 1, 5].
Musíte pochopit, že se už nemůžete vrátit ke škodám, které jste způsobili zemi,
která je vaší kolébkou…
Ale můžete zachránit duši, pokud změníte cestu a rozhodnete se k duchovnímu
vzestupu, zaměříte se na větší poznání Boha jako na Alfu a Omegu [Zj 22, 13], jako
STVOŘITELE A PÁNA všeho, co existuje…
A jak zamíří člověk k tomuto poznání? Tím, že se bude řídit vůlí svého Pána
a Krále, uskutečňovat jeho vůli.
Boží lide, stvoření nechce být uctíváno [Lk 4, 8], chce být respektováno, aby sloužilo člověku v
jeho lidských potřebách. Stvoření chtělo, aby ho lidé neničili, nevyužívali a nenechali ho téměř
zmizet, natolik, že vaše podnebí, potrava a to, co vám bylo dáno pro vaše dobro, jde
k úpadku.
Stvoření poslouchá Boha, nikoli člověka. Příroda poslouchá Boha a vzdává Bohu hold,
nechce, aby ji člověk zbožňoval, ale aby ji respektoval.
Boží lidé, musíte poznat Slovo, obsažené v Písmu svatém a postupovat v tomto poznání,
které vás povede k zbožňování Nejsvětější Trojice a dodržování Přikázání tím, že je
uvádíte do praxe ve svém životě.
Lidstvo jde ke svému konci, obrací se proti svrchovanosti Nejsvětější Trojice, zatímco
Nebe, Země příroda, Slunce, hvězdy a vše, co existuje, neustále plní Boží vůli a zachovávají řád
Stvoření. Proto člověk musí stále uctívat Nejsvětější Trojici, aby zachoval tento respekt
Stvoření vůči Bohu, Jednoho a Trojičného.
Špatně vykonávaná lidská vůle vyvolává nepořádek v tom, co ji obklopuje a je příčinou reakcí
proti člověku. Člověk špatně reaguje proti sobě samému, ničí sám sebe, a to není Boží vůle.
Lidstvo přitahuje k sobě zlo, které pak šíří dál. Proto Stvoření reaguje proti člověku,
je postaveno před tvora, který mu ublížil, ale který ubližuje především sám sobě.
Špatné jednání člověka je znamením, že odhalená proroctví se naplňují.
Člověku chybí láska, pokora, naděje, dobročinnost, víra v Boží Slovo. Stále se ztrácí
v poušti svého ega, aniž by našel sám sebe nebo Boha, kvůli převaze lidského "já".
Modlete se, děti Boží, modlete se za celé lidstvo, protože jen a jedině, najdete-li v sobě
poslušnost, dokážete najít opravdové štěstí ve společenství svatých.

Modlete se, děti Boží, modlete se za Mexiko. Silně se otřese. Jeho lid trpí zápachem, který
na tuto zemi šíří hřích ztřeštěné mládeže.
Modlete se, děti Boží, modlete se za Spojené státy. Rozhodnutí jejich vůdce a těch, kdo
rozhodnutí ponechávají ve svých rukou, nejsou v souladu s utrpením této země.
Modlete se, Boží děti, modlete se za Španělsko. Tato země je otřesena.
Modlete se, Boží děti, modlete se. Duchovní lidé jsou zapotřebí, abyste odolali tomu,
co přijde.
Boží lidé, uvědomte si, že budete zkoušeni svým vlastním svědomím a vy na to nejste připraveni
[Gal 6, 4]. Ďábel činí mysl a srdce nemocné, abyste nebyli náležitě připraveni.
Bez boha peněz, člověk ztrácí své sebeovládání, povstává proti svým bratrům a rabování se blíží
– připravte se na to. Musíte růst v lásce k Bohu a k bližnímu, abyste kvůli tomu neztratili zdravý
rozum.
Nečekejte v panice. Pokračujte v životě, abyste napravili, co zatvrzuje vaše srdce a brání vám,
abyste se konečně připravili vstoupit do toho, co je pro dnešního člověka tajemstvím Lásky
Nejsvětější Trojice. Přijďte k naší Královně, ona je učitelkou apoštolů posledního času.
Připravte se především duchovně.
Nebojte se, přijměte s vírou to, co vám předávám skrze BOŽÍ LÁSKU.
KDO JE JAKO BŮH?
Svatý archanděl Michael

Poselství Matky Spásy ze dne 20. října 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

CÍRKEV MÉHO SYNA JE NA KŘIŽOVATCE

Milovaní mého Neposkvrněného Srdce:
Mé mateřství je pro všechny děti mého Syna, kterého miluji věčnou láskou.
Vraťte se k mému Synu, nevzdávejte se zlu tak snadno.
Dívám se na zemi rozpálenou násilím, před kterým jsem vás v minulosti varovala, že se stane
všeobecným, nezměníte-li se a budete i nadále ignorovat má slova.
Jak plyne čas, události se rozšíří kvůli duchovní nehybnosti, v níž lidstvo žije. Tváří v tvář
rostoucímu zlu, jímž ďábel vede ty, kdo mají slabou, nebo žádnou víru.
Církev mého Syna je na křižovatce, jak jsem vám oznámila. Jste skandalizováni tím,
co jsem vám řekla dříve, a vy jste nevěřili. Tak to bude se vším, co se stane,
a až se vše naplní, řeknete:
Ano, nebe nám to oznámilo, aby nás připravilo pevnou vírou, změnou našich životů a
obrácením!
Není ještě příliš pozdě: čeká na vás Boží milosrdenství. Jako Matka si přeji, aby větší duchovní
pohromy, vyvolané nerozhodnou vírou, byly odvráceny, a chtěla bych zabránit,
aby někteří reagovali jako Jidáš, nebo dávali perly sviním [Mt 7, 6].
Kolik mých oblíbených synů podlehlo moci nepřátel mého Syna, aby získali lidskou moc,
což přivádí ovce mého Syna k útesu.

Nyní žije v předem stanovené době, kdy Soužením budou trpět ti, kdo jsou věrní mému Synu,
kdy některé chrámy budou znesvěceny a využívány pro světské hříšné činy, umožňující ďáblu
svobodně uchvátit mé ubohé děti a zkazit je. Běda těm, kteří to dovolili!
Svatost byla modernizována. Opravdoví svatí už nejsou v církvi mého Syna milováni, jsou
odstraňováni, aby svatost nevyžadovali.
Buďte stvořením víry, stateční tváří v tvář změnám, všichni pevně stojící na svém místě.
Vy víte, že pokračujete ve stálém boji proti těm, kdo nemilují mého Syna, proti neposlušným a
těm, kdo nechtějí být částí Božího lidu.
Každé z mých dětí uvidí, co učinilo, nebo jak jednalo pro dobro, a dobro, které jste
udělaly, stejně jako to, které jste činit přestaly. Samy prožijete vnitřní zkoušku, a
jak jen budete litovat, že jste neposlechly.
Jsou slepí lidé, kteří oddělují mé děti od toho, co je správné, a mé děti padají do pastí, aniž by
pomyslely na to, že v této chvíli ďábel útočí na mé děti jako řvoucí lev [Petr 5, 8-10],
aby je odstranil z místa, které každému určil můj Syn.
Nekrmte ďábla nenávistí, záští, nebo nedůvěrou, které vedou k nedostatku víry. Buďte si
jisti, že ďábel uspává lidskou mysl, otupí ji, aby člověk nehleděl na přítomnost, ani neuvažoval o
blízké budoucnosti, v níž musí být silný a pevný ve víře.
S jakou mírou měříte, takovou bude naměřeno vám [Mt 7, 2]. Proto v tomto čase
buďte opatrní, jednáte-li lehkovážně, bez skutečného, pevného základu.
Nezůstáváte pozorní k volání nebe, kritizujete odhalení, jen abyste nezměnili své
životy, a žijete tak v kaluži odporných vod hříchu, neposlušnosti a nedostatku víry.
Žijete v čase, který jsem oznámila, kdy zmatení se zmocňuje lidí mého Syna
ve chvíli, kdy novinky [technologie] nahrazují pravé učení, kdy zraňujete pastýře
a ovce se rozprchnou [Mt 26, 31].
Modlete se, mé děti, modlete se za církev, aby jako mystické Tělo mého Syna,
odolala velkému náporu novinek, které nejsou Boží vůlí.
Modlete se, mé děti, modlete se za každé z vás, abyste neopustily víru, naději
a lásku.
Modlete se, děti, modlete se za Bolivii, je otřesena.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy. Stále budou trpět přírodou.
Modlete se, mé děti, modlete se. Chaos přichází do Argentiny.

Buďte statečné, mé děti: Zůstaňte spojeny s křížem slávy a vznešenosti, buďte pokorné
k volání mého Syna a udržujte jednotu tím, že přijdete přijmout mého Syna v eucharistii,
náležitě připraveny a se svatým růžencem v rukou.
I když prožíváte utrpení, nezapomínejte, že ti, kdo trpí kvůli lásce k mému Synu,
budou odměněni v nebi. Jako lidstvo jste v utrpení naplňování zjevení, proto musíte
být muži a ženy pevné víry, abyste odolávali útokům. Jako Matka vás vyzývám,
abyste neklesli. Odpověď je v každém z vás.
Ochraňuji vás, provázím vás, držím vás v mé ruce.
Žehnám vás.
Matka Maria

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 26. října 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

AŤ SE STANE COKOLI, NEODCHYLUJTE SE OD PRAVÉHO UČENÍ

Boží lidé,
budete stále ochraňováni našimi legiemi, ale jen když nás zavoláte, budete nás
prosit a vzývat.
Musíte nás prosit a žádat o veškerou pomoc, která vám chybí kvůli nedostatku víry.

Země je zbarvena krví nevinných a člověk upadl do vážného nedostatku sebekontroly, protože
žije v opovržení Božím řádem a vším, co z něj pochází, a pohrdá naším a vaším Králem Ježíšem
Kristem a naší a vaší Královnou, Matkou nebe a země.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, mor, rozptýlený rukou ďábla, rychle
kontaminuje vzpurnou mysl lidských tvorů.
Tento čas je pro člověka neuvěřitelně nebezpečný. Démon a jeho stoupenci využívají
mimořádnou nedbalost lidských tvorů, aby způsobil zmatek a vážná rozdělení mezi nimi
k tomu, aby je vzdálil od Boha a přiblížil k hříchu.
Před velkým bojem, uprostřed přípravy na velkou bitvu, způsobí demonstrace moci démonů
velké napětí mezi lidmi, zvláště když ďábel ví, že jeho dny jsou sečteny a hrozí jeho
bezprostřední porážka.
V tuto chvíli je Zlý držitelem nejnakažlivější rakoviny ze všech. Rakovinu, která obsahuje pýchu,
nedostatek lásky a rozdělení a ví, jak ji vštěpovat do těch, kteří mají to, co potřebují
k pobytu a rozmnožování, do těch, kdo věří, že jsou nadřazení svým bratrům. Démon používá
tato povýšená stvoření k rozptylování Božích dětí, které bojují, aby zůstaly na Božích cestách
a získaly věčný život.
Semena vzrostla a plevel rostl mezi pšenicí [Mt 13, 24-30]. Přesvědčivé a falešné ideologie
utlačují slabé tím, že je ovládají a rostou, aby zvýšily svou moc a své velké zlo.
Komunismus se dále šíří v skrytu a získává moc v důsledku Boží vzdálenosti od lidí,
a také vzdálenosti od jejich Krále a Pána Ježíše Krista. Člověk rychle zapomíná. Bude znovu
ovládnut, zesměšňován a ponížen, jak to v minulosti nesčetněkrát prožil, dokud nakonec
nepozná, jak velice se vzdálil od Boha. Člověk se bouří proti tomuto útlaku a nechápe, jaká je
skutečná příčina jeho utrpení. Je to odstup od svého Tvůrce: Protože jste neposlouchali!
Pohrdli jste požadavky naší Královny a Matky ve všem, co vám sdělila ve Fatimě.
Nesplnili jste žádné úkoly, které vám dala vaše Matka, abyste zabránili současnému
a budoucímu chaosu. Boží lid bude trpět kvůli své neposlušnosti, což jim způsobí
úpadek ducha kvůli přijetí temných ideologií.
Vy, Boží lidé, se musíte sjednotit v modlitbě a v činnosti, aniž byste skrývali čest a slávu, kterou
vyznáváte Nejsvětější Trojici a naší Matce a Královně nebes a země. Boží lidé žijí
ve zmatku, jakoby nebeské záležitosti byly o neživých věcech, kterým nezáleží na dobru,
ani na zlu.
Stejně jako v minulosti jsou prostí lidé, chudí a pokorní, skutečnými ctiteli pravého učení církve.
Jsou to semena, která přinášejí plody věčného života, a proto náš Král pokračuje
v setbě do duší a každý ví, jaké ovoce nakonec vydá.

Je naléhavé, abyste se na sebe podívali a prozkoumali své nejvnitřejší já a ti,
kteří mají srdce otrávené neláskou, musí neodkladně hledat lék Boží lásky,
aby je démon nepodněcoval dopouštět se chyb, kterých budou litovat.
Přízrak války se pohybuje na různých místech země a rozptyluje Boží děti, aby nezůstaly ve
střehu a podlehly zmatku.
Boží lidé: Ať se stane cokoli, neodchylujte se od pravého učení. Bůh je stejný jako
včera, dnes a navždy [Žid 16, 8].
Lidé našeho Pána Ježíše Krista, modlete se za Argentinu a její bratrské země. Podrážděnost
člověka stoupá ke svému vrcholu. Bratr povstane proti svému bratru a pokoj bude minulostí.
Argentina bude otřesena.
ARGENTINA MUSÍ BÝT ZASVĚCENA NEJSVĚTĚJŠÍM SRDCÍM.
Modlete se a napravte se před naší Královnou a Matkou, aby se mysl, roznícená žízní po moci,
se poddala, a nakonec se mohl vrátit do těchto národů pokoj.
Lidé našeho Krále a Pána, modlete se za Latinskou Ameriku, je napadena
komunismem, chapadlem antikrista. Svoboda je pro toto chapadlo největší
překážkou, ale dnes už tomu tak není. Proto se zejména chudé země stanou vězni
světové velmoci, která je bude utlačovat a předá antikristu.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modlete se. Tato generace už nezná Boha,
zná jen domýšlivost, aroganci a velikost těch, kteří proslovy a propracovanými slovy
získávají půdu pro zlo, což vede masy, aby se vzbouřily proti morálce, náboženství,
pravdě a bezúhonnosti.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, tato generace trpí kvůli své pýše a bude trpět ještě víc,
protože nastal čas otřesů země.
Nedopusťte, aby zlo opojilo vaše srdce, nebo zamlžilo vaši mysl. Ocitli jste se na konci velkých
událostí. Soustřeďte se na život v Nejsvětější Trojici, nenechejte se oklamat těmi, kdo vás chtějí
oddělit od věčného života. Udržujte víru, naději a lásku.
Přijímejte našeho Krále v eucharistii, modlete se, modlete se s láskou, modlete se s
vírou, modlete se s vědomím každého slova, které vychází z vašeho srdce, nejen z
vašich rtů.
Lidé našeho Krále, právě teď musíte milovat tak, jak miluje sám Bůh, jednat tak, jak jedná
a buduje Bůh: v jednotě.

Děti našeho Krále a Pána, neutiskujte se navzájem, neboť vy také budete brzy odkázáni na
pomoc těch, jimiž dnes pohrdáte. Nemůžete jít dál samy.
Ochraňujeme vás; nebeské legie vás ochraňují. Nevzdalujte se od modlitby, modlete se svatý
růženec se zanícením a láskou k naší Královně a Matce nebe a země.
KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH.
Svatý archanděl Michael

Poselství Matky Spásy ze dne 3. listopadu 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

NEMŮŽETE PŘIJMOUT ODPUŠTĚNÍ, KDYŽ NEODPOUŠTÍTE

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Každé z mých dětí je částí mé koruny. Vy, které vedu k mému Synu a ke konečnému
vítězství, kde "Boží vůle se naplní na zemi, jako se naplní v nebi"
[Mt 6, 10], jste apoštoly posledních časů.
Proto musíte zůstat věrné, pevné a obrácené, aby bouře tohoto času vás nevedly na druhý břeh
a k zmatení. Ďábel spěchá, aby ve vás zasel nedůvěru, intriky, rozdělení, a především, aby
zvětšil lidské ego v mých dětech; ví, že tak vyhraje.

Má slova jsou určena všem lidem mého Syna, aby zůstali ve střehu, protože
Varování je v bezprostřední blízkosti, a já nechci, abyste opustili cestu, na niž jste
byli povoláni k službě mému Synu, k různým úkolům. Ďábel způsobil postupné
opotřebení u těch mých dětí, které soustředily svůj život na mého Syna. Proto se tak či onak
integrují do světa a nacházejí v něm útěchu, a ten je vstřebá dřív, než dokončí svou práci.
Žízeň vašich duší nemůže být uhašena, děti mého Neposkvrněného Srdce. Když se stoupenci
Zlého pokusí vás svést, aby vás vedli k životu, který je v rozporu se skutky a učením mého
Syna, pak se i nadále soustřeďte na lásku, jež vychází z našich Nejsvětějších srdcí. Zkoušky
nejsou snadné, ale pobyt ve službě mého Syna způsobí, že se démoni rychle vzdálí od těch, kdo
zůstávají ve stavu milosti. Stejně tak se může volání Boha šířit na více srdcí a duší, které se
ještě nacházejí ve stavu zmatení. Můj Syn chce, abyste stály při Něm a byly posly pokoje
za všech okolností.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, musíte žít v mém Synu, a ne v jiných zájmech,
které jsou pomíjivé, nikoli v rozptylování tohoto světa. Jste povolány vést své bratry na pravou
cestu: Cestu k mému Synu. Jste vyzývány uctívat jednoho a Trojjediného Boha [Jan
4, 24]. Nepřestávejte se modlit, nezapomeňte na mé výzvy, nebuďte vlažná stvoření v tomto
transcendentním čase, nedovolte, abyste byly soudci svých bratrů, buďte pokorné a moudré.
Chcete-li být opravdu svobodné, musíte pokorně pokleknout před mým Synem, protože pouze v
něm najdete tuto svobodu.
Zmatek se šíří všude a lidé mého Syna vrávorají, protože jim chybí víra a moudrost. Není to
jen málo lidí, kteří opouštějí pravou cestu.
Kolik jen bolesti je v Nejsvětějším Srdci mého Syna, tváří v tvář v opuštění těch, kdo
se nechali rychle přesvědčit nesmyslnými novinkami. Můj Syn ve vás žije, neboť
není Bohem mrtvých, ale živých [Lk 20, 38].
Lidská bytost je zmatená a duchovně degenerovaná, proto se země stále více třese.
Děti, postěte se. Postěte se nejen jídlem, ale i smysly, hlavně svým jazykem.
Věnujte se tomu, abyste jej používaly k modlitbě, protože nyní lidé mého Syna velmi
potřebují modlitbu a praxi modlitby. Nezapomeňte na skutky milosrdenství [Mt 25,
35-46].
Nemůžete dát, co nevlastníte. Nemůžete být láskou, když lásku nemáte, nemůžete přijmout
odpuštění, když neodpouštíte, nemůžete dát útěchu, když ve vás není vnitřní klid. Jste to,
co žijete a co nesete ve svém srdci.
Mé děti, epidemie se šíří, postupuje a mění se v pandemii a vyvolává hrůzu a děs.
Byly jste varovány Domem Otce a vlastníte znalost přírodních léků pro boj s těmito nakažlivými
chorobami. Připravte si olej dobrého Samaritána, abyste zabránili nákaze.

Modlete se, mé děti, modlete se. Sopky se stávají aktivní, jedna za druhou.
Modlete se za Mexiko, tato země se třese a mé děti trpí. Chci, aby moji lidé zůstali
ostražití, duchovně připravení a s jídlem a léky. Vaše sopky se probudí s velkou
zuřivostí.
Modli se, lide mého Syna. Modli se za Chile, zažije otřesy přírodními silami, které
však pocházejí od lidí. Zasvěťte Chile našim Nejsvětějším Srdcím. Vy, mé děti,
zasvěťte Chile.
Modli se, lide mého Syna. Modlete se za Kolumbii, neboť je ohrožena silou a mocí
ozbrojených lidí. Je naléhavé, abyste tento národ zasvětili našim Nejsvětějším
Srdcím. Poproste mé oblíbené děti, aby vám pomohly ve splnění této prosby.
Tento národ trpí a jeho půda se bude silně třást.
Modli se, Boží lide. Modlete se a zasvěťte každý národ našim Nejsvětějším Srdcím.
Je naprosto nezbytné, aby každá země byla chráněna zasvěcením. Zlo se uvolní
v okamžiku, ale církev mého Syna musí zůstat silná ve víře, naději a lásce.
Mystické Tělo mého Syna se nesmí spokojit, že sestává z vlažného lidu. Musíte růst, musíte se
živit duchovnem, nežít falešnou zbožností, aby vaše víra byla pevná. Musíte být pravdiví
a dospět, jakoby můj Syn vás k tomu vyzval.
Přijměte moji mateřskou lásku.
Buďte pevní ve víře.
Zkoušky budou těžké, ale nezapomínejte, že Bůh je všemohoucí.
Modlete se svatý růženec a nezapomeňte zbožňovat mého Syna a přijímat Jej.
Miluji vás.
Matka Maria

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 10. listopadu 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

BITVU MEZI DOBREM A ZLEM SVÁDÍ KAŽDÝ Z VÁS

Lidé našeho Pána a Krále Ježíše Krista:
Já, jenž jsem princem nebeských zástupů, jsem byl poslán od trůnu Nejsvětější
Trojice, abych vás varoval.
Démon posílá všechny své přisluhovače na zemi, aby sváděli ve víře duše, jak slabé, tak
i silné, všechny stejně.
Bitvu mezi dobrem a zlem svádí každý z vás, čímž odkrýváte pravdu o tom,
co vyznáváte ústy, a co skutečně existuje ve vašem srdci.
Lidské choutky k získávání cti na zemi a vaše obrovské ego budou odhaleny všem vašim
bratrům. Neústupnost a hledání takzvané dokonalosti některými lidmi, bude jejich pádem:
Dokonalý je jen náš Pán a Král.
Lidská stvoření rostou ve svých činech, ale mohou skrze ně také hluboko padnout. Vše,
co děláte, není hodno našeho Krále a Pána Ježíše Krista, pokud to není učiněno s láskou, která
vychází z lůna Nejsvětější Trojice.
Démoni rozněcují lidská stvoření nejen v ulicích jejich měst a vesnic, ale také v jejich srdcích. Je
příliš mnoho lidí, kteří se považují za vnějškově čisté a správné, ale uvnitř se podobají hrobu,
který šíří pach pýchy.

Duše, které hledají svatost, jsou ty, které milují navzdory, …odpouštějí navzdory, …nechovají
zášť navzdory, neboť žijí evangeliem, které je volá k Boží lásce, jednající a působící v
Božích stvořeních.
Země na planetě jsou otřeseny, démoni zamořují lidská stvoření, která jsou vlažná, nebo nemají
žádnou víru, proto útočí na vše, co jim připomíná Boží sílu, a to je právě to, co v nich vzbuzuje
zuřivost, že jejich moc nebude nikdy větší než moc Boží.
Zlo působí na psychiku člověka, naplňuje ho pýchou na to, v čem je zběhlý a putuje v nitru
člověka, dokud nedosáhne jeho ega a nakazí ho ďábelskými ambicemi, soudy, nápady
a myšlenkami, aby bojoval se svými bližními a proti samotnému Bohu.
Ďábel svádí lidi a v rámci své svobodné vůle se člověk dostane do pokušení, nebo proti tomu
pokušení bojuje. Lidské stvoření, které se vzdaluje od Boha, je vystaveno nepříteli duší, že si je
vezme a zlomí. Ďábel pak může skrze člověka ukázat sílu zla.
Boží lidé: Musíte vědět, že zlo zaměřilo své síly na lidi a otrávilo je, aby se postavili proti sobě.
To je právě to, co se zlu líbí.
Pochopte, že napadení zlem není posedlost, ale bolest, která roste v míře, v jaké roste moc zla.
Vy, jako Boží lidé, musíte být žárliví ve vztahu k Bohu. Modlete se, naplňujte přikázání,
přijímejte svátosti, praktikujte milosrdenství a veďte svátostný život tím, že budete přijímat
našeho Krále a Pána Ježíše Krista náležitě připraveni. V tom musíte být na sebe obzvláště přísní.
Nepřijímejte našeho Pána a Krále, když nejste se svými bratry v pokoji a pokud jste nevyznali
své hříchy. Modlete se svatý růženec a vykonávejte skutky dobročinnosti.
Boží děti se musí postit, pokud to jejich zdraví dovolí. Jinak nabídněte další půst.
Nesnažte se bojovat se zlem, když jste vlažní. Tento čas byl vám dán, abyste rostli
v duchu. Vaše víra se nemůže stát silnější, když nejste duchovní, nevykonáváte
žádnou nápravu, pokud jste spáchali zlo, když se nekajete a když nejste křesťané,
kteří dodržují Přikázání.
Proto vás naléhavě prosím, abyste brali zřetel na napomenutí svatého Pavla Efezským:
Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti
lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti
nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den
zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásáni kolem beder pravdou,
obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem
víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého [Ef 6, 10-16].
Boží lidé: Zuří duchovní boj a člověk, který se vzdálí od našeho Krále a Pána Ježíše Krista,
je snadnou kořistí Zlého. Proto musí obléknout brnění svého Krále a Pána Ježíše Krista
a žít v souladu s Boží vůlí.

Musíte mít svatý strach z Boha. Bát se, že upadnete do hříchu a přijmete ideologie, které vás
odvedou od duchovního života v soustředění na Krista. Strach před tím, že démon otevře dveře
a vy ho necháte vejít. Strach před tím, že opustíte Nejsvětější Trojici a že nebudete vést
křesťanský život.
Milujte naši a vaši Matku celého Stvoření. Vztáhněte ruce k vaší Matce, neboť před
jejím jménem má strach peklo a všichni, kdo tam přebývají. Démoni ze strachu
utečou, dokud žijete v Bohu a pro Boha.
Zavolejte mě a já k vám vždy přispěchám, mé legie vás ochrání, Boží lidé nejsou bezmocní.
Nebojte se. Nebojte se ani ďábla, držte se dál od všeho, čím byste vašeho a našeho Krále
a Pána urazili, neodcházejte od zdravého učení, nepozměňujte Písmo, neboť není boha mimo
Boha. [Iz 45,5; Lv 18, 21 a 20, 5; Sk 7, 43]. Nepřijímejte omyly, neboť na konci časů se tyto
omyly stanou záhubou duší. BOŽÍ SLOVO JE JEN JEDNO.
Boží lidé, šílenství člověka vyzařuje temnotu, a to vede Stvoření, aby člověka ignorovalo,
i když je člověk chce uctívat [Řím 1, 25]. Člověk má v růst duchu, a ne jít zpátky. Tváří
v tvář tomuto počínání, narůstá utrpení pro lidská stvoření vzhledem k zrychlení času, které
je přivádí blíže katastrofám, těm, které způsobí, že se země bude třást s větší silou, prudké
slunce a nepředvídatelný déšť zničí úrodu a hladomor bude blíž.
Modlete se, Boží děti, modlete se za Kanadu. Země se silně třese a neočekávané
deště způsobí velké ztráty.
Modlete se, Boží děti, vzestup satanských skupin v Latinské Americe otřásá
kontinentem. Modlete se a buďte rozhodnuti bojovat proti zlu. Zůstaňte jednotní,
jak nařizuje náš Král a Pán Ježíš Kristus. Buďte činem, abyste odvrátili zlo.
Modlete se, Boží děti, Chile stále trpí. Země se silně třese.
Modlete se, Boží děti, modlete se. V Itálii se země třese.
Modlete se, Boží děti, modlete se za Španělsko. Tomuto národu způsobují utrpení
jeho vlastní obyvatelé.
Pohromy přicházejí do Německa a tento národ pláče.
Boží lide:
Lidstvo odmítá Nejsvětější Trojici, je oklamáno zlem a vítá evangelium, které neodpovídá
Pravdě [Gal 1, 6-9]. Pravá víra vyhasíná a zlo nyní začíná svou kampaň proti lidem.
Na příkaz Otce vám bude brzy poslán anděl pokoje, aby vás ochránil.
Modlete se svatý růženec, pokryjte se vzácnou Krví našeho a vašeho Krále a Pána Ježíše Krista,
zůstaňte v klidu, milujte své bratry, abyste se udrželi a nezahynuli v duchu.

Buďte jednotní, jak nařizuje Nejsvětější Trojice, buďte dobročinní, buďte láskyplní,
buďte silní a pokorní, postupujte v růstu ve víře.
Nemějte strach, protože nejste sami. Naše a vaše Matka se setkává se svými dětmi.
KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH.
Svatý archanděl Michael

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 18. listopadu 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

JAKO VELITEL NEBESKÝCH ARMÁD, VÁS VARUJI

Boží lide,

jako velitel nebeských armád, v poslušnosti Nejsvětější Trojici a naší a vaší Královně
a Matce, vás varuji.
Boží lid je důvodem bolesti pro Nejsvětější Srdce.
Směr, který se lidstvo rozhodlo přijmout, je pochmurný, vede vás k opaku toho, co je Boží vůle
a věčné statky.

Rozrušený člověk nemyslí logickým způsobem. Vzdaluje se základním principům dobrého Božího
syna a zlo jej přiměje jednat v zapomenutí nejprve na synovský vztah lidského stvoření s naším
Pánem a Králem Ježíšem Kristem, a pak, v pohrdání naší Královnou a Matkou, zapomíná na vše,
co představuje mez a brzdu. Lidstvo je ochotné porušit pravidla, všechna pravidla, normy
a správné zásady.
Ubohosti zla jako závist, podezíravost, netolerance, pýcha, nepřátelství, lži, nepřítomnost lásky,
a tím i lidského myšlení, zmutovaly, a ego vládne nad lidským tvorem a zvysoka vévodí nad
svými bratry. Lidstvo oplývá vrtochy mocných, lidstvo bez spirituality je úrodnou půdou do níž
Zlý může sázet nejistotu, která se pak bude vyskytovat po celém světě, nejistotu
v mužích, kteří vládnou národům, i u ovládaných, stejně jako ve všem, co člověk dělá.
Boží lidé, v současné době přemýšlíte určitým způsobem a zítra jej změníte jako oblečení.
Dokud se člověk nevrátí ke své duchovní realitě, k jednotě s naším Králem
a Pánem Ježíšem Kristem, lidské stvoření nebude moci obnovit pokoj, ani u sebe,
ani ve světě.
Nárůst přírodních katastrof je podporován lidským stvořením bez opravdové lásky, ani víry
v našeho Krále a Pána Ježíše Krista. Ďábel je milován a oslavován člověkem.
Běda těm, kdo v této chvíli oslavují zničení chrámu. Ti, kteří tak jednají, také budou zničeni!
Boží hněv na ně udeří, pokud se nebudou kát včas a budou i nadále pracovníky ďábla.
Země se nachází ve velkém nebezpečí. Kometa, tak často zmiňovaná, se přibližuje k Zemi
a vy ji neodhalíte dříve, než se přiblíží ještě víc. Člověk vědy nemůže jít dál, než mu Bůh dovolí.
Státní převraty budou následovat jeden po druhém, Boží děti jsou a budou pronásledovány
nenávistnými hordami, které podporují zlo.
Přírodní katastrofy vzrostou ve své síle a lidstvo to uvidí a bude naplněno zděšením, ale neskloní
se před naším Králem a Pánem Ježíšem Kristem. Naopak, rozpoutá svůj hněv proti Nejsvětější
Trojici a jejím věrným.
Antikrist se chystá vystoupit a terén je pro něj připraven. Až lidstvo bude obětí nepokojů,
a až přijde válka, antikrist se objeví.
Modlete se, Boží lidé, Boží stvoření. Modlete se za Španělsko, jeho lid znovu
povstane proti moci, stejně jako ve Francii a Ekvádoru.
Modlete se, Boží lidé, Boží stvoření. Modlete se za Paraguay, tento lid bude bolestně
trpět. Modlete se, Boží lidé, Boží stvoření. Modlete se za Chile, jeho země se bude
silně třást.

Modlete se, Boží lidé, Boží stvoření. Modlete se za Nikaraguu a Venezuelu.
Pohrdání a utrpení Božího lidu zvýší ochranu dětí naší a vaší Královny a Matky.
Venezuela – zlo stále bije Boží lid. Skrze tyto země bude v době války zahájen teror
vůči jiným zemím.
Modlete se, Boží lidé. Modlete se za Mexiko. Tento národ překypuje hříchem.
Modlete se, tento národ je silně otřesen a jeho děti trpí přespříliš. Spící sopky se
probouzejí, a ty, které jsou probuzeny, způsobí zkázu.
Modlete se, Boží lidé, stvoření naší Královny a Matky nebe a země. Modlete se, vody
se zvedají s velkou silou. Asie je silně otřesena a vody se dostávají až na další
pobřeží. Modlete se za pobřežní oblasti v El Salvadoru, Guatemale a Mexiku.
Modlete se, Boží lidé, stvoření naší Královny a Matky nebe a země. Modlete se za Spojené státy,
utrpení v tomto národu roste.
Lidstvo, virusy se objevují s krutými mutacemi, už jsem vám to dal z Božího příkazu poznat.
Tato část historie lidí je pro celé lidstvo bezútěšná, stejně jako budou kruté
následující události. Proto je nezbytná jednota stvoření se svým Stvořitelem, stejně
jako vzájemná jednota Božích dětí.
Církev bude otřesena, přijde chaos, a pak rozkol.
Nezapomeňte, že Boží děti nejsou nikdy opuštěné, je to člověk, jenž se vzdálil od svého Pána a
svého Boha.
Naše Matka a Královna Nebe a Země nikdy neopouští své děti, jsou to její děti, které ji
opouštějí.
Boží milosrdenství je větší než lidské utrpení. Vraťte se na správnou cestu.
Lidstvo krvácí na zemi už předem. Démon se zmocnil klíčových pozic, aby oslavil objevení
antikrista.
Boží lidé, musíte se duchovně posílit, nepodlehnout [technologickým] novinkám, nepřijmout,
co je v rozporu s učením našeho a vašeho Krále a Pána Ježíše Krista a být opravdové. Sjednoťte
se a ochraňujte se, zůstaňte věrní Nejsvětějším Srdcím. Tak, uprostřed zmatku lidstva, obdržíte
nezbytnou pomoc, abyste se úplně nezhroutili. Buďte jednotní, abyste byli pevnostmi,
odolávající zlu.

My, andělské chóry, vás chráníme. Je na vás, abychom mohli dokončit náš úkol.
Nejste sami, Boží ochrana je v každém z vás. Neustupujte, pospěšte si a buďte láskou, modlete
se a buďte realitou modlitby. Postěte se a obětujte, co vám působí největší oběť v duchu
a mysli.
Chráníme vás.
KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý archanděl Michael

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 25. listopadu 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

NÁSILÍ ROSTE, ŠÍŘÍ SE JAKO MOR

Boží lide:
Jako princ nebeských legií z Boží vůle, vás varuji.
Sled otřesů Země lidi přinutí, aby vzali v úvahu oznámení z nebe. A přesto, lidské stvoření
neskloní svou hlavu v uznání, že bylo upozorněno předem, protože se nechce podřídit slovům
přicházejícím shora.
Vzpoura člověka přivedla téhož člověka ignorovat hodnotu života. Lhostejnost člověka vůči
Nejsvětější Trojici vede lidstvo k myšlence, že se mu podařilo přežít bez Boha a že tak může
pokračovat v budoucnu, aniž by svého Pána a svého Boha potřebovalo. Ale až do chvíle, dokud

se samo neočistí, dokud nebude očištěno chapadlem komunismu, antikristem a jeho služebníky.
K tomu dojde, až se člověk podívá na sebe samého, ponořeného do hříchu a vrátí se k Bohu.
Rozkoš, kterou si člověk opatřuje smysly, vytváří bouřlivá jezera, pokud jeho duchovní stav je
stavem vzpurného lidského stvoření, které se od Boha vzdálilo. Proto vás vyzývám
k rozhodnému obrácení, nikoli jen k zdánlivému, abyste neupadli do omylů, které jsou již šířeny
k Božímu lidu určitými oblíbenými syny naší Královny a Matky, což povede ke ztrátě mnoha
duší, kvůli jejich špatné nauce.
Buďte pevní, Duch Svatý vás osvítí, abyste mohli rozlišovat, ne podle toho, jak si to
představuje svět, ale jak to dělají a jednají Boží děti.
Máte Matku, která vás miluje mateřskou láskou, na niž se můžete obrátit, jakmile ji
budete potřebovat. Nepodceňujte tuto výsadu!
Síly zla napadly Zemi. Vládci, patřící většinou k světové elitě, rozšiřují strašné pomluvy a lži
o některých oblíbených synech naší a vaší Královny a Matky, se záměrem duševně roznítit lidská
stvoření proti církvi našeho Krále a Pána Ježíše Krista. Boží lidé, intenzita pronásledování se
bude zvyšovat a měli byste se na ni připravit s pevnou a silnou vírou, se zbraněmi Lásky
a poslušnosti k Božímu Zákonu a zásad, které jsou základem křesťanského chování.
Nacházíte se v čase, kdy musíte vyjádřit veškeré své lpění k Nejsvětější Trojici
a k naší a vaší Matce a Královně Nebe a Země, bez váhání a v pravdě.
Modlete se, Boží lidé, modlete se, sopky se nepřestávají aktivovat. Modlete se
za Itálii a Indonésii, jejich utrpení bude vzrůstat.
Modlete se, Boží lidé, modlete se, počet zemětřesení se bude v tomto cyklu
zvyšovat, Země se bude třást z jednoho konce na druhý.
Modlete se, Boží lidé, modlete se, násilí roste, šíří se jako mor.
Boží lidé, člověk uvnitř hoří, sžírá se vnitřním nepokojem vyvolaným neposlušností, kterou
projevuje a v níž žije, odmítá Boží ochranu a přijímá to, o čem věří, že má největší hodnotu:
mazanost a lži Satana.
Boží lidé, Satanova lest nepřetrvá, bude okleštěna mocí, která je nad vší mocí: mocí Boží
[Mt 28, 18; Žid 1, 2-14; Fil 2, 9-11]. Ti, kdo nejsou poslušní Božích Přikázání, budou potom, co
prožili své osobmí hříchy, naříkat, sténat a mít pocit, že umírají. Pozor, Boží lidé, utrpení roste!
Jako odkaz této generaci, zanechávám růženec Nejsvětější Trojice v čase, kdy se
Soužení zvětšuje:
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Modlete se Krédo.
Zpytujte svědomí.
První Tajemství: Ať se lidstvo naplní ctností síly.
Na velkém zrnku: Otče náš...

Pak se na stejném zrnku modlete: Nejsvětější Trojice, pošli své nebeské sbory ochraňovat
celé lidstvo a zachránit je, aby člověk odvrhl zlé úmysly a uchoval v Tobě svého ducha a své
myšlenky.
Na dalších deseti malých zrnkách svatého růžence se modlete:
Boží moudrosti, sestup z tvého trojičného trůnu a přijď nás vést po cestě dobra.
Vroucí krátká modlitba: Buď mou silou a oporou.
Druhé Tajemství: Ať zlost neovládne život člověka.
Na velkém zrnku: Otče náš…
Pak na stejném zrnku se modlete: Nejsvětější Trojice, dej tvému lidu trpělivost, aby zloba a
její nezřízené účinky nezískaly pro sebe srdce člověka, a těžkosti nechť jsou vzdáleny od lidstva.
Na dalších deseti malých zrnkách svatého růžence se modlete:
Boží moudrosti, vzdal od celého lidstva těžkosti a nástrahy démona. Ať je lidské stvoření
ušetřeno konfliktů a ať utrpení nás nezasáhne.
Vroucí krátká modlitba: Buď mou silou a mou oporou.
Třetí tajemství: Ať je lidstvo požehnáno Nejsvětější Trojicí a ať je každé lidské
stvoření připraveno ke službě svým bratrům.
Na velkém zrnku: Otče náš…
Pak na stejném zrnku se modlete: Ať spravedlivost dosáhne lidstvo, aby přímost chování
byla svědectvím Božích dětí.
Na dalších deseti malých zrnkách svatého růžence se modlete:
Boží moudrosti, dovol, abychom jako lidstvo neztratili hodnoty a vyznání, v každém okamžiku
byli spravedliví pro čest a slávu Boží.
Vroucí krátká modlitba: Buď mou silou a mou oporou.
Čtvrté Tajemství: Ať šíření zla je zastaveno rozhodnutím celého lidstva, aby bylo
Bohu příjemné.
Na velkém zrnku: Otče náš…
Pak na stejném zrnku se modlete: Nejsvětější Trojice, duchovně moudří jsou ti, kdo se
svým chováním líbí Bohu, zbožňují Jej, a velebí Jej ve jménu všech lidských stvoření.
Na dalších deseti malých zrnkách svatého růžence se modlete:
Boží moudrosti, dej celému lidstvu, aby se obrátilo k Tobě s jistotou, že Ty jsi Bůh soucitný
a milosrdný a spravedlivý soudce, Jemuž se nemůžeme líbit bez víry.
Vroucí krátká modlitba: Buď mou silou a oporou.

Páté Tajemství: Ať se hněv nezmocní otěží lidského života.
Na velkém zrnku: Otče náš…
Pak na stejném zrnku se modlete: Nejsvětější Trojice, ať je tvá Láska přijata celým
lidstvem, aby upřímnost, úcta a laskavost se ve tvém lidu projevila k tvému obrazu,
a abychom byli všichni jedno v tvém srdci.
Na dalších deseti malých zrnkách svatého růžence se modlete:
Boží moudrosti, Boží Láska je zdrojem všeho dobra. Ať je stejná Láska přítomná všude
v Božím lidu: dovol, aby lidské zájmy byly opuštěny, aby ustaly nesváry a lidská spiritualita byla
v každém člověku zrcadlem tvé Lásky.
Vroucí krátká modlitba: buď mou silou a oporou.
Na třech zrnkách svatého růžence:
Boží Trojice: Ať Boží pokoj zaplaví srdce lidí bez rozdílu.
Boží Trojice: Ať nás Duch Svatý zaplaví svou Láskou.
Boží Trojice: Ať pokoj naší Nejsvětější Matky, který předčí všechnu inteligenci, přijde
až k nám.
Modlete se Zdrávas Královno, na počest Nejsvětější Královny a Matky.
Modlitba oběti:
Nejsvětější Trojice, ať tvá přízeň vede náš život, a ať lidstvo dosáhne nutné lítosti, aby mohlo
vykořenit šíření zla na Zemi.
Ó, Matko, veď nás k lítosti a být jako ty, věrní stoupenci a poslové tvé Lásky.
Nabídněte tuto oběť s upřímností a ukončete ji chvílí duchovní meditace.
Amen.
Buďte všichni požehnáni v Boží Lásce.

KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!

Svatý archanděl Michael

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 4. prosince 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

MÉ DĚTI JSOU JEDNODUCHÉ A POKORNÉ SRDCEM
Můj milovaný lide:
Mé srdce vás chce udržet uvnitř, aby vás nic ode Mne neoddělovalo.
Stále vás volám, abyste byli poslové mé Lásky, mého pokoje, a čím jsou má volání naléhavější,
tím větší jsou rozptýlení a netečnost, v níž žijí moji lidé. Proto vás znovu vyzývám, abyste se
modlili, přijímali Mě v eucharistii náležitě připraveni. Vyzývám vás,
abyste MĚ POZNALI a vstoupili do lásky mé Matky, do jejího slova daného světu,
v očekávání bolesti této generace pro neposlušnost a pýchu s jakou jste se proti Mně vzbouřili.
Volám vás z Lásky, čas člověka není můj čas, a vy se nacházíte před mořem hříchů, které Satan
stále vylévá a roubuje do ducha, mysli a srdce lidského stvoření, aby vás naváděl
k odmítnutí Mne následovat a uznat se jako hříšníci, snažící se naložit na své bratry břemeno
vašeho nepatřičného, lehkomyslného, arogantního a unáhleného jednání.
Každý z vás byl volán svým jménem, aby Mě následoval! [Lk 18, 22].
Člověk nebyl poslušný, nechal se rozptýlit a vydal se jinými cestami, kde se setkal se
zlem, které využilo jeho duchovní slabost k ničení mých dětí a raduje se, že je vede
do chaosu, k rozdělení a úplnému oddělení od mé vůle.
Zlo tak proniká k slabým lidským stvořením kvůli nedostatečnosti nebo nepřítomnosti jakékoli
modlitby, k těm, která se nekají ze svých hříchů, jež stále tvrdohlavě páchají, k těm, které Mě
nepřijímají a drží se daleko od mé Matky, s vlažnou vírou, připravené Mne popřít nebo jedním
slovem ospravedlnit svou neposlušnost.
Takový je můj lid…

Volám vás vzhledem k naléhavosti tohoto času, kdy vidíte, jak se zlo zmocňuje mých
dětí, podněcuje je a vede k neustálým urážkám našich Nejsvětějších srdcí, kdy
vidíte, jak Satan využívá chatrné víry mých dětí.
Jste lidé jdoucí směrem k propasti, kvůli houževnaté lhostejnosti, s níž jednáte. Dusíte Mě tím,
že se Mnou manipulujete prsty svých rukou, chováte se ke Mně s neuctivostí
a s naprostou neúctou, bez vědomí toho, kdo a co jsem.
Moji andělé pláčou, když vás vidí, jak na sebe uvalujete své vlastní odsouzení,
protože Mě přijímáte bez opravdového pokání za své hříchy, aniž byste odčinili
způsobenou škodu.
Jsem znevážen těmito věcmi, a ještě jinými, proto vám posílám mé Slovo, abyste se
ve vší naléhavosti mohli obrátit.
ZMĚŇTE SVŮJ ŽIVOT!
Hledejte Mě bez svého lidského, špatně regulovaného ega. Mé děti jsou jednoduché
a pokorné srdcem, které se kají způsobem dítěte a ve svém srdci nechovají zášť [Mt 11, 29].
Vyzval jsem vás, abyste si udrželi víru, a kolik vás Mě bude následovat? A kolik z těch, kdo se
nazývají mými věrnými stoupenci, zůstávají na cestě, neschopní pokračovat kvůli své pýše, kvůli
nedostatku odpuštění, kvůli domýšlivosti, nebo aroganci, odrazu jejich nemocného nitra?
Pozoruji mou církev s tolika dětmi, které očekávají, že jejich bratři budou jednat tak, aby se
nezavázali ke společnosti. Dívám se na mou církev, která přijímá praktiky cizí mé vůli a která se
s nimi vrhá do propasti, a dávajíc uspokojení Satanovi, dopouští se kacířství, znesvěcení
a popírání mého božství.
Kolik je těch, kteří postupují a kolik těch, kdo se na cestě nechají otupit rozptýlením
a noří se do svých smutků, aniž by pohlédli na ty moje!
Mé smutky jsou duše, které jsou ztraceny, mé smutky jsou zbožňovatelé Satana, mé smutky Mě
vedou k tomu, že se dívám na můj lid, který Mě odmítá, uráží, neposlouchá, páchá
svatokrádeže a tím odpadává z cesty.
Povolal jsem vás k spáse. Kolik je vás, kdo zůstali na dobré cestě a vás, kteří ji opustili?
Ach, moji lidé, temnota se rozprostírá nad vámi. Pustošení zla na mé církvi nebude
dlouho otálet, a pak utrpení bude růst. Pronásledování mých dětí vzroste až do
bodu, kdy se budete muset ukrývat, abyste Mě mohli zbožňovat.
Když se modlíte, musíte nabídnout modlitbu se srdcem v pokoji, se zkroušeným duchem
a s láskou k sobě a svým bratrům, jinak to jsou jen marná slova.
Moji milovaní lidé, přítomný čas je časem rozhodnutí, odvahy, oddanosti, víry, lásky,
dobročinnosti, naděje, pokorných proseb kvůli soužení, které žijete a které se každým dnem
zvětšuje před lidským tvorem, postrádajícím mou Lásku ze své vlastní vůle.
Země podléhá neustálým změnám, které se objevily ve všech dobách historie lidstva, ale tyto
změny nedosáhly takového rozsahu, jehož dosahují a dosáhnou v tomto čase, a postihnou
lidstvo a celou Zemi. Pohromy přicházejí jedna za druhou bez přestávky, aniž by dovolily pomoc

jednoho národa druhému a povedou je k životu v drásavé bolesti. Upozorňuji vás na to už
předem, ne abyste se Mě báli, ale abyste se spolehli na Mne a na mou Matku, jak se ještě
žádná generace nikdy nespoléhala. Modlete se neustále [Ef 6. 18] tím, že modlitbu spojíte s
praxí.
Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko, jeho země se třese a vyvolává
v činnost další sopky.
Modlete se, mé děti, modlete se za Kostariku, trpí, její země se třese.
Modlete se, mé děti, modlete se za oslabenou Itálii, otřásá se a mé děti trpí invazí
modlářství.
Modlete se, mé děti, modlete se za Španělsko. Nepokoj se vrací, rozruch putuje
ulicemi a muž, ovládaný příkazy těch, kdo drží lidstvo se zastaveným dechem,
povstane proti čemukoli.
Modlete se, mé děti, modlete se. Albánie pláče.
Modlete se, mé děti, v jednotě. Modlete se jedny za druhé, tento okamžik už není ani
okamžik. Je nezbytné, aby můj lid nikdy nepřestal obětovat.
Mé srdce krvácí před bolestí, která se vznáší nad mým lidem.
Žehnám vás mou Láskou, žehnám vás mým pokojem.
Váš Ježíš
Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 10. prosince 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

ČTETE APOKALYPSU, JAKO DÍTĚ ČTE KNIHU POHÁDEK

Boží lide:
Ve jménu nebeských armád a z Boží vůle vám předávám tato slova.
Požehnání neotálejí pro ty, kdo se snaží činit dobro a kteří, připoutaní k evangeliu jsou láskou,
jako Nejsvětější Trojice je LÁSKA, jako naše Královna a Matka Nebe a Země je
Láska a jako my sami jsme Láska.
Uprostřed tak velkého zmatení, které charakterizuje blízkost "KONCE JEDNÉ ÉRY", NIKOLI
"KONCE SVĚTA", stále žijete v nepřestávajícím neklidu přicházejících a odcházejících mrzutostí,
které se objevují, aby vás udržely rozptýlené a mimo JEDNOTU
s Nejsvětější Trojicí. Jako Boží děti, musíte poznat zlo, které neúprosně bojuje proti Božímu lidu,
a hledá jak vás rozptýlit a přivést vás k opuštění víry. Ti, kdo vstoupili na duchovní cestu, jsou
schopní vnímat sílu této chvíle, kdy všichni démoni se nacházejí na Zemi,
aby sváděli lidi a nechali je padnout.
Nejste si vždy vědomi, že lidstvo je ve varu a potřebuje jen malý důvod k tomu, aby
se pustilo do svých bratrů!
Scénář už byl zcela připraven těmi, kteří se chystají rozdrtit lidstvo svou mocí, kteří mu lstí chtějí
ukrást rozum a tlačí je k chování a jednání současného člověka. Ta povstání, současný chaos,
nemají původ v této generaci, zlo vytvořilo tento stav lidstva, aby se stal skutečností
v přítomném čase, v němž žijete, PROBUĎTE SE!
Ďábelský plán svobodných zednářů a ideologie v rozporu s dobrem, je oddělit člověka od svého
Stvořitele a zbavit ho duchovní podpory oběti eucharistie, aby upadl do těch nejodpornějších
hříchů.
Příliš mnoho podvedených ďáblem padne do pasti zla a přidává se k těm, kdo opustili a zřekli se
Nejsvětější Trojice.
BĚDA…! KOLIK JICH PADNE PO CESTĚ, OKLAMÁNO ĎÁBLEM!
Hledáte víru, svobodu?… Jděte ruku v ruce s naší Královnou a Matkou, aby vás vedla
k dobru. Je milovaná Otcem.
Vidíme lidi, jak útočí na církve zasvěcené Nejsvětější Trojici a naší Královně a Matce
a chvějeme se všichni v nebi před tak těžkou vinou. Ale ještě těžší bude příští vina, neboť útočíli dnes na chrámy zbudované rukou člověka k zbožňování Nejsvětější Trojice, zítra zaútočí na
Boží lid a náhle přijde pronásledování, tak často oznamované od dávných dob.
VY ČTETE APOKALYPSU, JAKO DÍTĚ ČTE KNIHU POHÁDEK. NE! NE! NE! Kniha
Zjevení bude mít své naplnění, jako vše, co se již splnilo v Písmu svatém.
Kdo odmítá Knihu Zjevení, odmítá celé Písmo [2Tm 3, 16].
Připravte se, Boží lidé, pozvedněte svého ducha k jednotě s Nejsvětější Trojicí. Sjednoťte
smysly fyzického těla a smysly duchovní, abyste byli jedno ve svých skutcích a vašem jednání,
abyste nebyli obílené hroby [Mt 23, 2-32], těmi, kdo v protivenství zapomenou Slovo Boží

a ukryjí se v brlohu, aby nebyli vidět, nebo aby se vyhnuli konfrontaci se sebou a zkoumali svá
svědomí.
Je marné uchovávat potravu v místech, která někteří připravili pro čas pronásledování
a soužení, jestli jste se dříve nepřipravili duchovně za použití rozlišování, které vám dal
Duch Svatý, s cílem zříct se zla s pevnou vírou a zachránit svou duši. Ani potrava, ani léky, ani
peníze a zásoby, nic z toho vám nebude užitečné, nebudete-li opravdovými chrámy Lásky
[1Kor 6, 19].
Boží lidé, blíží se k vám velmi silné chvíle. Nejsou to chvíle podobné těm, které jste již poznali.
Tyto budou zkouškou víry, opravdové lásky, opravdové naděje, výjimečné dobročinnosti, během
níž budou někteří snadno podvedeni. Ne kvůli tomu, že neznají Písmo, ne proto, že neznají
Slovo Boží, ne proto, že se nemodlí, nebo nepřijímají Tělo a Krev Krista, našeho Krále a Pána,
ale protože jsou zvyklí nazývat se křesťany a plnit své povinnosti, ale bez vědomí božství,
před nímž se nacházejí, bez svědomí, a dokonce bez víry.
ZVYK PŘIVÁDÍ BOŽÍ STVOŘENÍ KE ZTRÁTĚ VĚČNÉHO ŽIVOTA.
Boží lidé, vy nebojujete proti lidem, ale proti zlým duchům rozptýleným ve světě
[Ef 6, 12], kteří se vrhli do urputné války proti dobru. Proto tam, kde na to myslíte
nejméně, se střetnete s těmi, kdo se postavili proti Božímu lidu.
Lidstvo je zkoušeno, zkoušeno do krajnosti, zvláště na úrovni víry, kterou člověk věří
v Jednoho a Jediného Boha, neboť potom, co ztratil víru, přijme patřit k jedinému náboženství;
na sociální úrovni, aby lidstvo ztratilo svou identitu; na politické úrovni, aby se lidstvo připojilo
k ideologiím, které řídí ďábel, jenž drtí lidi krutostí a bez soucitu; na úrovni ekonomické, protože
Satan dobře ví, že člověk, když se cítí vyveden z rovnováhy po ekonomické stránce, je schopen
všeho a zapomíná, co je dobro.
Scénář byl pečlivě formulován a Boží lid pozvolna ustupoval rozmarům zla. Budete
vědět, že má slova nejsou marná. Proto ať se každý dovolává Božího milosrdenství
a ať hluboce lituje svých hříchů. TEĎ!
Tato chvíle je mimořádně znepokojivá pro ty, co jsou vlažní, ale pro Boží děti, pevné ve víře, je
to chvíle, aby rozžehli svou víru.
Vyzývám vás, abyste se modlili, Boží lidé. Modlili se za světový mír, který je ohrožen,
i když to nevidíte a média to neukazují.
Vyzývám vás, abyste se modlili, Boží lidé. Člověk pozná zemětřesení a zpanikaří.
Modlete se, naléhavě proste Boží milosrdenství za země, které byly zmíněny nebem.
Modlete se za vesmírné události, které ovlivní Zemi.
Vyzývám vás, abyste se modlili, Boží lidé. Církev se otřásá, neztrácejte naději.
Vyzývám vás, abyste se modlili, Boží lidé. Argentina opláče vřavu, kterou bude žít.
Boží lidé, jste povoláni být věrnými dětmi; Ale vy jíte, pijete, ženíte se a vdáváte se
[Lk 17, 26-28], aniž byste brali v úvahu Boží volání, a Král právě přichází. Co se stalo
s člověkem?

Díváte se na Slunce, Měsíc, hvězdy, a vy už je neuvidíte. Temnota v duši člověka bude stejná,
jako ta, do jaké se ponoří Země.
Odpovězte, Boží děti, změňte svůj život a přispějte k záchraně svých bratrů. Odpovězte,
nepohrdejte voláním. Pomozte vašim bratrům, kteří trpí kvůli přírodě.
SJEDNOCENÍ V OSLAVĚ NA POČEST NAŠÍ KRÁLOVNY A MATKY, CÍSAŘOVNY
AMERIK, MODLETE SE K BOHU, ABY ODHALIL TAJEMSTVÍ: ONA V SOBĚ KONEJŠÍ
ANDĚLA POKOJE.
KDO JE JAKO BŮH? NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý archanděl Michael

Poselství Matky Spásy ze dne 11. prosince 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

NEBOJTE SE, NEBOŤ JÁ DÁVÁM SVOU LÁSKU A POMOC VŠEM!

Děti mého Neposkvrněného Srdce,
V mém plášti je vyjádřeno, co se má stát lidstvu.

Jako Královna Nebes jsem se představila pokornému domorodci, který si nenechal pro sebe to,
co viděl svýma očima.
Jako prostí a pokorní, jako ti, kdo věří, aniž by viděli, jako ti, kdo uposlechnou první žádosti,
když s nimi jednou mluvíte, tak jednal i můj milovaný syn, svatý Juan Diego.
V pokoře je místo, kde se ztělesňuji, v pokoře toho, kdo vytrvá v poslušnosti, kdo nepřestává
ctít mé žádosti, které nejsou ničím jiným než Boží vůlí, k níž vás vyzývám.
Můj Syn žádá od člověka pokoru [Mt 11, 29] a člověk odpoví s arogancí – je to pravá
láska mého Syna?
Kvůli nedostatku pokory se člověk vzbouřil proti mému Synu a opovrhl Jím. Musím připomenout
těm, kdo opovrhují mým Synem a sešli na scestí tím, že se zavázali následovat ďábla, těm, kdo
byli podvedeni zlem, že zlo se usadí v těch, kdo ho přivítají. Děti, je nutné, abyste neprodleně
otevřely své duchovní oči a odvolaly svůj závazek chodit po boku ďábla.
Čiňte pokání z hloubi svého srdce s pevným úmyslem neútočit na mého Syna,
ani se rouhat, páchat kacířství, nezabíjet nevinné podporováním potratů,
a že nebudete jedním z těch, kdo přijímají to, co jde proti přírodnímu zákonu.
Výčitky svědomí mých dětí jsou naléhavé, jejich uvědomění je naléhavé, je naléhavé,
aby církev mého Syna pokračovala ve výchově lidu mého Syna. Je naléhavé, aby církev mého
Syna otevřela brány chrámů a vyzvala věřící, v jednotě s mými oblíbenými dětmi
a v poslušnosti, aby každý den oslavovali hodinu eucharistického uctívání, aby se
lidské stvoření nebránilo Boží lásce.
Musíte pochopit, že ďábel není alegorie: On existuje a zoufale se snaží proniknout
do srdce mých dětí a připravit podporu lidí antikristu, pomocí degradujících činů.
Mé děti, v tento den, kdy oslavujete můj titul Naše Paní Guadalupská, vás žádám o dar pro
mého Syna: buďte jednotou v našich Nejsvětějších Srdcích, milujte se navzájem
[Jan 23], odpusťte si z hloubi srdce a nabídněte nápravu za ty, kteří ji nečiní.
Válka je již na zemi, postupuje zvolna, národy jsou ve válce, ale vy, děti, to nevidíte, nejste
varovány, a až se rozšíří na lidstvo, budete trpět krutostí, které je člověk schopen. Budete
potřebovat si vzájemně pomáhat, navzájem se podporovat, a jako Matka si přeji, abyste mi
nabídli čistou lásku, která existuje v každém z mých.
VAROVÁNÍ JE BLÍZKO A VY NEODPOVÍDÁTE NA MÉ VÝZVY.
Varování je okamžik, kdy vás povede samotné svědomí, abyste se podívali na svá
utrpení a svá požehnání. Nebuďte hloupí a na sebe tvrdí.
Nebuďte pošetilí, neztraťte se ve světském, ani se nenechejte polapit lstivostí ďáblů, litujte
svých hříchů, než přijde tento okamžik, jak již bylo oznámeno různými způsoby.
Není to malá událost, děti, čiňte pokání, napravujte, modlete se, zasvěťte se mému
Nejsvětějšímu Srdci a buďte milosrdní ve jménu mého Syna.

Podívejte se na mne jako na císařovnu Amerik a… jak se srdce této Matky dívá na stav národů,
na jejich duchovní úpadek, na agresi, na nehoráznosti, jimž jsou vystaveny mé děti, a jak se mé
děti vrhají proti sobě, jak je ovládá šílenství a vede je, aby jednaly nikdy neviděným způsobem.
V tento den, kdy oslavujete mé zjevení, nabídněte mi pravou lásku, ne jinou než
lásku mého Syna.
Nebojte se, vedu vás k mému Synu, nebojte se, neboť já dávám svou lásku
a pomoc všem!
Nejste sami. Čekejte na mého milovaného anděla pokoje.
Mé požehnání je na všech mých dětech, které miluji v Boží vůli.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Matka Maria

Poselství Matky Spásy ze dne 21. prosince 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

LIDSTVO VSTOUPILO DO ČASŮ NEJVĚTŠÍ BOLESTI

Nejdražší děti mého Neposkvrněného Srdce:
Žehnám vás, lidé mého Syna, každého zvlášť.
Přicházím vás žádat, abyste věnovali pozornost mému slovu, neboť je Boží vůlí, abyste zůstali
pozorní.

MILOVANÍ, POZOR, NEROZPTYLUJTE SE!
POZOR, MÉ DĚTI, BUĎTE POZORNÉ!
Lidstvo vstoupilo do časů největší bolesti, která se bude v průběhu let zvětšovat, až do doby po
Očistě, kdy pokoj se dostane ke všem a bude ve všem.
Mé děti trpí nejčastěji respiračními nemocemi, které se zhoršují, protože se vracejí a trvají
dlouho.
NETÁZALY JSTE SE, DĚTI, NIKDY SAMY SEBE, PROČ JSOU VAŠE DĚTI SLABŠÍ VŮČI
NEMOCEM DÝCHACÍCH CEST?
Vystavení drastickým změnám klimatu přispívá do velké míry, že váš organismus ohrožují
komplikace, vyvolané nemocemi dýchacích cest, ale současně se na tom podílí ruka člověka,
jenž rozptyluje chemikálie a viry vzduchem, abyste byli častěji nemocní, a původci těchto
nemocí se někdy stanou smrtelní pro lidská stvoření.
Vzhledem k tomu, byste se měly chránit, abyste zmenšily vystavování sebe bílým pruhům
na obloze, když pokrývají oblohu. Současně nakapejte olej dobrého Samaritána na to, co jste si
vybraly, aby vám chránilo nos a ústa.
Lidé z mocných národů s nemocnou myslí jsou démoni, kteří z letadel šíří nemoc nad mými
dětmi.
ZAVŘETE SVÉ DOMY A NEVYSTAVUJTE SE VENKOVNÍMU VZDUCHU, KDYŽ UVIDÍTE
PODIVNÉ TVARY V ATMOSFÉŘE.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, z vesmírného prostoru se blíží nebeské těleso,
které bude znepokojovat lidstvo. Neberte má slova stále na lehkou váhu a buďte si vědomy, že
Měsíc a Slunce mají velký vliv na Zemi a na člověka.
Vědci, kteří pohrdají Slovem, které je vám dáváno Boží vůlí, nerozeznali předem to, o čem vás
zpravil můj Syn, proto berte vážně slova, která vám přináším.
Pohleďte, jak je magnetický pól Země odkloněn, a to způsobuje pro lidstvo a vědu vážné
komplikace.
Je nezbytně nutné, abyste se přiblížily mému Synu, i když jste terčem posměchu
vašich bratrů. Cesta mých dětí je cestou slávy, cestou věrnosti k Nejsvětější Trojici,
cesta proti proudu světa, cesta "Již, ale ještě ne."
Buďte pozorné, vulkanická aktivita se zvyšuje stejně jako zemětřesení, neboť tektonické desky,
které obklopují velkou část Země, jsou v neustálém pohybu, a to je přivádí k tomu,
že se lámou, vzájemně se ovlivňují, zvyšují svou sílu a utrpení mých dětí.
Vyzývám vás, abyste zůstaly duchovně připravené. Je nutné, abyste vy, lidé mého Syna,
byli světly, která přitahují pohled Otce k Zemi, aby viděl, že jeho věrní se nacházejí v čase
uctívání.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, buďte věrné mému Synu, zbožňujte Jej,
dívejte se na Něj v každém svém bratru. Jako lid mého Syna nejste nikdy samy.

Mějte na paměti, že milosrdenství mého Syna je nekonečné a že vy jste zřítelnice jeho očí
[Dt 32, 10b].
Modlete se, milujte mého Syna, nezapomeňte, že jste jeho lidem a že vás nikdy
neopustí.
Modlete se za sebe, za své bratry, za celé lidstvo.
Má mateřská láska vám přináší pomoc a každý z vašich výkřiků je pro mne okamžitým hledáním
jak vám pomoci.
Nebojte se, jsem vaše Matka, můj Syn mi svěřil každé z vás.
Držím vás v mém Neposkvrněném Srdci.
Matka Maria

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 23. prosince 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

ZBOŽŇUJME SPOLEČNĚ TOHO, JENŽ PŘIŠEL NA SVĚT

Boží lidé:
Jako velitel nebeských armád, na příkaz Nejsvětější Trojice, vám sděluji toto:
Boží lidé, budete oslavovat narození našeho Krále a Pána Ježíše Krista, zrozeného naší
Královnou a Matkou Boží vůle, čisté a bez skvrny prvotního hříchu.

Každé lidské stvoření musí nabídnout božskému dítěti nové srdce k lásce,
s obnovenými city, aby se udrželo duchovně zdravé.
Boží lidé, touha být víc, ve všech aspektech života, je v této chvíli téměř povinností, obecně
uloženou člověku, avšak žádné lidské stvoření, které nezmění své nitro, nebude moci růst
v duchu, protože k tomu je nutné mít srdce zbavené světské špíny, především PÝCHY.
Nejistota se rozšířila v lidstvu, které kypí hněvem, a to je nakažlivá choroba, jež se šíří jako
pandemie do celého světa.
ČÍM JE TO ZPŮSOBENO?
Tím, že lidé, se svou duchovní chudobou, jsou lehkou stravou pro zlé duchy, kteří se toulají po
světě. To není výmysl, zlo se toulá po světě, protože příchod podvodníka je bezprostředně
blízko.
Dívají se na změnu chování přírody, a popírají ji, slepí, co odmítají vidět realitu svýma
očima. Dívají se na zmatky v různých zemích a popírají, že se lidstvo nakazilo
a rozohnilo, slepí, co odmítají vidět realitu svýma očima. Dívají se na potraty
a nepřijímají odpovědnost, že jsou noví Herodesové tohoto století, slepí, co odmítají vidět
realitu svýma očima [Ž 135, 16; Mk 8, 18].
Žijí podle svého: muži se oblékají do hedvábí a do šatů žen, ženy do mužských oděvů
a popírají, že lidstvo jde směrem k propasti, slepí, co odmítají vidět realitu svýma očima.
Co se stalo v Sodomě a Gomoře? Co se stane této generaci, která nezůstane
nepotrestána pro tolik hříchů?
Oslavujete narození Dítěte Ježíše, Krále Nebe a Země, ale už jste Je odsoudili, aby trpělo
urážkami, úchylkami, kacířstvím a znesvěcením, omyly, s nimiž chcete modernizovat
a odstranit božské a nahradit je idoly. Kde je oběť kříže?
Bědování v nebi, bědování na zemi! Nevinné Dítě, Syn Boha živého a skutečného,
přišlo na zem, "Dítě -Bůh, Král Nebe a Země", chce dostat zpět, co je jeho, nového
ducha lásky, abyste milovali, jako miluje on a nezabloudili do modernismů, které
drží Satana vevnitř.
Boží lidé, vy, kteří se modlíte, nabízíte oběti a postíte se, modlitební skupiny, vy, které se postíte
a modlíte, které zůstáváte jako hlídky bez spánku, ale bdíte tak, že zlo přestává krást duše,
jednoduché, bez podezření i zatvrzelé, jež skrze půst a modlitbu se dokáží sklonit ve jménu
Boha.
Boží lidé, vy, kteří se modlíte a nabízíte, nabízíte a modlíte se, jste majáky světla uprostřed
temnot, neochabujte, pozvedněte svou tvář, Bůh nad vámi bdí a my vás ochraňujeme, abychom
– je-li to vaše vůle – vás mohli vést na správnou cestu, na které se neztratíte.
Lidé Bohočlověka, každý z vás nese ve svém srdci to Dítě, které musíte probudit
a nechat je znovuzrodit, abyste se Mu odevzdali bez myšlenky na sebe, ale na spásu duší.
Narodilo se dítě, Dítě, které přišlo zachránit duše, Dítě, které, jsouc Bohem, vás
žádá, abyste se k Němu přiblížili a nabídli Mu zlato své duše, kadidlo oběti každého,

abyste zůstali na pravé cestě a myrhu pro zachování tradice, kterou vám dal, abyste
ji udrželi až do jeho Druhého příchodu.
Dnes, to Dítě, náš Král, touží po daru věrnosti, oběti, lidské vůle, sjednocené
s Ním.
Zbožňujme společně toho, Jenž přišel na svět, aby byl Králem. Navěky věků. Amen.
Sláva Bohu na výsostech a na zemi. Pokoj lidem dobré vůle.
KDO JE JAKO BŮH? NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý archanděl Michael.

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 30. prosince 2019.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

KAŽDÝ Z VÁS JE MÉ DÍTĚ, KTERÉ MILUJI VĚČNOU LÁSKOU

Moji milovaní lidé:
Nosím vás ve svém srdci.
Jste můj lid, miluji vás.
Stále vás volám, protože vás nechci ztratit. Jsem před každým z vás, jen Mi podejte ruku
a dovolte Mi vás vést. Budu světlem vašich očí.

Sjednocení s našimi Nejsvětějšími Srdci, začněme toto období, které je dobou duchovního
požehnání pro ty, kteří ji chtějí takto přivítat. Jít po příkré cestě není lehké: K dosažení cíle +je
třeba mít dobrou duchovní kondici. Možná, že vám na cestě vpřed nabídnou spoustu vody,
abyste netrpěli žízní, nebo něco na ochranu před sluncem a deštěm, kde vám předloží chutné
jídlo, abyste netrpěli hladem, a jiní vám dokonce navrhnou použít dopravní prostředek, abyste
se neunavili.
Svět vám nabízí toho tolik, a ještě víc, abyste vy, mé milované děti, nedosáhly cíle a nechaly se
rozptýlit těmito nabídkami, které vypadají, že vám pomáhají dosáhnout cíle jinými prostředky.
Ale nakonec uvidíte, že to vše bylo jen lží, jen klam vzít vás na špatné cesty a vzdálit vás ode
Mne.
To, moji lidé, je příběh této generace!
Žijete v čase, kdy zlo používá všechny úskoky, aby vás zmátlo, a představí vám jiného boha,
který není tím "JÁ JSEM." Ale nesmíte zapomenout, že "JÁ JSEM, KTERÝ JSEM" [Ex 3, 14].
Moji lidé, uvidíte, co jste dosud neviděli. Každý z mých se musí posílit ve víře, abyste neopustili
můj tábor.
Mé děti Mě nenávidí, trhají Mě, pohrdají vším, co jim nabízím, a považují Mě za Krále bez
království.
Zatímco tolik falešných bohů je přijímáno, pro Mne není místo. To je výsledek velkého
duchovního boje, v němž se nacházíte.
Každý z vás je mé dítě, které miluji věčnou láskou.
Před těmi, kdo vás připravují o dobrou pověst, utečete, ale před tímto žebrákem
lásky jste diváky profanací.
Věříte, že jsem mrtev, že nepřijdu na pomoc mému lidu, ale vlkům, kteří si přejí
zničit mou církev.
Jen si užijte chvilkové hostiny, ale vy, mé děti, vy se nebojte.
Moji lidé vědí, že Já jsem Bůh živých [Lk 20, 38] a že mé učení je věčný dar. Vůči těm, kdo
hledají, jak vás uvést v omyl, musí být můj lid pevný a neustupovat, ale zůstat v rámci mého
Zákona.
Moji lidé jsou otřeseni, pošlapáni, a boudou ještě víc; proto musíte zůstat pevní, silní ve víře,
pod ochranou mého Slova. Nebuďte skleslí, nikdo není větší než naše Nejsvětější Trojice.
Vyzývám vás, abyste milovali mou Matku, v této chvíli jsem jí svěřil můj lid.
Každý z vás je světlo, které se dá vidět z obrovského vesmíru, a toto světlo je moje zastavení
na zemi. Buďte pevné, mé děti, buďte pevné. Nebudete zklamány, trpíte a budete trpět, ale
nebudete zklamány.
Je naléhavé, aby Mě můj lid poznal, aby nepadl do pokušení!

Dal jsem vám absolutní Pravdu, a jiný, mimo Mne, není Pravdou, ale zkratkou zla,
aby mé děti ztratily věčný život.
Počkejte, trpělivě vyčkávejte se svatou trpělivostí, až to, co bylo oznámeno, se
naplní.
Až budou lidé slavit, radovat se, smát se, a už si na Mne nevzpomenou, sešlu mé
anděly, aby vykonali, co jsem oznámil.
Můj lid nechce poslouchat mé Slovo, ale jen se nechává přitahovat senzacemi. Později budete
hledat má slova, ale už je nenajdete, protože nebudou shromážděna, a také technologie
nepotrvá věčně.
Člověk dosáhl ke hvězdám, ale neuvěřil ve Mne, překonal pohromy, ale nepřemohl sám sebe ve
svém egu. Vytvořil očkovací látky, v prvé řadě pro potírání nemocí, ale nedokázal vytvořit
vakcínu proti pýše.
Člověk předstihl očekávání na poli technologie, ale nedokázal vytvořit VÍRU.
Člověk vlastní honosná sídla a přepychová auta, ale nedokázal Mi dát VNITŘNÍ CHRÁM
SVÉHO SRDCE, nedokázal Mě uvést do svého vnitřního já a nedovolil Mi tam bydlet.
Člověk je schopen vytvářet hlasy pomocí technologie, ale žádný z těchto hlasů nebude moci
pohnout jeho svědomí, jestli Já nebudu v něm sídlit.
Pozor, mé děti, moji lidé, je to chvíle pravdy a v této Pravdě, kterou jsem Já, budu vás
nosit ve svém srdci a v srdci mé Matky, budete-li se chovat jako mé opravdové děti.
Moji lidé nejsou cizí lidé, i když vás budou nazývat: bludaři, poustevníci, pokrytci.
Zlo je dobro pro ty, kteří Mě nemilují.
Moji lidé, ochraňujte se, buďte jednotní. Zůstaňte bdělí, lidstvo trpí v jednom místě
za druhým, někdy kvůli přírodě, někdy kvůli ruce člověka, někdy kvůli ideologiím.
Ale moji lidé jsou zřítelnice mých očí a Já jsem se svými lidmi. Má Matka vás ochraňuje
a až budete u konce svých sil, můj anděl pokoje bude vaším povzbuzením, které vám
dovolí jít dál.
Nebojte se, naše Nejsvětější Srdce vás přivítají.
Žehnám každé z mých dětí, které vítají toto mé Slovo s láskou a úctou.
Miluji vás.
Váš Ježíš

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 5. ledna 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

SYMBOL SVOBODY PADNE

Boží lide:
Láska našeho Krále a Pána Ježíše Krista ke svým dětem je nekonečná, jako jsou nekonečné
jeho milosrdenství a spravedlnost.
Při příležitosti oslavy Zjevení Pána, je třeba, abyste sami sobě nabídli dar: dar
pokoje a jednoty, abyste se, jako Boží lidé, vzepřeli.
Co vidí člověk ve svém nitru? Plevel, který vyrostl uvnitř?
Vzpoura proti Nejsvětější Trojici odvrací člověka od sebe a vede jej k tomu, aby si přisvojil, co
není jeho.
Viděli jste své bratry, jak vyplenili kostely, znesvětili našeho Krále přítomného v eucharistii!
Podobným způsobem stejní lidé vydrancují vše, co najdou na své cestě, ve dnech hladomoru.
Ještě nežijete v krutosti průchodu temnot člověka na zemi. Lidé budou jako draví ptáci,
a co bude katastrofou v této generaci: člověk proti člověku.
Boží lidé, dávejte pozor, orlové létají vysoko a vidí svou kořist z výšky, ale ne vždy dosáhnou
svého cíle. Dávejte pozor, Boží lidé, symbol svobody padne – předzvěst toho, co se
stane tomuto velkému národu. Zrodí se znovu ze svého popela a bude obnoven potom, co
bude očištěn.
Lidé budou migrovat ve snaze najít bezpečí, které bude těžké nalézt, až národy povedou mezi
sebou spor o světovou moc.

Boží lidé, proto vás vyzývám, abyste se napravili, každý svým osobním způsobem, a pak se
sjednotili. Jen v jednotě se můžete vyhnout hrůzám toho, co leží před lidstvem.
Ze svého vlastního utrpení se lidské stvoření jen dozví, že se už nevzpamatuje, ale že bude
muset vše začít znovu ve zničené zemi a prosit, aby Manna mu byla poslána shůry, aby se
udržel naživu.
Nebuďte pochybovační, volejte k Božímu milosrdenství, aby ve chvílích bolesti, náš Král
a Pán Ježíš Kristus a naše Matka a Královna rychle přišli.
Modlete se, musíte se modlit, musíte být bytostmi modlící se srdcem, silami
a smysly, sjednotit se s Nejsvětějšími Srdci, a pak prožívat modlitbu v osobním
životě a nabídnout plody modlitby svým bližním.
Boží lidé, je naléhavé, abyste se modlili za světový mír, vlákno se přetrhlo a postup bouře
neslábne, ale Boží lid se musí modlit a nabízet, aniž by se unavil.
Sledujte Satanův postup v rodinách, sledujte, jak rodiče a děti bojují. Studijní
střediska většinou upadla do ztráty morální vážnosti, pracovní místa jsou bitevním
polem, společenství jsou zaplavena závistí, a co je uvnitř člověka?
Napravujte, tváří v tvář tolika neposlušnosti, závisti, pýchy, lžím, neblahým zdáním a buďte
opakem toho, co je světské: buďte láskou, žijte podle Blahoslavenství [Mt 5, 3-12].
Je nutné, aby se lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista připravili, aby nevrávorali; kormidlo
církve našeho Pána a Krále trpí. Řím bude napaden.
Boží lidé, Země se uvnitř prudce hýbe, na povrchu se objeví velká zemětřesení, a proto je
třeba, abyste se připravili teď, abyste mohli pomoci vašim bratrům.
Země se bude třást s velkou silou, uprostřed hrozeb člověka proti člověku, uprostřed útoků mezi
národy.
Čas, který už není časem, dospěl k lidstvu. Proroctví se naplňují jedno za druhým, a vy si musíte
zachovat vnitřní pokoj tak, aby zlo vás neuchvátilo a neudělalo si z vás svou kořist.
Je to chvíle odpuštění, pokání, života z Boží lásky v každém z vás. Nebuďte
lhostejní!
My, nebeské armády, provázíme Boží lid v jeho zkouškách. Zůstáváme s každým
z vás. Nebojte se, zasévejte pokoj do vašeho srdce, očistěte svou mysl, aby vaše
myšlenky setrvaly ve víře, buďte bytostmi pokoje.
Zasvěcujte se Nejsvětějším Srdcím a zůstaňte věrní tradici církve.
Žehnám vás.
KDO JE JAKO BŮH? NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý archanděl Michael

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 12. ledna 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

NENECHÁM VÁS SAMOTNÉ

Moji milovaní:
miluji vás věčnou láskou.
Moji milovaní, obětování lidského času k výpočtu dat vyplnění odhalení mých a mé svaté Matky,
je plodem lidské netrpělivosti a nikoli víry.
Vše, co jsem vám odhalil Já, má Matka a můj milovaný svatý archanděl Michael, to vše se
uskuteční.
Ptáte se, jak jste na tom duchovně?
Kolik hadrů jste zanechali na cestě?
Hadry lidského ega, mající převahu nad mými požadavky, vítězí nad láskou, kterou
Mi máte přinášet.
Moji lidé, v tomto čase je tolik znamení, a vy jste tak slepí, že bědování, která budou
následovat, budou slyšet v celém Stvoření.
Vraťte se urychleně ke Mně. Žijete tak daleko ode Mne, zastínění tím, s čím nejste v souladu.
Zatěžujete svůj každodenní život množstvím povinností, které nejsou vaše, neboť nesete kříže
jiných lidí, aniž byste řádně nesli ten, jenž vám odpovídá, a proto vás jejich tíha zlomí.

Uvědomte si, abyste Mě milovali, musíte Mě poznat v mém Slovu, v osobním vztahu
v každém okamžiku, kdy Mě přijímáte v eucharistii, v okamžiku, kdy jste "samotní
se Mnou" a v pokoji a lásce ke svým bližním.
Moji milovaní, potřebujete víru jako "hořčičné semínko" [Lk 17, 6], abyste si nezoufali
v čekání. Musíte rychle posílit svého ducha, nenechávat nic na zítřek, pokud jde o spásu duše:
zítřek patří Mně.
Moji lidé, buďte bdělí: Země se stále vychyluje ze své osy, vody moří zaplaví velkou část pobřeží
a ve vodě se objeví nevysvětlitelné jevy. Celá Země se chvěje pod nemilosrdným Sluncem,
sopky vybuchují a člověk tomu nevěnuje pozornost, pokouší se bagatelizovat to,
co se děje a říká, že čekání je dlouhé. Měl by spíše poděkovat mé Matce, která se přimlouvá za
lidstvo.
Stejně jako se chvěje Země, má církev se také otřásá, ta, která přijímá modernismy, které
nejsou mojí vůlí. Myslí si, že jsem daleko, pokouší se Mne zrušit v mém vlastním domě, vykáže
Mě na vzdálené místo, a pak bude popírat, že jsem živý a pulzuji v eucharistii
a popře mou transsubstanciaci. Pokud jde o mou Matku, bude ji popírat ještě víc.
Moji lidé musí být silní, musí odolávat a neztratit víru.
Vrhne se proti mým a jako vlci vás bude pronásledovat. Moji lidé, buďte vytrvalí
a nezapomeňte, že "JÁ JSEM S VÁMI" [Mt 28. 20].
Moji lidé, během pohrom, v náporech přírody, během pronásledování,
v pomluvách, urážkách, a když vás odsunou z některých míst, nezapomeňte,
že naše Nejsvětější Trojice je s vámi a že můj lid nebude trpět navždy.
Moji milovaní, hrozby mezi národy budou pokračovat, budou ještě mrtví, ještě přijdou činy
terorismu, u člověka vzroste žízeň po pomstě, lidé se budou opětovně zraňovat k smrti.
Moji lidé, mé nevinné děti, nebudou trpět tím, co většina. Budu je chránit.
Sjednoťte se do skupin, ať to jsou rodiny, modlitební skupiny, pevná přátelství, a buďte
přichystáni k přípravě míst, kde budete moci zůstat spolu v období silného pronásledování, nebo
války. Skladujte nezbytné věci, abyste tam mohli zůstat, až do doby, kdy vám moji andělé dají
vědět. Tyto úkryty budou chráněny před invazí. Pamatujte na to, že
v jednotě je síla: zeslábne-li někdo ve víře, druhý jej pozvedne, je-li někdo nemocný, jiný bratr
mu bude oporou v jednotě.
Čekejte ve víře, aby ta, vámi posílená, byla přípravou na dobu, kdy budete pronásledováni.
Moji milovaní lidé, vedu vás za ruku, jsem váš Otec a nenechám vás samotné.

JSEM, KTERÝ JSEM [Ex 3, 14; Jn 8, 58; 4, 26], NEZOUFEJTE. MŮJ POKOJ JE
V KAŽDÉM Z VÁS.
Miluji vás, žehnám vás, moji věrní.
Váš Ježíš
Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 19. ledna 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

VYZÝVÁM VÁS, ABYSTE NEOTÁLELI S OBRÁCENÍM

Milovaní Boží lidé:
S vděčností k Nejsvětější Trojici, vás vyzývám, abyste neotáleli s obrácením.
Naše Královna a Matka všeho Stvoření vás vyzývá udělat tento krok vpřed TEĎ!
Vidím démony, jak se střetávají s lidmi, vyvolávají selhání, zklamání, dotýkají se lidského ega,
aby vás vedlo ke ztrátě pokoje, důvěry a zanechali vás v zoufalství, abyste se cítili opuštění
naším Králem a Pánem Ježíšem Kristem.
Nacházíte se v čase silného boje mezi dobrem a zlem [Gn 3, 6]. Dobro postupuje uvážlivě,
zatímco zlo se vrhá na vše a proti všemu a drtí na své cestě vše, co může být překážkou jeho
neblahým plánům. Zvyšuje hlas, už není tím, co se plazí, ale tím, co vidí svou kořist už
z dálky a útočí na ni, jakmile v ní najde jakoukoli duchovní nestálost.
Boží lidé, žijete ve světě, ale nejste ze světa [1 Jan 2, 15] a zapomínáte na to velmi snadno,
zejména trpíte-li určitou duchovní skleslostí. Jednáte, jako byste byli ze světa a zapomínáte, že
tvoříte část mystického Těla našeho Krále a Pán a Ježíše Krista. Musíte pracovat a jednat
s důstojností, dokonce, i když vás zaplaví bolest.

Ještě jste nevstoupili do zpustošení, proto musíte svědčit o tom, že jste silní a že
jste stvoření víry, připravení bez váhání plnit Boží vůli a zůstat ve spojení
s výzvou, kterou každý z vás má vykonat: Být důstojné děti Krále [Jan 1, 12-13].
Země se silně třese a přivádí lidstvo k pocitu obav a pozvedání očí k nebi, v hledání odpovědi,
která se nalézá v samotném člověku, v tom, který se nyní vzdálil Nejsvětější Trojici.
Jako generace se musíte modlit a uvést modlitbu do praxe, přijímat Tělo a Krev našeho Pána a
proměnit je do způsobu jednání, jinak vaše činy nepřinesou plody, budou rozptýleny na
vyprahlé zemi a lidské stvoření nevydá plody věčného života. Proto se nejdřív musíte připravit,
náležitě se kát ze svých hříchů, řádně napravit spáchané zlo a dát si pevné předsevzetí nápravy,
nepadnout do stejných činů hříchu.
Jako Boží lidé, dobře víte, že pyšný a arogantní Satan bojuje proti vám, a vy si toho nevšímáte
[1Petr 5, 8-9], zraňuje vaše ego, protože pracuje na nejmenších detailech, jichž si nevšimnete,
dosahuje svého cíle a vy to nepoznáte. Boží lidé, duchovní arogance, duchovní pýcha, je
největší zlo dětí našeho Krále a Pána Ježíše Krista, a je to zlo, které vede část tohoto lidstva k
odpadnutí, protože nerozpoznalo své omyly a nedalo na první místo lásku
k bližnímu a bratrskou lásku. [1Jan 2, 26; Řím 12, 16; Př 8, 13].
Nehledejte našeho Krále a Pána Ježíše Krista na cestách, které nevytyčil, abyste Jej přímo našli.
Zvědavý člověk, jenž touží poznat neznámé, najde těžší kříž, další břemeno, které nenesl, a pak
bude vrávorat, potácet se, až se stane stvořením, které svou zásluhou je hoden Božího
milosrdenství.
Boží lidé musí upevnit a zvětšit svou víru, hledat jednotu a neoddělovat se od pokorných,
protože přijde mnoho lidských stvoření se zdáním velké moudrosti a pronesou velké proslovy, a
s velkou výmluvností vám představí novinky pro každý aspekt života, ale to budou poslové
Satana, kteří byli vysláni, aby vás vzdálili od pravé cesty, vedoucí k věčnému životu.
Neexistují metody k dosažení svatosti. Je to stálá práce, těžká, kdy se snažíte být pokornější
a obdržet od Otce, že se rozhodne jednat s vámi s milosrdenstvím. Ten, kdo obdrží Boží
milosrdenství, není pyšný, ale pokorný. Není to ten, kdo ponižuje, ale ten, kdo se dává
v ponížení. Není to ten, kdo odmítá odpuštění, ale ten, kdo odpouští v pokoře. Není to ten, kdo
drtí bližního, ale ten, kdo se vzchopí a přijme svého bližního s láskou. Není to učenec,
ale ten, protože je pokorný, obdrží osvícení Duchem Svatým a dosáhne Božího milosrdenství.
Boží lidé, nesmíte čekat: Obraťte se, nepřijímejte falešné idoly světa, nepodléhejte
pokušení. Buďte věrní, v této chvíli víc než kdy jindy.
Boží lidé, byli jste netrpěliví a stěžovali si, že oznámené události nepřicházejí.
Napříště buďte vytrvalí a dejte pozor, abyste se nezhroutili, až síla událostí vás
probudí.

Modlete se, lidé Boží, modlete se o vytrvalost.
Modlete se, lidé Boží, modlete se o víru.
Modlete se, lidé Boží, modlete se o jednotu.
Jděte věrně dál k pravé autoritě církve našeho Krále a Pána Ježíše Krista, buďte věrní!
Řeknete: tento den slunce svítí a hřeje nás, pak přijde déšť, aniž bychom jej čekali.
A řeknete: máme vodu a budeme mít z ní prospěch, a pak přijde znečištění, aniž byste je
čekali. Na tomto místě nejsou nemoci, ale cizopasníci pokryjí velký rozsah a budou se šířit
vzduchem pomocí letadel. Terorismus nepůsobí jen na zemi, ale i ve vzduchu.
Boží lidé, modlete se svatý růženec a úpěnlivě proste naši Královnu a Matku, aby vás
uchovávala ve svých rukou. Nevzdalujte se od naší Královny a Matky, držte se v Božích rukou,
abyste se nenechali svést ze správné cesty kvůli novinkám, které vás překvapí.
Přinesete ovoce, i když se bude zdát, že tomu tak nebude, zůstanete-li věrní našemu
Králi a Pánu Ježíši Kristu.
Boží lidé, nenechejte se překvapit samotou, jste milováni Nejsvětější Trojicí, nenechejte se
zaplavit samotou, jste milováni naší Královnou a Matkou, nenechejte se přemoci samotou, my
vás chráníme a doprovázíme, vzývejte nás, děti Boží, stále se na vás díváme.
Buďte silní, držte se, nebuďte vyvedení z míry, žijte opravdový život, žijte Bohem a pro
Boha.
Nebojte se, nebojte se, nebojte se!
Jste zřítelnice Božích očí.
Buďte silní, Boží lidé!
KDO JE JAKO BŮH? NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý archanděl Michael

Poselství Matky Spásy ze dne 28. ledna 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

LIDSTVO SE MUSÍ PŘIPRAVIT NA VELKÉ ZMĚNY

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Nesu vás ve svém mateřském srdci.
Každé z vás je pro mě jedinečné jako část mystického Těla, a já vás nechci ztratit ve zmatku,
jemuž čelí a bude čelit církev mého Syna.
Každé z vás, jako člen mystického Těla, musí žít hluboce ve víře. Každé z vás musí zejména
posílit svou víru a žít ve stálé jednotě s mým Synem.
Jste lidé mého Syna, přesto musíte zůstat v zástupu na cestě [Ex 13, 21], plníce vůli mého Syna
a vědomí si toho, že se nemůžete ukrýt před zraky mého Syna [Jr 23, 24].
Toto je čas utrpení pro lid mého Syna. Víra bude podrobena zkoušce, a proto si musíte být
vědomi, že nemůžete být vlažní [Zj 3, 15-16], že nemůžete svými ústy prohlašovat,
že milujete mého Syna a svou myslí činit něco jiného, nemůžete pozvednout jednu ruku
ke chvále mého Syna a druhou dělat něco jiného, proto Jej musíte chválit oběma rukama,
musíte milovat mého Syna celým svým srdcem, schopnostmi a smysly, a ne polovičatě.
Lidé mého Syna budou většinou zkoušeni, aby se v každém odhalilo, co je hluboko
v jejich duchu, v jejich myšlenkách, jejich srdcích, aby každý odpověděl v pravdě,
ve vlažnosti, nebo v odmítnutí.

Blíží se těžké chvíle. Lidé věrní mému Synu budou pronásledováni těmi, kdo nemilují mého Syna
a těmi, kdo tvoří část lidu mého Syna, která přijala proud modernismů a zapomněli na "tradici a
zdravé učení". Tváří v tvář zmatku, budou jedni pronásledovat druhé.
Varuji vás předem, mé děti:
"Nepokládejte základy ve vzduchu."
Máte učení církve a musíte se ho držet.
Mé milované děti, je důležité, abyste si udrželi správnou duchovní přípravu, a jen tak vydržíte ve
víře vše, co čeká lidstvo.
Musíte zachovat pokoj nejen ve vás, ale i ve vašich domovech a kdekoli přebýváte.
Bez pokoje jste otevřenou schránkou pro léčky Satana.
Pochopte, že si musíte být vědomi času, ve kterém žijete, svých skutků a jednání, nic není
skryto před zraky Boha [Žid 4, 13].
Mé děti, vy dobře víte, že ti, kdo jsou nad vládami světa, udržují v tajnosti svá přání, a vy byste
neměly žít, jakoby se nic nedělo. Zachovávejte zdravou výživu, aby vaše těla nebyla snadnou
kořistí nemocí, které jsem vám již oznámila ve jménu Otcova Domu (*).
Velké pohromy, epidemie, vyvolané neznámými virusy, postupují na lidstvu. Použijte olej
dobrého Samaritána (*) jako ochranu v případě, kdy velmi nakažlivé choroby se nacházejí
tam, kde žijete: množství na špičce špendlíku, rozetřené na ušních lalůčcích bude stačit. Pokud
se nákaza prudce zvýší, potřete jím obě strany krku a zápěstí obou rukou.
Mé děti, podřízení vlád novému světovému řádu vás nebere v úvahu, naopak, staví se proti
lidstvu.
Země se stále silně třese: buďte připraveny na to, co je třeba. Žádná země se nemůže cítit
zbavená utrpení. To vede k aktivaci vulkánů a mé děti budou trpět ještě víc. Lidstvo se musí
připravit na velké změny. Když jedna země bude trpět a druhá současně také, nebudou si moci
vzájemně pomoci, pokud budou obě postiženy.
Zachraňte si duši, děti mého Neposkvrněného Srdce, zachraňte si duši.
Připravte se, že zůstanete v útočišti našich Nejsvětějších Srdcí. Každý musí učinit
ze svého domova úkryt lásky, do něhož zlo nemůže proniknout.
Některé z mých dětí se připravily na to, že vytvoří útočiště k podpoře svých bratrů a sester.
Nedělejte si starosti, nebuďte plné úzkosti, zda můj Syn vás tam zavede, nebo vás ponechá ve
vašich domovech, kde vás bude hlídat.

Každý se musí snažit, aby byl skutečný chrám Ducha Svatého, být poslem Boží
Lásky, božského pokoje: Zbytek vám bude dán navíc.
Otcův Dům vás vyzývá, abyste pokračovali v obrácení:
V jednotě a dodržování toho, co můj Syn dovolil, abych vám sdělila,
je cesta snazší.
Jste lidé Boha, jste milováni Nejsvětější Trojicí. Tato Matka vás žehná
a miluje. Neváhejte a nezoufejte, věřte!
PŘEDEVŠÍM, VÍRA, MÉ DĚTI, PŘEDEVŠÍM VÍRA. BEZ VÍRY ČLOVĚK NENÍ NIC.
Jste lidmi mého Syna, a dokud se chováte jako poslušné děti, naplňující Boží vůli,
Boží ochrana zůstává s vámi.
Nemějte strach, mé děti, přikrývám vás mým pláštěm!
Žehnám vás.
Matka Maria

(*) Speciál o budoucích nemocech.

Poselství Matky Spásy ze dne 28. ledna 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

LIDSTVO SE MUSÍ PŘIPRAVIT NA VELKÉ ZMĚNY

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Nesu vás ve svém mateřském srdci.
Každé z vás je pro mě jedinečné jako část mystického Těla, a já vás nechci ztratit ve zmatku,
jemuž čelí a bude čelit církev mého Syna.
Každé z vás, jako člen mystického Těla, musí žít hluboce ve víře. Každé z vás musí zejména
posílit svou víru a žít ve stálé jednotě s mým Synem.
Jste lidé mého Syna, přesto musíte zůstat v zástupu na cestě [Ex 13, 21], plníce vůli mého Syna
a vědomí si toho, že se nemůžete ukrýt před zraky mého Syna [Jr 23, 24].
Toto je čas utrpení pro lid mého Syna. Víra bude podrobena zkoušce, a proto si musíte být
vědomi, že nemůžete být vlažní [Zj 3, 15-16], že nemůžete svými ústy prohlašovat, že milujete
mého Syna a svou myslí činit něco jiného, nemůžete pozvednout jednu ruku ke chvále mého
Syna a druhou dělat něco jiného, proto Jej musíte chválit oběma rukama, musíte milovat mého
Syna celým svým srdcem, schopnostmi a smysly, a ne polovičatě.
Lidé mého Syna budou většinou zkoušeni, aby se v každém odhalilo, co je hluboko
v jejich duchu, v jejich myšlenkách, jejich srdcích, aby každý odpověděl v pravdě,
ve vlažnosti, nebo v odmítnutí.
Blíží se těžké chvíle. Lidé věrní mému Synu budou pronásledováni těmi, kdo nemilují mého Syna
a těmi, kdo tvoří část lidu mého Syna, která přijala proud modernismů a zapomněli na "tradici
a zdravé učení". Tváří v tvář zmatku, budou jedni pronásledovat druhé.
Varuji vás předem, mé děti:
"Nepokládejte základy ve vzduchu."
Máte učení církve a musíte se ho držet.
Mé milované děti, je důležité, abyste si udrželi správnou duchovní přípravu, a jen tak vydržíte ve
víře vše, co čeká lidstvo.
Musíte zachovat pokoj nejen ve vás, ale i ve vašich domovech a kdekoli přebýváte.
Bez pokoje jste otevřenou schránkou pro léčky Satana.
Pochopte, že si musíte být vědomi času, ve kterém žijete, svých skutků a jednání, nic není
skryto před zraky Boha [Žid 4, 13].

Mé děti, vy dobře víte, že ti, kdo jsou nad vládami světa, udržují v tajnosti svá přání, a vy byste
neměly žít, jakoby se nic nedělo. Zachovávejte zdravou výživu, aby vaše těla nebyla snadnou
kořistí nemocí, které jsem vám již oznámila ve jménu Otcova Domu (*).
Velké pohromy, epidemie, vyvolané neznámými virusy, postupují na lidstvu. Použijte olej
dobrého Samaritána (*) jako ochranu v případě, kdy velmi nakažlivé choroby se nacházejí
tam, kde žijete: množství na špičce špendlíku, rozetřené na ušních lalůčcích bude stačit. Pokud
se nákaza prudce zvýší, potřete jím obě strany krku a zápěstí obou rukou.
Mé děti, podřízení vlád novému světovému řádu vás nebere v úvahu, naopak, staví se proti
lidstvu.
Země se stále silně třese: buďte připraveny na to, co je třeba. Žádná země se nemůže být jistá,
že ji nezasáhne utrpení. To vede k aktivaci vulkánů a mé děti budou trpět ještě víc. Lidstvo se
musí připravit na velké změny. Když jedna země bude trpět a druhá současně také, nebudou si
moci vzájemně pomoci, pokud budou obě postiženy.
Zachraňte si duši, děti mého Neposkvrněného Srdce, zachraňte si duši.
Připravte se, že zůstanete v útočišti našich Nejsvětějších Srdcí. Každý musí učinit ze svého
domova úkryt lásky, do něhož zlo nemůže proniknout.
Některé z mých dětí se připravily na to, že vytvoří útočiště k podpoře svých bratrů a sester.
Nedělejte si starosti, nebuďte plné úzkosti, zda můj Syn vás tam zavede, nebo vás ponechá ve
vašich domovech, kde vás bude hlídat.
Každý se musí snažit, aby byl skutečným chrámem Ducha Svatého, být poslem Boží
Lásky, božského pokoje: Zbytek vám bude dán navíc.
Otcův Dům vás vyzývá, abyste pokračovali v obrácení:
o
V jednotě a dodržování toho, co můj Syn dovolil, abych vám sdělila,
je cesta snazší.
o
Jste lidé Boha, jste milováni Nejsvětější Trojicí. Tato Matka vás žehná
a miluje. Neváhejte a nezoufejte, věřte!
o

PŘEDEVŠÍM, VÍRA, MÉ DĚTI, PŘEDEVŠÍM VÍRA. BEZ VÍRY ČLOVĚK NENÍ NIC.

o Jste lidmi mého Syna, a dokud se chováte jako poslušné děti, naplňující Boží
vůli, Boží ochrana zůstává s vámi.

Nemějte strach, mé děti, přikrývám vás mým pláštěm!

Žehnám vás.
Matka Maria

(*) Speciál o budoucích nemocech.

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 6. února 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

DĚTI NAŠEHO KRÁLE A PÁNA JEŽÍŠE KRISTA!
Neúprosné plynutí času urychluje proroctví. Zamoření lidstva ďáblem se šíří a nezastavuje se ve svých
činech, a zatímco Boží děti spí, zlo bdí a jedná se zuřivostí a útočí bez milosrdenství.
Ještě před tím vás vyzývám, abyste byli pozorní k rozhodnutím, která pošlapávají Boží
Slovo, vedou lidi na scestí, kteří pak jednají proti Boží vůli.
Zmatek v mystickém Těle Krista otevřel cestu k rozkolu, do něhož vstoupí církev našeho Krále
a Pána Ježíše Krista.
Buďte věrní, buďte bytosti, které se živí Tělem a Krví našeho Krále a Pána Ježíše Krista
a přijměte ze svaté eucharistie sílu k tomu, co má přijít. [Jan 6, 55-57].
Z každé přijaté eucharistie shromáždíte potřebné ovoce pro dobu, kdy nebudete moci přijímat
svátostné přijímání, abyste netrpěli duchovním hladem, za předpokladu, že jste eucharistii přijali
za nutných duchovních podmínek.

Modlete se bez přestání [1Thes 5, 17]. Neustálá modlitba, jednota s vaším Králem a Pánem Ježíšem
Kristem je nepostradatelná, abyste mohli být naplněni nadějí a pokračovat bez přestání.
Buďte pozorní, velmi pozorní k novotám, které oslabují Boží Slovo, jasně vyjádřené
v Písmu svatém!
Církev našeho Krále a Pána Ježíše Krista bude podrobena velkým zkouškám, neoprávněné změny
přitahují duchovní pohromy, které dovolují démonům vniknout do lidských stvoření. Běda těm, kdo
jsou shovívaví s pádem dětí Nejvyššího!
Velká neštěstí se vynořují po celé Zemi, člověk nenajde místo kam se uchýlit, ani na horách,
na polích, ani ve městech [Zj 6, 15-17], protože lidské stvoření dokázalo vzdorovat svému Králi
a Pánu. Lidské stvoření se oddělilo od svého Krále a Pána, aby se oddalo nejnižším instinktům do té
míry, že dokonce démoni budou mít požitek z toho, že muži se vrhnou na stejné muže způsobem
horším než zvířata. Tehdy bude celé Stvoření ohromeno a zahanbeno člověkem a jeho způsoby,
a Země bude sténat, až bude skrývat tolik ohavnosti.
Zemětřesení zvýší svou intenzitu víc než v tomto čase, moře budou rozbouřená kvůli pohybům,
vycházejících z hlubin Země a moří. Ekosystémy, zničené rukou člověka, nutí hmyz, aby hledal
potravu v jiném prostředí a města zaplavená sarančaty a kobylkami, zanechají člověka bez potravy.
Chybí vám pokora, abyste pozvedli modlitby k naší Královně a Matce všech lidí. Náš Král a Pán Ježíš
Kristus nepohrdá těmi, kdo přicházejí k jeho Matce prosit o její přímluvu.
Modlete se, vy všichni, modlete se, pohromy přicházejí v tichosti, některé vyvstanou před
očima člověka, příčinou jiných bude špatně použitá věda.
Modlete se, všichni, modlete se. Buďte opatrní před umlčenou Pravdou, buďte opatrní
a nevystavujte se nemocem, které se šíří po celé Zemi.
Modlete se všichni. Jednotlivé země budou trpět velkým zemětřesením, mezi nimi
Střední Amerika, Chile, Ekvádor, Indonésie, Japonsko, Mexiko, Portoriko. Stát Kalifornie
a město San Francisko se pohnou s velkou silou. Argentina se bude třást.
Velké sopky se stávají aktivní a většina lidí si jich nevšímá, dokud jim samým nezpůsobí utrpení.
Toto je velká nevědomost lidí, následují své idoly v hudbě, idoly ve sportu, ale o oznámení nebe
nevědí nic. Nevědí, že je nebe varuje.
Vy, Boží lidé, lidé, kdo se modlí a dodržují Boží Zákon a bojí se Boha urazit, modlete se
nejen slovy, ale probouzením vašich bratrů, kteří usnuli.
Vyzývám vás, abyste nekolísali, zůstali pevní ve víře a byli jako opravdoví bratři.

My, nebeské armády, vás střežíme. Vzývejte nás, abychom vám mohli pomáhat.
Nezapomínejte, že máte anděly strážné, volejte je, mluvte k nim, dejte jim svolení, aby zasáhli
a nenechali vás zabloudit.
Boží lidé, musíte čelit zkouškám a současně jít k CÍLI, zůstat jednotní s vaším Králem a Pánem
Ježíšem Kristem, držet se ruky naší Královny a Matky, abyste se mohli těšit z radosti nebe už na
tomto světě.
Nemějte strach, bytosti Lásky! Buďte pokorné, buďte dobročinné a zbytek vám bude přidán!
Ke cti našeho Krále a Pána nebe a Země.
Sjednocení v lásce Nejsvětější Trojice.
KDO JE JAKO BŮH? NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý archanděl Michael.
Poznámka překladatele:
Zdroj: překlad španělského originálu do francouzštiny.
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Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

NEBOJTE SE, KONEČNÉ VÍTĚZSTVÍ PATŘÍ BOŽÍMU LIDU.
Milované děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista.

Jako princ nebeských legií jsem poslán Nejsvětější Trojicí, abych vás vyzval, Boží
lidé, sjednotit se, nejen v modlitbě, ale v odčinění a pokání, protože lidstvo
odmítlo, odložilo a popřelo poselství, která dostává prostřednictvím tohoto
nástroje.
Jako Boží lidé, mají co do činění s duchem, kolikrát je nebe varovalo, upozorňovalo
a ujišťovalo, že se to lidstvu stane, pokud nebudou respektovat volání naší Královny a Matky
Nebe a Země… a nesplnili to z pohrdání a vzpoury, a stále neposlouchají, přestože vědí,
že příčina všeho zla je pýcha [Př 8, 13; Jr 50, 31], ta, ke které člověk dospěl.
Dívají se jen s malým znepokojením na to, co ohrožuje lidstvo, na chorobu, která
zmutovala, a brzy na ni zapomenou. Aniž by jí přisoudili nějakou důležitost, zapomenou
i na prevenci a nemoc se všude rozšíří. Většina dětí našeho Krále a Pána Ježíše Krista žije
z okamžiku na okamžik, nejsou vytrvalé, rychle zapomínají, a to je přivede k pádu do spárů
zla.
To je způsob, jakým Satanovy hordy v lidstvu zesílily, pronikly do společnosti, vzdělání,
náboženství, politiky, do potravy, zdraví a identity každého lidského stvoření, vyzývající
všechno a každého, aby vytvořily generaci, která přivítá antikrista a vzdá se ďáblu.
Musíte zůstat bdělí v udržení jednoty, abyste mohli bojovat se silami zla, které
napadly Boží Dům a ti, kdo je nemilují, budou jimi zmateny a povedeny do
propasti.
Tato generace bude zkoušena až k vyčerpání. Mnozí odpadnou na okraj cesty, napravo,
nalevo, ale musíte zůstat věrní. Zlo neodpočívá, děti našeho Krále a Pána se nedívají na
pravdu, která se skrývá za pláštěm zla. Boží lidé spí ve svém vlastním egu, které je oslepuje,
a tak nevidí podvody, které je vedly k znesvěcení Božího Domu.
Budou vědět o maskovaných návštěvách z kolébky komunismu, neradujte se, nedělejte to,
komunismus jako řvoucí lev [1Petr 5, 8-9] bude vržen na Zem a přinese velkou bolest tím,
že podnikne invazi a přinese… válku.
Buďte na stráži! Odjezd Obránce pravého úřadu římskokatolické církve z Božího Domu,
způsobí velkou bolest Božímu lidu. Bude ale oslavován těmi, kdo jej vidí jako překážku
nástupu Božího lidu do jednotného náboženství.
Buďte opatrní, nevzdávejte se, jste na správné cestě, neztraťte se po cestě!
My, nebeské legie, vás vždy doprovázíme.
Nebojte se, naopak, buďte stvoření činu, neztrácejte ani na okamžik odvahu,
abyste mohli jít bezpečně dál.
Nebojte se, konečné vítězství patří Božímu lidu.

Nebojte se, vaše Královna a Matka Nebe a Země vás neopustí. Stojí před vámi, je Matkou
lidstva. "Brána Nebe".
Žijte s Kristem v eucharistii.
KDO JE JAKO BŮH? NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý archanděl Michael.

Poselství Matky Spásy ze dne 24. února 2020.
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TVRDÍTE, ŽE NEBE A VĚČNÝ ŽIVOT JSOU VÝPLODY FANTAZIE

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Bůh je dokonalý, všechno dělá dokonale a přesto je vaše odpověď v rozporu
s Boží vůlí – je velmi rozporuplná.
Velké a vážné události se stávají na Zemi a ty budou růst, aniž by se zastavily; čas už není
časem a vše, co jsem vám oznámila během let, právě přichází… k lidem, kteří žijí, aniž by si
uvědomovali důsledky svých činů a jednání.
Zdá se, že máte strach, když prožíváte přírodní události, které k vám přinášejí nebezpečí, ale
tyto chvíle pominou a vy jste zase stejní. Pokrytci! Vracíte se, abyste si užili světských
radostí, a bolest a úzkost mizí, tak jako mizí události, které vás vystrašily.

Žijete a přejete si to nejlepší, být nejlepší, aby vám bylo nejvíc tleskáno, abyste
byli nejvíc chváleni… chcete však totéž duchovně, nebo žijete jen zdáním?
Člověk nevidí svou realitu, kterou vytvořil pro sebe svými vlastními nemorálními zákony, svou
nevázaností, myslí pohlcenou tím, co mu umožňuje žít bez Boha, aniž by byl odpovědný za
svá díla a své duchovní činy, a proto odmítá vše, co se odvolává na Boha.
Vytvořili jste nového boha hříchu a vzrušení tohoto světa, který vám dovoluje to, co VÁM
JEDINÝ A OPRAVDOVÝ BŮH NEDOVOLUJE, PROTOŽE VÁS MILUJE A CHCE
ZACHRÁNIT VAŠI DUŠI.
Ale vy, děti, jste vytvořily světského, liberálního boha a říkáte "jak je novátorský", tleskáte
mu a uctíváte ho uprostřed velkých hodování, degenerace, úpadku, drog, alkoholu, smilstva,
které vám Satan nabízí a vy, jako lidstvo, po něm velmi a bezvýhradně dychtíte.
Ale vy, děti, když jste překroutily Boží Slovo, také tvrdíte, že nebe a věčný život jsou výplody
fantazie. Neberete v úvahu výzvy, které vám předává Nejsvětější Trojice a prohlašujete, že
jde o lži a myšlenky nějakých bláznů a bez výčitek nebo strachu tvrdíte, že naplňování Božího
Zákona je věcí minulosti, věříte, že vyšlo z módy a cítíte, že poslušnost a odevzdanost Bohu
z lásky k Němu, nejsou pro tuto generaci. Myslíte si, že následování výzev nebe je záležitost
nešiků, bláznů a těch, jimž chybí inteligence.
To je myšlení pokročilé generace, která řídí toto lidstvo. Vzpoury a popření pořádku, zejména
duchovního, jsou každodenní záležitostí, strhávání obrazů a vstupování do chrámů uprostřed
oslavy eucharistie je zábavné pro ty, kdo se zamořili činy Satana.
Běduji nad takovým opovržením Boží vůlí, Láskou lásek a "Alfou a Omegou"!
Běduji nad takovým množstvím mých dětí, které odmítají spásu a které jsou
rozhodnuty zůstat v temnotách hříchu, neposlušnosti a vzpoury, které se líbí
Satanovi.
Můj Syn je Cesta, Pravda a Život a kdokoli v Něj věří, bude žít navěky [Jn 14, 6].
Toto je pravda, Boží lidé, toto je pravda: respektovat, přijímat a milovat Přikázání, svátosti
a milovat a naplňovat Boží Slovo.
"Mnoho je totiž povolaných, ale málo je vyvolených" [Mt 22, 14]. Ne proto, že
Nejsvětější Trojice vás nemiluje, ale proto, že každý z vás odmítá ze své vlastní
svobodné vůle.
Vy, děti, jste povolány, abyste následovaly mého Syna a jeho učení; jste povolány znát Jej
a nechat lidem poznat jeho Slovo. Toto není čas zkřížit své paže a být zticha bez kázání:
musíte probudit lid mého Syna, který spí a nepoznává Jej, musíte obdržet Boží stravu, abyste
byly posíleny a náležitě připraveny.

Děti, vraťte se na cestu mého Syna, jelikož Satanova kořist roste každým dnem, neodmítejte
jeho volání, když noc je blízko a nářky lidí se rozšíří po celé Zemi. Lidská bytost čekala do
poslední chvíle a tato generace není jiná. Čekání pokračuje a Satan krade duše.
Nemoc postupuje (*) a člověk mlčí, ale jako Matka lidstva vás vyzývám, abyste
zůstali v pohotovosti před virem, který vyšel z lidských rukou k lidstvu. Proto se
člověk bojí, protože zná sám sebe.
Nečekejte mé děti, mor postupuje ze země do země a šíří se, proto jsem vás
předem informovala o lécích (*) s nimiž byste měly bojovat proti těmto a dalším
nemocem, jimiž budete napadeny.
Zatímco člověk spí, Země se stále silně třese.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojení státy.
Modlete se, mé děti, modlete se za Chile.
Modlete se, mé děti, modlete se za Japonsko.
MODLETE SE ZA STŘEDNÍ AMERIKU.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, cíl je VĚČNÝ ŽIVOT, a ten nenajdete připoután
k tomu, co je světské. Zůstaňte jednotné, abyste mohly přežít, zůstaňte na cestě, na niž vás
můj Syn povolal.
Nebojte se, děti, pro tuto Matku je třeba, aby k vám takto mluvila. Nebojte se: Já jsem
vaše Matka a neopustím vás. Jděte k mému Synu, odpovězte na jeho volání.
Nechť je má láska a mé požehnání novým probuzením.
V každém z vás.
Matka Maria
(*) Speciál o budoucích nemocech a jejich léčení.
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PRO DOSAŽENÍ VĚČNÉHO ŽIVOTA NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ ZKRATKY
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Lidé Nejsvětější Trojice!
Hledáte mého Syna? Proč tedy jdete jinými cestami?
Pokoušíte se snad jít výš jinými prostředky?
Chcete zrychlit tempo a bloudíte a vzdalujete se stále víc. Neexistují žádné zkratky pro
dosažení věčného života. Nejsou zkratky, všichni musí jít po stejné cestě, a tato
cesta je cestou svatosti [1Tim 2-4].
Každý musí v určitém okamžiku jít po cestě Kalvárie, ale neměli byste po ní jít s nároky, nebo
zakotveni ve své lidské vůli. Naopak, prožívejte ji, jako když po ní šel můj Syn: s očima
upřenýma na konec, na kříž slávy a vznešenosti.
Stejným způsobem jde touto cestou církev mého Syna a každým okamžikem pokračuje dál.
Jako mystické Tělo mého Syna, musíte zdvojnásobit úsilí, aby vás démon nevedl do jiných
vod, které nepatří mému Synu. Musíte zůstat v tradici církve. Velkou novinkou evangelia je,
že můj Syn odpouští a miluje, miluje a odpouští těm, kdo s opravdovou lítostí před Něj
přicházejí a rozhodnou se žít nový život s pokorou a zkroušeným srdcem. To je velká
novinka:
Odpuštění, milosrdenství a Boží spravedlnost, která otevírá dveře těm, kdo činí
pokání z hloubi nejniternějšího bytí. [Jan 3, 16].

Toto Boží milosrdenství nenajdete změnou Božího Zákona, ani jeho
modernizováním. Můj Syn miluje všechny své děti a všechny lidské bytosti jsou
jeho děti, ale aby získali věčný život, musí dodržovat Boží Zákon [Žid 4, 16; Dt 10,
12-13].]
Vidím tolik lidských bytostí, které se uzavírají do svého lidského ega, aniž by odpustili těm,
jimž mohl odpustit můj Syn: to nejsou opravdoví křesťané.
Vidím tolik hlučných zábav mezi lidmi, bez ohledu na velkou lidskou tragedii
v rukou zla!
Vidím tolik mých dětí, které zabředly do pokušení, jež je obklopuje, které zapomínají, že můj
Syn byl pokoušen ďáblem a že každý z vás byl pokoušen v mém Synu, ale můj Syn pokušení
překonal a dal vítězství všem, kdo plní Boží Zákon [Mt 4].
Pozoruji tolik mých dětí, které volají a křičí k mému Synu a můj Syn jim nabízí živou vodu,
která uhasí žízeň, ale ony ji znovu a znovu odmítají, protože nevidí to, co chtějí vidět.
Chybí jim víra!
Svět o víře nemluví, svět nemluví o Boží lásce, ale o tělu a hříchu, jejichž jména byla
změněna a které nazývá modernismem.
Avšak musím vám říct, že klesáte, protože jdete po špatných cestách. Můj Syn vás volá
k pokání, velkému půstu, půstu tělesných i duchovních smyslů.
Noe kázal kajícnost a pokání. Jonáš volal po pokání a oznámil lidem v Ninive, že jejich město
bude zničeno. Někteří neposlechli a byli zahubeni, jiní poslechli a bylo jim odpuštěno.
Tato generace obdržela více volání než předchozí generace, a přesto je její odpověď stále
záporná, protože je připoutána k světskému životu, je nevázaná a v jiných případech
připoutaná k egu, nedovolující odpuštění, které jí můj Syn neodepřel.
Kam až půjde zločin této generace?
K pýše, mé děti.
Člověk dokázal učinit pokroky ve vědách, ale sám o sobě se duchovně nevyvíjel. Neboť
v tomto čase na Zemi, Duch a věčný život pro vás nepředstavují ani poctu, věhlas, bohatství,
ani veřejné uznání – věci, po kterých člověk dychtí přede vším.
Vidím lidská stvoření, pyšná, povýšená, vychloubačná svým bohatstvím, intelektem, svými
schopnostmi a v jádru těchto stvoření vidím úzkost, nespokojenost, smutek a pocit neštěstí.
Děti mého Neposkvrněného Srdce:
Probuďte se, neměli byste žít tento půst, abyste naplnili tradici, která není jen
tradicí, ale také slavnostní vzpomínkou. Je o probuzení, o prožívání života, pravé
cestě, věčné Pravdě.
Tolik bolesti pro pošetilé lidstvo, tolik nepoznaných lidských tragédií, tolik pohrdání k volání
Domu Otce… A až poznáte svou neposlušnost, budete tolik trpět kvůli vašemu šílenství, že

nářek lidstva bude nezměrný.
Žijete v očistě a ještě to nevíte?
Pozorujte stav církve mého Syna, pohleďte na rozhodnutí vlád, pokud jde o normy a zákony,
které jsou v naprostém rozporu se životem a morálkou. Všude pozorujte reakci přírody,
dívejte se na hladomor lidí.
Dívejte se, jak postupuje komunismus a na útlak lidí těmi, kdo se neprohlašují veřejně
za komunisty. Útlak ve prospěch jediné vlády, jediného náboženství, jednotné měny,
jednotného školství, ve prospěch smrti těla i duše.
To je utrpení, k němuž je vedena církev mého Syna, to je utrpení, které neustále
prožívá mé mystické Tělo, je to vstup antikrista do lidstva.
Mějte na paměti, mé děti, že v rámci modlitby, půstu a pokání během tohoto
předvelikonočního půstu, byste měly zahrnout půst smyslů a zejména půst mysli, která vás
staví proti vašim bratrům.
Vyčistěte svůj vnitřní dům, aby se čistota zrodila ve vás a nebyla něco vnějšího,
co netrvá.
Můj Syn chce srdce kajícná, pevná a nepředstírající falešné náboženství.
Děti, nepropadávejte panice tváří v tvář pandemiím. Buďte poslušné a připravte si, co jsem
vám dala, abyste s nimi bojovaly (*). Nedovolte, abyste byly oklamány a manipulovány. Lidé
vám nebudou říkat pravdu – já ano.
Nezapomeňte, že můj Syn je Cesta k věčnému životu [Jan 14, 6].
Nezapomeňte, že jsem tady, že jsem vaše Matka.
Žijte v Boží lásce, která je bez hranic.
Žehnám vás mou láskou.
Matka Maria

(*) Poznámka překladatele:
Speciál o budoucích nemocech a jejich léčení.

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 8. března 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

UDRŽTE SI VÍRU A BUĎTE PRAVDIVÍ
Milované děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Jsem poslán Nejsvětější Trojicí jako princ nebeských milicí.
V tomto čase předvelikonočního půstu, v němž by se každá osoba měla připravit, aby se
duchovně obnovila a změnila takto své způsoby a projevy vůči svým bratrům a sestrám,
musíte pochopit, že tato postní doba je víc než vzpomínka. Je to Boží milosrdenství, které
lidskému stvoření dovolí, aby se rozhodlo k definitivnímu obrácení po zbytek svého života.
Předvelikonoční půst je pro každého z vás, aby zvážil své jednání a činy s pevným
předsevzetím obrátit se a od této chvíle, stále, v každém okamžiku života, v každé
situaci, naplňovat toto rozhodnutí.
Před současnou generací, která se rozhodla vzdálit našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu,
vás volám, abyste se změnili, abyste žili tuto proměnu nikoli v úzkosti, nebo bolesti,
ale v radosti věčné spásy a s vděčností vůči Nejsvětější Trojici.
Každý se musí prozkoumat bez masky a do nejmenšího detailu.
Přezkoumejte svou lásku k bližnímu! Ta neznamená jen pomoc bližnímu tím, že mu
opatříte čím se nasytit, obléknout se a uspokojit jeho potřeby, jakkoli jsou důležité
a naléhavé. Jde daleko za tento rámec.
Láska k bližnímu vede duši, aby se nevzdálila našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu.

Láska k bližnímu je spravedlivá, plná dobroty, upřímná, miluje v Boží Lásce, je
citlivá, nevyžaduje vzájemnost, rozumí svému bratru.
Láska k bližnímu je život morálky.
Láska k bližnímu pochází od Boha, je-li vedena Bohem, nikoli lidským pojetím.
Milované děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, vycvičte se v ní do krajnosti a učiňte pevný
úmysl napravit se v míře možného. Tento předvelikonoční půst není jako ty minulé, je to
zvláštní půst.
Prožívejte tento půst, jdete-li tam, kudy jste dříve jen procházeli, nebo byli duchem
nepřítomní jako většina lidstva, která žije pohroužená do falešných ideologií, osobních přání,
nebo v sektách, které vytvořil ďábel, abyste ho zbožňovali, a tak jím byli uchváceni do
propasti. Nejste si vědomi zápasu, který pokračuje nad vámi, boje mezi dobrem a zlem,
[Gen 3, 15; Ef 6, 11-12], zápasu o duše, jejichž záchranou nás pověřil náš Král a Pán Ježíš
Kristus.
Vraťte se, Boží lidé, vraťte se! Už se netoulejte, abyste byli schopni poznat
opravdovou Lásku, Boží Slovo.
Boží lidé, svatý růženec v sobě obsahuje stálé obětování Božímu volání a je odpovědí Matky
na Boží výzvu. Proto se modlete s takovou vírou, že ozáříte celý vesmír. Svatým růžencem,
který se modlíte s mimořádnou láskou, zmírníte tolik věcí, které budete muset trpělivě
snášet, tolik bědování, tolik hrůz, tolik zla, které člověk vytvořil svýma rukama a jímž se stal
vyvedený z míry v tomto čase, kdy jím bude překvapen.
Neberte tato oznámení z nebes na lehkou váhu. Přijde čas, kdy hranice budou zbytečně
zavřeny, protože nikoli přímo člověk, ale vzduch bude nositelem nákazy.
Milovaní, kajte se dřív, než vás zdrtí zármutek! Utrpení přichází k lidstvu, velké utrpení
přichází, pandemie přicházejí. Proto Otcův Dům dovolil naší Královně Nebe a Země být tou,
která svou láskou vám dá prostředky k ochraně před nemocemi, které přicházejí k lidstvu.
Nezapomeňte, že vše musí být použito s vírou, víra je hlavní příměsí, aby zázrak
mohl být vykonán. [Mk 11, 24]; Žid 11, 1; 2Kor 5, 7].
Země se nepřestává třást, vy to víte, stejně jako o skutečnosti, že z vesmíru přijde hrozba
pro Zemi. Jste vyburcováni Boží Láskou, i když na ni neodpovídáte.
Jak jen budou naříkat ti, kdo se vysmívali Božím výzvám, eucharistickým
slavnostem a Božímu Zákonu, který je nedotknutelný!

Jak jen lidská rasa bude naříkat, že neodpověděla a že kvůli tomu bude trpět do
krajnosti!
Nenechávejte se rozptylovat. Milujte Boha nade vše [Mt 22, 36-40]. Bůh je nejvyšší
dobro, a jen tak Jej můžete milovat. Nezapomeňte, že není žádná míra, pokud jde
o milování Boha: musíte Mu dát všechno.
Buďte vytrvalí, jste milováni na výsostech. Obdržíte ovoce vytrvalosti, rozhodnosti,
oddanosti, upřímnosti. Obdržíte ovoce Božích rukou, plody opravdové věrnosti, plody víry,
která se zřekla vlažnosti.
Jste milováni naší Královnou a Matkou Nebe a Země, pospěšte si chytit se jejích rukou.
Jste milováni Nejsvětější Trojicí: Udržte si víru a buďte pravdiví.
Buďte stvoření šlechetnosti v lásce ke svému bližnímu [Lk 6, 38].
Milované děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, buďte posly pokoje. My, nebeské legie,
spěcháme, abychom vás ochraňovali.
Žijte s Kristem v eucharistii!
KDO JE JAKO BŮH? NIKDO NENÍ JAKO BŮH.
Svatý archanděl Michael.

Poselství Matky Spásy ze dne 15. března 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

OCHUTNÁTE BOLEST, KTEROU JSTE ZPŮSOBILI BOHU

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Žehnám vám v této hodině, kdy lidstvo potřebuje mého Syna, aby se oddalo obrácení.
Dnes, víc než kdy jindy, se lidstvo nachází v pološeru, kde panuje chaos.
Pološero se rozšířilo na velkou část činů a lidského jednání.
Jste svědky toho, že pro lidstvo se může vše změnit v jediném okamžiku. Nevzdáváte čest
a slávu "Králi králů a Pánu pánů" [Zj 19, 16]; 1Tim 6, 15], ale vidím, že většina zemí se
tváří v tvář pandemii proměnila v poušť.
Proto vyzývám celé lidstvo, aby se modlilo k Nejsvětější Trojici a prosilo Ji, aby
virus byl v její svaté vůli zastaven.
Vyzývám celé lidstvo, aby se modlilo ve čtvrtek 19. března ve 3 hodiny odpoledne
v každé zemi, kde jste se naučili modlitbu mého Syna (Otčenáš), a modlili se ji
třikrát jako příjemnou oběť Věčnému Otci.
Je nutné, aby lidstvo úpěnlivě prosilo Nejsvětější Trojici, aby obdrželo od Božího
milosrdenství, zklidnění této pandemie.
Spolu s modlitbou vás vyzývám, abyste použili posvěcený olej, k němuž jste
přidali kapku oleje dobrého Samaritána – pokud jej máte – a potřeli jím práh
vstupních i zadních dveří vašich domovů. Mimo to, udržujte se ve stavu milosti,
je to podstatná věc, dnes víc než kdy jindy.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, díváte-li se svýma duchovníma očima jak lidstvo
pracuje a jedná, uvidíte, jakým způsobem jste svou svobodnou vůlí přešly od postavení
Božího dítěte k životu nepřátelství vůči Bohu, a protože jste se dopustily závažných kacířství,
ochutnáte bolest, kterou jste způsobily Bohu.
Milované děti, kolikrát jsem vás vyzývala k obrácení, aniž byste tomu věnovaly pozornost!
Je tolik "obílených hrobů" [Mt 23, 27-32] v církvi mého Syna, které přenesly svou
duchovní slepotu na většinu lidu mého Syna. Pohřbily Pravdu volání mého Syna
tak, že jeho lid není svatý, jak lid mého Syna musí být [Petr 1, 16].
Takže je to člověk sám, kdo je strůjce toho, co přichází na lidstvo, a budoucnost závisí na
něm. Kolik času bude tedy ještě třeba, abyste žily uprostřed velkých hrůz a utrpení! To je
bolest mého Syna: utrpení jeho dětí.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, tato chvíle by měla být pro vás příležitostí,
abyste se vnitřně přezkoumaly, přemýšlely o svých dílech a činech a byly ochotné vstoupit
na cestu, spolu s úsilím, které vede k očistě a obrácení. Je to chvíle pozvednout se
duchovně! Můžete to udělat teď nebo čekat ještě déle a trpět ještě víc.
Jako Matka vás chci vést po bezpečné cestě. Záleží na každém z vás, jestli mi
to dovolíte, nebo ne.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, tato generace se neliší od předcházejících
generací, které zůstaly necitlivé k Božím výzvám, až se ocitly před okamžiky, které
neočekávaly.
Náš milovaný anděl pokoje se stále modlí před trůnem Nejsvětější Trojice a čeká na Boží
příkaz, aby přišel dotknout se srdcí, probudil spící, chránil slabé, ale kteří neztratili víru, a aby
zůstával po boku těch, kdo vědí, Boží milosrdenství je všechna láska a odpuštění, které se
vracejí k mému Synu.
Modlete se, aby čas byl zkrácen a aby události se staly brzy.
Milované děti, světský život vás uzavírá, život zasvěcený Nejsvětější Trojici vás osvobozuje.
Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko, otřesy země nečekají.
Modlete se, mé děti, modlete se, aby každé lidské stvoření odpovědělo na Boží
volání a tím zmírnilo budoucí utrpení.
Modlete se, mé děti, modlete se. Instituce církve mého Syna ohromí lidstvo, víra
se vzdaluje ještě víc.
Modlete se, mé děti, modlete se, aby mé děti nebyly kořistí strachu, vědouce,
že ekonomika otřese lidstvem.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, odpovězte na výzvy, které vám dává Nejsvětější
Trojice. Buďte bratrské, už se nepřipoutávejte k hříchu.
Pokračujte v tomto Předvelikonočním půstu, ale v duchu pokání. Neurážejte Boží srdce mého
Syna. Žijte každý den, jako by byl poslední ve vašem životě.
Nemějte strach!
Cožpak nejsem s vámi, já, vaše Matka?
Žehnám vám.
Matka Maria

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 20. března 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

VSTOUPILI JSTE NYNÍ DO BOUŘLIVÝCH VOD

Moji milovaní lidé:
Jste zřítelnice mých očí.
Přijměte mé požehnání, které vám dávám jako milující otec.
Moji milovaní lidé:
Nechoďte sami, zůstávejte na cestě, kterou jste si vybrali a na které vás
doprovázím. Otevřete dveře svého srdce, abych vás mohl sevřít v mé náruči a osvobodit
vás od řetězů útlaku zla.
Moji milovaní, vstoupili jste nyní do bouřlivých vod, do vod, které si lidstvo pro sebe
přivlastnilo.
Za čtyřicet dnů a čtyřicet nocí, vody z nebe způsobily potopu…
Během čtyřiceti let, lid Izraele šel pouští…
a Já jsem odešel do pouště na čtyřicet dnů a nocí… [Gn 7, 17; Joz 5, 6; Mt 4, 1-11],
a dnes se tato generace musí izolovat na čtyřicet dnů a nocí uprostřed postního
období.
Přeji si, abyste v tomto čase opět roznítili lásku v rodinách.

Ať je tento čas časem jednoty, lásky k bližnímu, odpuštění, porozumění, neboť duch zla
se skrývá, aby vás pokoušel a vyvolal rozdělení mezi těmi, kdo bojují o společné dobro.
Ať tento čas půstu, který se bude prodlužovat, je časem, kdy rodiny se budou znovu mezi
sebou dívat do očí a znovu sdílet, co sdílet přestaly, protože každodenní všednost je
rozdělila.
Ať tento čas slouží k vnitřnímu přezkoumání, k hodnocení života, ať se vaše myšlenky ubírají
opačným směrem, než kterým jde tato generace a ať to není něco chvilkového, protože
tento okamžik byl napsán nesmazatelným inkoustem.
Dívali jste se dopředu, abyste předjímali události ve zrychleném čase. Beze slova
jste sklonili hlavu a poslechli úskočné pokyny vrcholů moci lidstva. Vidíte jen
přítomný okamžik, nejste schopni dívat se za něj.
Musíte poslouchat kvůli této epidemii, pak přijdou jiné, ještě horší. Ale v tomto čase světová
elita zkoušela reakci lidstva a vládci lidí použijí tento virus, aby si zajistili svou moc nad
lidstvem.
Vydal jsem se v oběť kříži [Lk 23, 46; Ef 5, 2] a volal jsem vás svou láskou. Volal jsem vás
skrze své proroky, ale marně. Ve vašich očích se počítá jen to, co přichází ohrozit váš život,
kdy dokonce i víra se zdá marnou.
Vyzval jsem vás, abyste všechno dali za lásku, ale vy neodpouštíte [Mt 6, 14; Ef 4, 32].
Zůstáváte uzavření ve svém lidském egu, a bude to právě ego, které vás přivede k pádu,
k nákaze, neboť není-li srdce čisté, tělo je zranitelné.
Volal jsem vás, abyste se ode Mne nevzdalovali a nestali se snadnou kořistí Zlého.
Vyzývám vás, abyste byli pravdiví, oddávali se z Lásky, pro mou Lásku, Lásku,
kterou se vyznačují mé děti.
Vyzývám vás, abyste se připravili duchovně: Nechoďte jinými cestami, buďte poctiví
ve svých činech a jednání. Ti, kdo v sobě živí pocity křivdy, zůstávají připoutáni
k svému egu řetězy a ve svém egu zahynou.
Vy nechápete vážnost mých slov…
Nechápete, že se musíte připravit na VAROVÁNÍ…
Nechápete, že jsem milosrdenství, ale že jsem také soudce…
Nechápete, že utrpení lidstva bude pokračovat…
Země se třese z jednoho konce na druhý a příčinou utrpení nebude jen virus, ale různé
události, jimiž se naplní mé Slovo. Události se budou stávat v nepřetržitém sledu a zabrání
vám vzájemně si pomáhat.

Nevěřili jste, ale od chvíle, kdy máte žít, co jsem vám oznámil, se bojíte, cítíte
se znepokojení, přemáhá vás strach, a víra, kterou nemáte, vás nemůže posílit.
Trpím s utrpením mých dětí, ale vy nejste mírné a pokorné, jste domýšlivé a neposlušné,
chcete proroctví, nikoli mé Slovo, abyste se obrátily.
Události si nebudou dávat na čas, budete je žít jednu za druhou. Člověk pozná chudobu,
dokonce i ti, kdo se cítí v bezpečí kvůli penězům, které budou k ničemu. Já jim řeknu:
"Dejte Césarovi, co je Césarovo a Bohu, co je Boží" [Lk 20, 25).
A co Mi dáte? Co jste Mi až dosud dali?
POCHYBNOSTI, LŽI, OPOVRŽENÍ, NEDŮVĚRU, PÝCHU, NEPOSLUŠNOST.
Modlete se, mé děti. Modlete se za celé lidstvo, aby se každý mohl přezkoumat,
a respektovat svého bratra s láskou k bližnímu v tomto čase epidemie.
Modlete se, mé děti. Modlete se, abyste si uvědomily moc, kterou ukázali ti, kdo
manipulují lidstvem. Je to nejjednodušší způsob jak vás ovládnout, a pak přijde
antikrist jako zachránce lidstva.
Modlete se, mé děti. Modlete se, přijde válka a otřese lidstvem.
Modlete se, mé děti. Modlete se kvůli zemětřesení, které přichází. Modlete se za Spojené
státy, Itálii, Japonsko, Portoriko, Střední Ameriku, Chile. Modlete se za jeden za druhého,
všichni budou trpět.
Mé děti, má Matka vám dala léky podle naší vůle. Stále vyhledáváte lidské
prostředky a ne to, co jsme dali člověku z Boží vůle. Neohrožujte zbytečně děti,
buďte opatrné a nevystavujte se nebezpečí. Naopak, modlete se v tomto čase
spíše ve svých domovech.
Žehnám vám mou Láskou.
Žehnám každého z vás.
Žehnám vás mým křížem slávy.
Váš Ježíš

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 24. března 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

BEZ VÍRY NENÍ MOŽNÉ NIC

Milovaní Boží lidé:
Jako posel Nejsvětější Trojice a naší Královny Nebe a Země, musím vám
především oznámit, že je to poslušnost, která vás zavede na správnou cestu
[Jan 14, 32].
Pokora a touha po dobru vůči našim bratrům jsou nutné, abyste jako stvoření, která vyzařují
dobro, šířily Boží Lásku v každém Božím dítěti, které v této chvíli potřebuje modlitbu
a požehnání.
V těchto hodinách, oznámených už dříve, byli lidé vedeni k tomu, aby přemýšleli,
meditovali, zastavili se na cestě ve chvíli velké vážnosti a naprosté odpovědnosti,
a učinili rozhodnutí spasit svou duši.
To, co žijete, je vážné, i když to není virus jako ostatní, které přijdou s větší silou. Je to virus
dobře navržený k tomu, aby nakazil co největší počet lidských stvoření. Proto musíte být
předvídaví a přijmout nezbytná opatření.
Lidstvo dostalo přírodní léky, které vám pomohou zvládnout nemoci, ale vy rychle
zapomínáte, co vám bylo odkázáno nebem.
Boží děti, vy jste mystické Tělo Krista Krále a Pána, musíte úpěnlivě prosit nebe
osobním i společným rozhodnutím v modlitbě. Neboť modlitba odstraňuje vše,
co je před ní a vítězí nade vším. Ale modlitba musí mít koření víry. Bez víry není
možné nic.

Síla svobodného zednářství se ve světě už dá cítit, a sjednocená s mocí vládců Země,
se tajně chystá pokračovat ve zmenšení světové populace, aby antikristu urovnala cestu.
Dalším prostředkem nátlaku, který zednářství uplatní na Zemi, je nedostatek potravy. Tím
člověk ztratí kontrolu nad sebou a ukáže svůj nejdivočejší instinkt. Strategie svobodného
zednářství byla plánována tak, aby ovládla lidstvo strachem.
Boží lidé, tato pohroma je mimořádně nakažlivá, nesmíte se jí vystavit, ale tato lekce musí
být všemi vnímána očima víry, takže budete moci pozorovat moc této elity, která vám
vnutí jedinou vládu, jediné náboženství, jednotnou měnu, jednotné vzdělání a vyhladí tři
čtvrtiny světové populace, aby antikrist byl rychle přivítán.
Křesťan, který je slabý ve své víře, slabý ve svém přesvědčení, slabý ve svých iniciativách,
křesťan, jenž je otrokem falešných nedělních pobožností – takový je profil těch, kdo jsou
většinou členy Božího lidu.
Eucharistická oběť byla odstraněna, a to je jasné znamení převahy zednářství nad
církví našeho Krále a Pána Ježíše Krista. Dali vám chleba, ale přijímáte kameny.
Je třeba, abyste úpěnlivě prosili a modlili se v každém čase [1Th 5, 16-18; Ef 6, 18;
Dn 6, 18] s vírou. S vírou, aby vaše modlitby byly vyslyšeny a epidemie ustala. Je třeba,
abyste přijímali duchovně s vírou, úctou a láskou. Je nutné, abyste působili proti zlu
Boží mocí nad jeho lidem!
V tomto čase, který žijete, svobodné zednářství překonává lidstvo, je to čas
ovládání, vření, rozporů, vandalismu, pomsty. Musíte najít útulek u Nejsvětější
Trojice a naší Královny a Matky Nebe a Země a u nás, vašich ochránců.
NAPRAVTE SVÉ CHOVÁNÍ!
Nevzdorujte obrácení! [Mk 1, 14]. Neočekávejte antikrista jako osobu záchrany, neboť vám
nabídne dokonce i věčný život, a bude až příliš mnoho těch, kteří budou k němu spěchat
a zatratí se.
Já vám to oznamuji, abyste nebyli překvapeni. Boží láska je nekonečná a neporovnatelná,
ale vy si musíte určit své místo.
Ve svém způsobu bytí se musíte podřídit Božím mravům a ne způsobům světa.
Musíte být poslušní výzvám Boha, abyste mohli zvítězit nad zlými zvyky, které
vás doprovázejí po cestě, kvůli nimž se nenacházíte na cestě ke svatosti.
Lidé se vzpírají opustit své vlastní omyly, svá špatná rozhodnutí, svou libovůli a výsledek
je katastrofální.

Všechno se zrychlilo. Setkání člověka s velkými událostmi je již zde! Proto
vás vyzývám k víře, neotřesitelné víře, k pokání, k statečnosti Božích dětí,
k předvídavosti, ale ne abyste selhali. Musíte si udržet planoucí víru, jinak
vás bouře smetou.
Žijte v poledne, tam, kde Boží slunce září v zenitu, všechny osvětluje a ohřívá, tam, kde
temnota neexistuje, tam, kde se nachází jen světlo a kde Královna a Matka Nebe a Země
je korunována každým z vás, svými dětmi, které plní Boží vůli. Aniž byste zapomínali,
že "Žena oděná sluncem a s měsícem pod nohama", je Matkou lidstva [Zj 12, 1].
Udržujte se blízko Krista, Krále, nezapomínejte, že Společenství se rozšiřuje a ve vás se šíří
v každém z vašich skutků a jednání.
V jednotě s Boží vůlí.
KDO JE JAKO BŮH? NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý archanděl Michael

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 27. března 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

NEBOJTE SE, NEJSTE SAMI!

Vroucně milovaní lidé!
Žehnám vám svým bolestným utrpením.
Každou kapkou mé krve.

V každé bolesti mého utrpení Lásky jsem se díval na vás, kteří čtete toto mé Slovo, abyste
v této chvíli mohli být vděční za své životy a byli ochotní získat věčný život.
Prožíval jsem pohrdání, křik, ponižování, kletby, prožíval jsem v sobě to, na co
lidé nemají odpověď: zakusil jsem zlobu, zuřivost, byl jsem ten, na němž se
vybíjely nedokončené nebo neuspokojivé odpovědi, nedorozumění, fanatismus.
A Já jsem i nadále nabízel mým dětem tato odhalení už předem, aby se připravily, zejména
v duchu a vydaly se na cestu obrácení. To však nebylo pochopeno, bylo třeba, aby přišly
následky toho, co lidé vytvořili, aby ze strachu, že onemocní, se sami přiblížili, ale jen
z osobního prospěchu, aniž by se k něčemu zavázali.
Moji milovaní lidé, toto je chvíle, kdy už není čas. Velké utrpení celého lidstva se blíží, a tak
vlastníma očima uvidíte před sebou horší nemoci a přírodní katastrofy, chvíle strachu, jimž
budete čelit kvůli hrozbám z vesmírného prostoru.
Budete žít v děsu, ve výsledku neúcty lidstva – neposlouchali jste, bouřili jste se,
odstrčili jste Mě a odmítli mé království.
Zprávy ze světa vám řeknou o nové virové mutaci a panika zachvátí svět, neboť žijete
v temnotě a vaše modlitby nejsou trvalé. Mnoho z vás neprožívá s vírou to, o co se modlí jen
ústy.
Vy, mé děti, držte se spolu. Víra je oporou mého lidu a láska k mé Matce Mě uchvacuje a Já
naslouchám tomu, o co Mě prosí má Matka.
Ďábel se snažil oslepit mé věrné a nechal je žít ve chvílích pochybností a zkoušek, které jsem
dovolil, abych je nechal růst v pokoře, a aby mohli odložit krunýř rozumu a lidské logiky.
Mohli se tak nechat vést podle mé vůle po mých cestách, kam chci, aby lidské stvoření mohlo
vstoupit s větší jistotou a větší poslušností, do trvalé spirituality.
Klekněte na kolena [Ef 3, 14-21], ne proto, abyste Mě žádali, abych odstranil to, co
neprospívá vaší duši, ale poklekněte a pokorně proste mého Ducha Svatého, aby vám seslal
mé Světlo.
Světový vůdce bude trpět uprostřed nepokojů svého lidu, který ho připraví
o život. Chaos a destrukce budou následovat. Ti, kdo jsou považováni za
neporazitelné, budou poraženi a vše se naplní. Přijde nedostatek a hladomor,
zmatek uvnitř mé církve neustane a ekonomika bude viset na vlásku, jenž se
přetrhne v nejméně očekávaném okamžiku.
Modlete se, mé děti, modlete se. Bez modlitby a obrácení, nebude pro člověka
možné, aby získal trochu stability.

Modlete se, mé děti, Země se bude stále třást uprostřed lidského utrpení.
Modlete se, mé děti, modlete se za Petrův Stolec.
Nejste samy [Mt 28, 20], jsem s mými dětmi a můj vyslanec přijde zmírnit utrpení mého lidu.
Uprostřed nedůvěry se vždy najde několik mých věrných, kteří ho přivítají a uvidí, že je to
můj vyslanec, můj anděl pokoje.
Má Matka vám bude oporou, je majákem mého Světla na cestě všeho mého lidu. Má Matka
je Matkou každého z vás, přijměte ji s Láskou!
Moji milovaní, má Matka setře vaše slzy, utěší vás a podpoří v této hodině, kdy budu pro můj
lid obřadně potlačen. Zůstávám ve vás a přijímání, které jste obdrželi po náležité přípravě, se
dnes pozvedá v každém z vás. Je zdrojem živé vody, protože Já a pouze Já dosahuji tohoto
zázraku věčné Lásky [Jan 7, 37; Ps 84, 2].
Žehnám vám mou Láskou, uděluji vám pomazání svou vzácnou Krví.
Nebojte se, nejste sami!
Váš Ježíš

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 3. dubna 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

PŘIPRAVTE SE NA BLÍZKOST VAROVÁNÍ
Děti Boha, jediného a Trojičného:
Boží Láska se šíří do celého stvoření v hledání těch, kdo Jej milují.
Na začátku Svatého týdne vás vyzývám, abyste byly milosrdné k sobě a s upřímností
a jasností přezkoumaly činy a díla celého svého života, abyste dobrovolně odstranily
nečistoty ze svého srdce a připravily se jít na cestu Kalvárie, k níž přichází lidstvo.
Náš nejvyšší Král si přeje, aby jeho děti Jej vzývaly se zkroušeným
a pokorným srdcem, prosily o Boží odpuštění, aby mohly pokračovat na pravé
cestě k věčnému životu, ne bez toho, že by nejdřív poznaly a litovaly urážky
učiněné Nejsvětější Trojici, která je přítomná v každém lidském stvoření.
Musíte se nejdřív uchýlit k Nejsvětější Trojici, abyste našly duchovní sílu a mohly jít
dál, aniž byste se ztratily. Musíte vzít za ruku naši Královnu a Matku, abyste mohly vstoupit
s duchovní silou na cestu velkých bitev, neštěstí, hladomoru a toho, co vyvede člověka
z rovnováhy – pád ekonomiky.
Vy, jako lidstvo, jste přijaly věci tohoto světa a našeptávání ďábla a nakazily jste se velkou,
ďábelskou chorobou pýchy. Nedíváte-li se do svého nitra, nebudete moci rozpoznat to,
co není od Boha, vy, které jdete tak daleko, že nacházíte ospravedlnění, i když odporujete
daru života.
V tomto čase člověk čelí výsledku svých činů a žije v panice, která zachvátila většinu lidí.
Směřujete k okraji propasti, a proto já vás vyzývám, abyste znovu rychle našly
pokoru a dřív, než budete křičet k nebi, aby vám naslouchalo, musíte projevit

kajícnost nad spáchanými urážkami a rozhodly se pro úplné obrácení. Lidské
stvoření, které se neobrátilo, chodí mezi kameny a trním, které činí cestu
obtížnější.
Boží lidé, svýma očima uvidíte začátek války mezi armádami a ne jen válku bakteriologickou,
v níž žijete. Ach…, jak Boží hněv sestoupí na ty, kdo svrhli bolest nemoci na lidská stvoření!
Je třeba, abyste pracovali na svém duchu v plném vědomí, s absolutní vnitřní svobodou tak,
abyste se viděli, jací jste a mohli chodit bez berlí lidského ega.
Jste milováni naším Králem. Toto je čas kdy Jej musíte hledat, aby k vám mohla přijít
nebeská pomoc, a vy jste nepadli do spárů zla. Budete přesyceni nabídkami všeho druhu,
ale dobře víte, že jste v temnotě, kterou na lidstvo vylilo zlo.
Vy, Boží lidé, buďte silní, abyste nakonec nebyli vrženi do ohnivé pece, kde bude
pláč a skřípění zubů! [Lk 13, 28].
Nejste sami, žijte plně památkou Svatého týdne, nabízejte vaši vnitřní proměnu,
žijte každý den, jako by byl poslední. Meditujte o minulém životě, abyste obnovili to,
co musíte znovu obnovit v jednotě s Boží vůlí a tím, že změníte svůj život, najdete nutnou
podporu pro to, co má přijít.
Země se bude silně třást. Tato pohroma se ještě zvětší.
A vy se připravte na bezprostřední blízkost Varování, jemuž všichni lidí budou
muset čelit.
Nežijte tyto dny v lhostejnosti…
Dívejte se za to, co je vám předkládáno, hledejte lži, hledejte, co skrývají mocnosti, hledejte,
co spřádají za tímto utrpením lidstva, které znovu upadne do této nemoci.
Vy, Boží lidé, nezapomeňte na léky, které vám dalo nebe, abyste je použili v tomto čase. (*)
Jste ochraňováni. Rozvíjejte tuto ochranu tím, že se stanete dětmi Boha v "Duchu
a Pravdě".
NAŠE LEGIE VÁS OCHRAŇUJÍ.
BUĎTE HODNI TÉTO OCHRANY!
KDO JE JAKO BŮH? NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý archanděl Michael

(*) Speciál o budoucích nemocech a jejich léčení.

Poselství Matky Spásy ze dne 8. dubna 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

BOJTE SE TOHO, KDO VEDE VAŠI DUŠI K ZATRACENÍ
Vroucně milované děti mého Neposkvrněného srdce:
Žehnám vám, vítám vás v mém srdci, aby všechny v něm mohly zůstat v bezpečí.
Milované děti, zůstávat v bezpečí neznamená být zbavené toho, co přichází, ale čelit všemu
v pokoji, bez zoufalství, s vírou dětí které plní Boží Zákon. Vnitřně se oddejte mému Synu,
který je Láskou pro vaše bratry a žijte v naději a dobročinnosti, ze srdce odpouštějte
a zůstávejte v modlitbě nejen ve slovech, ale praktikujte ji v činech a ochraňujte vašeho
bratra. Nepřestávejte být poslušné Božích příkazů a Boží světlo osvítí vaši cestu.
Milované děti, v tomto čase musíte žít duchovní přijímání naplno. Plně, celou svou duší, silou
a smysly, se srdcem překypujícím láskou k mému Synu, aby mohl být stále uctíván svým
lidem.
Síla Božího lidu je nekonečná, když tento lid žije v Duchu a Pravdě, v důvěrnosti
mého Syna. Když lid mého Syna nese s sebou poklad nebes, který žádný mol
nezkazí, ani zloděj neukradne [Mt 6, 19-21]. Takový lid kráčí v harmonii, ve víře
a lásce, protože mohou zabít vaše tělo, ale duši zabít nemohou.
Milovaní, bojte se toho, kdo vede vaši duši k zatracení.
Neztrácejte víru, neříkejte: "k čemu je dobré žít vzhledem k tomu, co má přijít", naopak,
stvoření slabé víry, připravte se zasloužit si věčný život, připravte se žít, co bude Boží vůlí,
v jednotě a se soucitem, abyste si mohly zasloužit Boží milosrdenství.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, kolik z vás čte tato odhalení a nevěnují jim
pozornost. Nedívají se, nevidí, jejich uši jsou zacpané, protože jejich srdce zůstává tvrdé.
Toto je pro vás čas, abyste byly opatrné, aby Boží láska mohla ve vás přetékat
v přítomnosti tolika bolesti, kterou zakouší lidstvo. Buďte opatrné, díváte-li se na ty, kdo
vás vyzývají pohlížet na tento virus jako na něco jiného, když víte, že vyšel z lidských rukou
s cílem zmenšit lidskou populaci.
Nasměrujte vaše modlitby k lidstvu – modlitby zrozené v čistém srdci. Pošlete je
všem vašim bratrům, aby mohli přemýšlet během tohoto Svatého týdne, kdy je
připomínáno utrpení, smrt a vzkříšení mého Syna.
Vidím tolik lidských bytostí, kteří jsou Šimonové z Kyrény od kříže mého Syna [Mt 27, 32],
aniž by si toho byli vědomi – Šimonové z Kyrény pro své bratry, kteří trpí a o které se
láskyplně starají.
Toto je kříž mého Syna, to je, co najdete v kříži mého Syna: "Lásku, sebezapření,
naději, sebeobětování, víru". Všem těm, kdo jsou Šimonové z Kyrény pro své
bratry na celém světě, říkám: Utrpení našeho Pána Ježíše Krista je činné
a chvějící se v každém z jeho dětí.
Proto ti, kdo chtěli zahnat do slepé uličky lid mého Syna, mé děti, je přivedli k růstu
v pokoře, v lásce, ve zbožnosti, sebeobětování, dobročinnosti, v Boží vůli a lid mého Syna
se zvětšil připojením nových věřících. Ti, kdo nevěřili, nyní věří, jsou svědky zázraků před
svýma očima a jsou znovuzrození ve víře.
Ve víře lidu, který neztrácí odvahu, ale který se rozrůstá a vzpomíná si nejen na utrpení
mého Syna, ale na jeho zmrtvýchvstání, se rodí děti v tomto zmrtvýchvstání, které šly
těžkými cestami, a zapomněly LÁSKU. Nyní se obracejí k mému Synu a říkají: "Tady jsme,
Pane Ježíši Kriste, abychom sloužily svým bratrům a plnily tvou vůli".
Ti, kdo považovali ďábla za svého Boha, se skrývají, zatímco lid mého Syna se
modlí a nachází se v praktikování Boží lásky, modlí se neúnavně jeden za
druhého.
A v této praxi lásky k bratru, kde bratr je další Kristus, kdy se vynořuje to, co bylo
skryto, co bylo zapomenuto… Láska k mému Synu vyvstává a lidské stvoření klíčí
k věčnému životu.
Nemějte strach, mé děti, nemějte strach!
Uprostřed bolesti, LÁSKA mého Syna se rodí v jeho dětech.

Proto Nejsvětější Trojice poslala nebeské legie, aby označila jeho lid pečetí. Tato
Boží milost je postupně dávána od jistého času až do chvíle, kdy očištění a věrní
budou jako jeden se svým Pánem a svým Bohem.
Nemějte strach!
Cožpak nejsem tady, tvá Matka?
Žehnám vám.
Matka Maria

Poselství svatého archanděla Michaela na Velký pátek, dne 10. dubna 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

NEPŘIJÍMEJTE NÁHRAŽKU SVATÉ EUCHARISTIE

Milovaní Boží lidé:Jako obránce lidstva, s mečem v ruce namířeným vzhůru a s mými
andělskými legiemi ve službě Boží vůli a v poslušnosti k Boží výzvě, stojíme před
vámi.
Stejně, jak jsme sledovali cestu na Kalvárii našeho Krále a Pána Ježíše Krista,
nyní sledujeme cestu jeho lidu, a jak byl znovu podmaněn a zbaven svého
vlastnictví.
V této chvíli nejistoty, v níž tato generace žije, vyzývám vás, abyste byli poslušní Božího
Slova, vyzývám vás, abyste nepochybovali o nekonečném Božím milosrdenství, které vám
odpouští v míře, jakou si neumíte představit. Neváhejte ani vteřinu činit pokání z hloubi
srdce, s pevným úmyslem nápravy a jděte přijmout odpuštění svých vin.

V této době, kdy nemůžete přijímat svátost smíření, prožívejte toto pokání
upřímně ve svém srdci, hluboce a s pevným úmyslem nápravy čekejte na
příležitost se vyzpovídat. Oddejte se našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu
a spoléhejte na pomoc naší Královny a Paní Nebe a Země.
Lidstvo kráčí vstříc velkým zprávám, které jím otřesou, včetně některých, jež se týkají církve
našeho Krále a Pána Ježíše Krista. Vy velmi dobře víte, že Katechon (*) stále znovu
zabraňuje definitivnímu objevení nepravosti, posílen nejsvětější eucharistií, centrem,
silou a eucharistickým zázrakem, sestupujícím z nebe v každé eucharistii.
Náš Král a Pán Ježíš Kristus je přítomen se svým Tělem, Krví, se svou duší
a božstvím ve svátosti eucharistie, v živém chlebu, sestupujícím z nebe
[Jan 6, 41-51].
Eucharistie, srdce Božího lidu, je cílem útoku nepřátel církve našeho Pána a Krále Ježíše
Krista. Už velmi dlouho bojují proti eucharistii, aby mystickému Tělu Kristovu
odňali to, co je ochraňuje.
Toto je chvíle, na kterou čekala světová elita, aby zaútočila na Boží lid.
Milovaní, nezoufejte, pokračujte v duchovním přijímání se stejnou vnitřní touhou
přijmout Krista v eucharistii, která otřásá nebem a zemí a působí velké utrpení
ďáblu.
Účinkem vroucí touhy přijmout svatou eucharistii, vaše předchozí přijímání se
rozzáří a ulehčí duši. Nepřijímejte náhražku svaté eucharistie, ani nevěřte těm,
kdo vám říkají, abyste zapomněli na vaše hříchy.
Toto je okamžik pravdy, který, vskutku, není než jeden: Kristus přítomný
v eucharistickém zázraku v okamžiku kněžského vysvěcení [Lk 22, 18; 1Kor 11, 2425]. Proto kněží musí žít pro Krista a jeho lid. Ti, kdo jsou oddáni kněžskému úřadu, jsou
zkoušeni a budou zkoušeni ještě víc.
Milovaní lidé, nesmíte připustit vyjednávání týkající se svaté eucharistie, svátostí
a Božího Zákona.
Velké zkoušky začaly s tímto virem, jenž útočí na tělo a ti, kdo se cítí vlastníky světa, použili
tento virus, aby vás přivedli k odpadlictví utrpením, chtějí vás vést k víře, že jste opuštěni
Nejsvětější Trojicí a vaší nejsvětější Matkou. Ne! Byli jsme posláni bojovat proti tomu,
co útočí v tomto čase na Boží lid: tento virus.
Milovaní lidé Boha, viděli jste, s jakou snadností jste napadáni. Člověk se bojí smrti těla, ale
ne smrti duše kvůli své chladnosti a svého odcizení od Boha jediného a Trojičného.

Musíte se vrátit k Bohu, musíte být opravdové Boží děti!
Modlete se, Boží děti, modlete se za církev.
Modlete se, synové Boha, modlete se za kněze.
Modlete se, Boží děti, modlete se, aby celé lidstvo bylo poslušné Božího volání.
Modlete se, Boží děti, modlete se kvůli utrpení lidstva, jež způsobí velké pohromy,
které se blíží.
Nebojte se, víra je nepostradatelná, vy nejste a nebudete opuštěni.
Kristus vítězí, Kristus kraluje, Kristus vládne!
Stále a navždy! [Jan 18, 37].
Amen.
KDO JE JAKO BŮH? NIKDO NENÍ JAKO BŮH.
Svatý Michael Archanděl.

(*) Poznámka překladatele: z řečtiny "Překážka". Zde ale žádná konkrétní osoba.

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 14. dubna 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

MOJI LIDÉ, JÁ VÁS NEOPUSTÍM

Moji milovaní lidé:
Přijměte mé požehnání v tomto čase, kdy lidstvo je postiženo nemocí.
Není to nadarmo, že člověk se bičuje nemocí, o které můj Dům vám dal vědět už dřív, aby
vás nenašel nepřipravené.
A přesto, nemoc přišla náhle, neohlášena a zaskočila lidstvo nepřipravené, a Já
učiním také tak:
Přijdu znenadání a najdu vás ponořené do záležitostí tohoto světa potom, co jste
Mnou opovrhli a vyhnali Mě z mého království.
Někteří byli oklamáni Zlým a ostatní pokračovali po mých cestách, někteří nepřinesli žádné
ovoce a jiní přinesli ovoce věčného života [Jan 15, 3-5].
Vyzval jsem vás, abyste se připojili k mému vítězství na kříži, ale vy jste se ode Mne odvrátili
a přivítali novinky, které vám předložil ďábel, s nimiž vás oklame.
V posledních časech této generace bude vzpoura každodenní skutečností ve světě, vzpoura
proti víře, proti všemu duchovnímu, proti naději, proti dobročinnosti, proti tomu, co je
společné, bratrské a pravdivé.
Mým jménem bude pohrdáno, dokonce mým vlastním lidem. Budu odstraněn
z oltářů a vy budete vyzváni zapomenout na mou Matku a popírat skutečnost,
že má Matka se přimlouvá před naším trojičným trůnem.
Budete se nacházet v nové církvi, s novinkami, které jsou cizí Desateru
a svátostem, s novinkami, přicházející ze svobodného zednářství, které spolu
s pozemskými mocnostmi budou zvracet ohavnost.
Je tak mnoho obílených hrobů [Mt 23, 27], které se potulují v mé církvi, je tolik vlků, kteří
už ani nenosí roucho beránčí, poté, co se zjevně odlišili od těch, kdo jsou věrní Mně!
Moji milovaní lidé, vyzývám vás naléhavě, abyste zůstali v mé Lásce a ve všem, co z ní
pochází.
Moji milovaní, neodvracejte se od evangelia, nepřijímejte falešná učení, která vás přivedou
do zatracení, učení, ochraňované a posilované nevyhnutelným odpadlictvím v lůnu mé církve.
Byli jste varováni před nemocí těla a nemocí duše, abyste se nenechali oklamat. Pohleďte
na síly, které slouží Satanovi, ve snaze vytrhnout i s kořeny mou církev, jak chrlí své
ohavnosti [Mt 24, 15-35; Da 11, 31; 12, 11]. Moji lidé se ochotně nechali vtáhnout
do falešných ideologií, na cesty, které jim nabízejí rychlé duchovní pozvednutí, bez pokání
a mystických zkušeností, jako bych Já je prodával na nějakém tržišti tomu, kdo nabídne
nejvíc.

Neuvědomujete si, že jste prožili revoluci potajmu uvedenou démonem do mé
církve, do společnosti, vzdělání a politiky, a ta proběhla nepozorovaně, byla jemná,
pozvolna vás svedla z cesty nesprávnými zkušenostmi, do nichž lidská stvoření malé víry
zakořenila s lehkostí a poddajností, plynoucí z nevědomosti.
Panství ďábla nad lidstvem je před vámi, panství, které člověk přitáhl. Z tohoto
důvodu je nutné, aby byl zastaven trochu víc. Vy víte, co ho zastaví! Vy víte, kdo
ho zastaví!
Moji lidé, podívejte se v pravdě na sebe: odpadlictví vychází z vašeho středu, z mé církve.
Proto jsem vás vyzval, abyste byli ostražití, silní ve víře, věrní Mně, abyste nesešli z cesty
a nezapomněli, že má Matka je vaše Matka.
Posilujte se ve víře, stále se modlete [Ef 6, 18], modlete se v uplatňování mého Slova
v praxi, zůstaňte věrní. Vy slábnete, když čelíte nemoci, slábnete na těle i na duchu, mé děti,
kde je víra, kterou kážete?
Větší nákazy a pandemie přicházejí, jak vám již oznámil můj Dům, ale vy jste mu nepopřáli
sluchu, a nyní se dožadujete uzdravení těla.
Země zvýší počet svých otřesů před tím, než ovlivní svou oběžnou dráhu. Děti, magnetismus
Země byl změněn a vy jste nebyly varovány. Z vesmírného prostoru přicházejí síly, které
pozměnily magnetické pole obklopující Zemi, proto oheň, který zůstává uvnitř Země, je
přitahován touto vnější silou.
Buďte opatrné, mé děti, vážná zemětřesení čekají před lidstvem.
Moji lidé, Já vás neopustím, neopustím vás.
Vědomí lidských stvoření už není stejné, ale mění se, chystá se uznat tohoto
žebráka Lásky, jenž klepe na dveře každého z vás.
Buďte trpěliví, nezoufejte, buďte Láskou a soustřeďte se na Mne. Můj Duch Svatý je
povzbuzen, když se mé děti se otevřou jeho jednání.
Ať žádná událost vás nepřivede k beznaději, můj Dům zůstává pozorný k mým
lidem.
Miluji vás věčnou Láskou.
Váš Ježíš

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 19. dubna 2020.
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KDO JE ČLOVĚK, KTERÝ NEODPOUŠTÍ?

Během modlitby ke mně promluvil náš milovaný Ježíš:
JÁ JSEM BŮH NEBE A ZEMĚ!
MILUJI VŠECHNY LIDSKÉ BYTOSTI!
Každý hříšník, který padá znovu a znovu do hříchu, aniž by mírnil své urážky, Mi působí
velkou bolest.
Jsem ochoten odpustit každé lidské bytosti, která se přijde vyzpovídat ze svých
hříchů a plně jich litovala s palčivou touhou znovu nepadnout.
V lidstvu nacházím některé mé děti, které se chtějí vrátit na mou stranu. Já jsem zaplaven
Láskou a štěstím, a ve světle jejich kajícnosti je vidím přede Mnou, jakoby to bylo poprvé,
co přede Mne přišly [Lk 15, 11-32].
Dokonce i v této chvíli, kdy lidstvo je sklíčené, bojácné a nemocné, slyším velké urážky
vyslovené proti Mně, velké pohrdání mou Matkou a vidím chrámy zavřené mému lidu.
Ach, jaká bolest! [Mic 6, 3-8].
Proto volám můj věrný lid, volám každého, aby svědčil o své lásce ke Mně ve svých činech
a jednání vůči svým bratrům, se srdcem osvobozeném od zatrpklosti a hořkosti, způsobené
odmítnutím odpuštění [Lk 15, 11, 25; Mt 6, 14-15].
KDO JE ČLOVĚK, KTERÝ NEODPOUŠTÍ?

Ubohá jsou lidská stvoření, která neodpouštějí – sytí svá srdce hořkostí a podléhají zmatku
a závisti. Ach, jak trpím pro tyto duše, které nepřicházejí přede Mne se zkroušeným
a pokorným srdcem ve svátosti zpovědi, a místo toho se ode Mne odvracejí. Vyzývám je,
aby zůstaly v mé Lásce, kde nenajdou žádné potíže, žádný soud, žádné opovržení, žádnou
zatrpklost.
Vyzývám vás, abyste sami byli láskou, aby mé milosrdenství se nesetkalo s překážkami,
a ať tento čas, v němž začíná změna pro lidstvo, změna, pokud jde o zkoušky
a neštěstí, překonáte s vírou v mého Ducha Svatého. Dá vám milost vytrvalosti
a lásky ke Mně, budete-li hodni takových milostí v jednání a činech v mé Boží vůli, abyste
nezůstali ponecháni na okraji cesty.
Mé děti budou pít kalich svých vlastních hříchů, neboť tyto chvíle utrpení jsou výsledek
velkých omylů, jimž se tato generace otevřela. A jsou to území Santa Fe a Vera Cruz,
které budou velmi zkoušeny.
Modlete se za toto město v Argentině, utrpení se rozšíří po celé Argentině s žalem a velkým
smutkem.
Modlete se, mé děti, za mou zemi, kde jsem kázal a byl veden k smrti na kříži.
Bude cílem útoků.
Modlete se, děti, za oblast Santa Cruz v Brazílii. Bude trpět.
Modlete se, děti, tato pasivní válka se stane lidstvu více zřejmá a člověk uvidí propuknout
jiný ozbrojený konflikt.
Modlete se, protože Čin mého milosrdenství je lidstvu blízko, a musíte vytrvat ve víře, aby
po Varování, moji andělé, kteří zůstávají na Zemi, přivedli ke Mně věrné duše, kde se budou
modlit, a kde budou zapotřebí, aby povzbuzovaly mé věrné.
Modlitba je síla pro můj lid a svaté přijímání mého Těla a Krve je každodenním
pomazáním pro ty, kdo Mě přijímají.
V tomto čase, kdy mé chrámy jsou zavřeny – smutná předzvěst toho, co má přijít, moji lidé
nesmí být sklíčení a ztracení, ale musí být posíleni předešlým přijímáním a trpělivě čekat.
Pak druhé vylití mého Ducha Svatého, těsně po Varování, bude dáno mým spravedlivým
a věrným, aby byli povzbuzením pro své bratry.
Mé milosrdenství nezapomíná na potřeby mého lidu a můj Duch Svatý a moji svatí
archandělé a andělé neponechají můj lid osamoceným.
Miluji vás, moji lidé, žehnám vám.

Nebojte se, děti!
Důvěřujte mému milosrdenství, které je nekonečné!
Ježíši, Tobě důvěřuji.
Ježíši, Tobě důvěřuji.
Ježíši, Tobě důvěřuji.
Váš Ježíš

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 25. dubna 2020.
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LIDSTVO SEVŘEL STRACH, PROTOŽE OPUSTILO VÍRU

Lidé Boha, Jednoho a Trojjediného:
Jako princ nebeských armád, přicházím k vám se Slovem z výše, abyste se
přezkoumali, než nadejde čas.
Jsou slyšet zvuky, rezonují novými nemocemi a vakcínami a rozezněly se víc než zvony,
víc než trubky, víc než legie, víc než zbraně, víc než vysvětlení člověka.
Boží lidé musí zůstat připraveni: Jednota je nepostradatelná, aby "vlna myšlenek"
nepronikla lidskou mysl a nerozdělila marnými spory ty, kdo se rozhodli pro obrácení.
Nebe vás varovalo, abyste mohli pozorovat velkou změnu, v níž žijete, že jste v tomto
okamžiku i v přicházejících časech drženi v zajetí. Nic nebude stejné: mějte na paměti, že pro
člověka nic nebude stejné, proto lidská stvoření si budou připadat, že se ztrácejí v nových
pravidlech světového řádu.

Masky těch, kdo vládnou, spadnou na zem a uvidíte je, jací jsou – "propagátory
této války, kteří půjdou do ozbrojeného konfliktu."
Milovaní lidé Boha, člověk bude trpět hrůzou v očekávání neustálých mutací vyrobeného viru,
až do doby, kdy zlo, které virus vytvořilo, bude demaskováno.
Lidstvo sevřel strach, protože opustilo víru.
Děti našeho Pána a Krále Nebe a Země: Podívejte se, znamení nebudou otálet, nebe vylije
jeho bolest.
Ach, lidstvo! Trpíte postupně, jako někdo, kdo přistupuje k ohni, který roznítil
vlastníma rukama!
Satan uchopil tuto generaci, mazaně oslepil lidskou mysl osobními domněnkami, aby lidstvo
nešlo směrem k lásce, ale ke sporům, žárlivosti, ke vzpouře.
"TAJEMSTVÍ NEPRAVOSTI" je již připraveno, bude však poraženo, ale ne dřív,
než nastane velká zkouška odpadlictví.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista: Kdokoli má opravdovou víru, odolá a neodpadne.
Ten, kdo opravdovou víru nemá, se nebude bránit. Zapomněli jste, že "pod ochranou
Nejvyššího", jste zachráněni ze sítě Zlého.
Toto je čas spravedlivých. Dokonce i uprostřed utrpení obdrží pomoc. Toto je čas časů,
a vy se musíte zasvětit naší Královně a Matce s opravdovým, jednoduchým
a zkroušeným srdcem, a tímto způsobem věřící obdrží novou sílu, nové odhodlání,
nové vítězství, protože náš milovaný Král a Pán Ježíš Kristus udělil své matce
žezlo Pravdy, aby oddělil svůj lid od plevele.
Modlete se, milovaní lidé, modlete se srdcem, modlete se duší, modlete se smysly,
modlete se, vy, kteří jste viděli, jak národy byly přemoženy osamělostí, která je
předzvěstí umlčeného, bojácného a bezmocného lidstva.
Modlete se, přišla nemoc.
Modlete se, skrze podvod pomoci, byla Amerika ještě více zamořena.
Bezmoc maličkých je zvýrazněna tím, co se skrývá za mocnými, kteří si postupně podmaňují
Boží děti.
Očekávali jste válku, přicházející s velkým duněním? Proto nerozpoznáváte časy
války.

Ty půjdou od slov k činům, jeden bude obviňovat druhého, dokud nepozvednou své zbraně,
a celé lidstvo bude trpět.
Snažně vás prosím, vás, kdo nerozpoznáváte znamení časů. Probuďte se dřív, než
velké nebeské těleso bude zářit na obloze, jako šelma, blížící se k Zemi za bílého
dne!
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, jen ti, kdo mají opravdovou víru, budou moci cítit
Boží přítomnost v těžkých chvílích.
OBRAŤTE SE TEĎ!
POSLOUCHEJTE! ZAPŘÍSAHÁM VÁS! DÁVEJTE POZOR, OBRAŤTE SE!
Připravte se v duchu, po Varování bude spravedlivý spravedlivějším a svatý svatějším.
MILUJTE LÁSKU LÁSEK! ZBOŽŇUJTE JEDNOHO A TROJJEDINÉHO BOHA, BUĎTE
ČÁSTÍ JEHO LIDU.
Milujte naši Královnu, najděte v ní útočiště, v Utěšitelce zarmoucených.
KDO JE JAKO BŮH? NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý archanděl Michael
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 3. května 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

ŽÁDNÉ Z MÝCH DĚTÍ SI NESMÍ MYSLET, ŽE ZLÝ SI JICH NEVŠIMNE

Moji milovaní lidé:
Mé milosrdenství se vylévá na mé děti.
Přicházím, abych vám ještě jednou nabídl mou lásku.
Mou touhou je být přivítán všemi, aby stále mohli pít z mého nevyčerpatelného zdroje živé
vody [Jan 4, 13-14].
Se zavřenými chrámy jsem našel otevřené domy v modlitbě.
Vše, o co vás žádám, není zbytečné, ale je bezprostředně zapotřebí, aby moji lidé pracovali
a jednali v mé vůli.
Začali jste měsíc zasvěcený mé Blahoslavené Matce uprostřed nynějšího utrpení. Proto vás
volám, abyste byli více duchovní, s ohledem na bezodkladnou naléhavost potřeby větší
spirituality, aby vaše víra byla silná a pevná.
Dávejte pozor na mé výzvy, musíte prosit mého Ducha Svatého o schopnost
rozlišování, nutnou k tomu, abyste mohli rozpoznat nynější znamení a signály.
Mé děti musí být neochvějné, musí zůstat silné a rozpoznat, že ďábel vás pokouší malými
šipkami, aby vás zničil v závažných věcech, vzdaluje vás ode Mne, aby vás přivedl blíž ke
zmatku, vytvářel svár a rozdělení; nepadněte do jeho spárů.
Moji lidé, tento čas je pro lidská stvoření mimořádně nebezpečný, musíte zůstat bdělí. Zlý vás
zná, útočí na vás, abyste padli do jeho pastí jako novorozené děti. Zaplavuje vaši mysl
pokušením, útočí na vás v myšlenkách a přivádí vás k použití vaší inteligence proti sobě
samým a vašim bratrům, a nakonec vás odvádí ode Mne.
Musíte zůstat ostražití a být si vědomi, že žádné z mých dětí si nesmí myslet,
že Zlý si jich nevšimne.
Ne, děti, on vás zná a ví, čemu vás má vystavit, abyste padli. Musíte si udržet víru,
být si jisti, že Já jsem váš Bůh, že jsem Začátek a Konec, Cesta, Pravda a Život
[Jan 14, 6; Zj 22, 13].
Moji lidé, vlci jsou hladoví a vrhají se na mé děti, aby je zostudili, ponížili a zesměšnili.
Zůstaňte opatrní, abyste se nevydali špatnými cestami a mysleli si, že na jiných cestách
si vás nevšimnou.
Satan a jeho říše zavedli do světa liberalismus, vedoucí mé lidi k naprosté bezbožnosti,
aniž by rozpoznali ducha nepravosti [2Thes 2, 7], jenž pomocí klamu, zmatku a lží vás
od nynějška vede k tomu, abyste se sami odsoudili, zeslábli a jednali ve stínu, když

v lidském stvoření není víra pevná, a bere si vás jako nástroj k vykonávání svých zlých
záměrů.
Kolik z mých lidí již odpadlo od víry! Pohrdají Desaterem, přijímají, co je proti Božímu
Zákonu, stali se vykonavateli nemorálnosti, žijí v ateismu, slouží ideologiím a sektám, které
jdou proti mému božství, slouží bez strachu Satanovi a patří k předchůdcům antikrista.
Moji lidé, budete čelit většímu odpadlictví než tomu, o kterém jsem se vám již zmínil: je to
velké odpadlictví v mé církvi, v níž budete uctívat antikrista jako mesiáše, a to bude velké
utrpení mých dětí.
Vyzývám vás, abyste se modlili kvůli zmatku, ve kterém žijete.
Varoval jsem vás, že tato současná nemoc bude mutovat a vy, mé děti, musíte
učinit preventivní opatření v tomto čase, kdy ti, kdo přinášejí neštěstí mým lidem,
ukazují svou moc nad lidstvem.
Vyzývám vás, abyste činili nápravu a modlili se za všechny, kdo se rouhali mému
božství, protože přitáhli na národy velké pohromy.
Vyzývám vás, abyste se modlili za ty, kdo opovrhli voláním mé Nejsvětější Matky,
vydali se zatracení a ignorovali výzvy k obrácení, které nejsou jen voláním k srdci
těla, ale výzvou k úplné proměně, abyste mohli žít v plném rozsahu své
sjednocení s mou vůlí "na zemi, jako i v nebi" [Mt 6, 10].
Můj lide, moji milovaní lidé, kolik neštěstí hrozí lidstvu, jak mnoho utrpení přichází z vesmíru,
kdy se Země bude silně třást!
Já jsem hlas mluvící k poušti srdce lidí, aby se mohli vrátit ke Mně, a má Matka je ponoří
do svého Neposkvrněného Srdce. Tam, pod její ochranou, víra bude růst a její ticho způsobí,
že budete naslouchat mému hlasu.
Děti mé Matky, modlete se a připravte se zasvětit se mé Matce, plně vědomé
nekonečné hodnoty zasvěcení jejímu Neposkvrněnému Srdci a buďte hodny
obdržet Pečeť jako moji věrní, ve chvíli, kdy o tom rozhodne má vůle.
Nebuďte bojácní nebo neklidní. Moji lidé Mě poznají a jsou si vědomi, že Já je neopustím.
Moji lidé vědí, že nepůjdou jako sirotci, ale že mají Matku, která je miluje. Je to má Matka,
ta, kterou jsem vám dal u paty mého kříže slávy a majestátu [Jan 19, 25-27].
"Pojďte ke Mně, kdo jste žízniví, Já vám dám živou vodu" a obnovím váš pancíř
k duchovnímu boji.
Moji lidé jsou věrní a opravdoví.

Nebojte se, mé děti, "JÁ JSEM VÁŠ BŮH" [Ex 3, 14; Jan 8, 28].
Váš Ježíš

Poselství Matky Spásy ze dne 10. května 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

NEZOUFEJTE, BUĎTE SI JISTI BOŽÍ OCHRANOU
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
milovaní Boží lidé:

Žehnám vás mým srdcem, žehnám vás mou láskou.
Zůstaňte na pravé cestě, na cestě vedoucí k věčnému životu.
Jdete pomalu, krok za krokem, vedeni pošetilostí [Př 14, 9], aniž byste dbali na volání mého
Syna a mého volání, takže kříž se pro vás stává těžší.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, neodchylujte se od učení mého Syna. Musíte
zůstat velmi pozorné a ochotné poslouchat. Můj Syn vás vede po cestě Boží vůle, abyste
překonaly překážky, které jste vytvořily a které vám zabránily vidět jasnost, k níž vás vede
poslušnost.
Mějte na paměti, že musíte být schopné říct "ANO, ANO, nebo NE, NE" [Mt 5, 37],
ale bez vlažnosti. Musíte zůstat na přímé cestě, kde není závist nebo soupeření,
protože to jsou okovy řetězů, které vám brání dívat se výš, kam vás chce vést můj

Syn. Musíte rozpoznat své osobní slabosti, protože vás vedou k pohrdání
milostmi, jimiž můj Syn zdobí duše.
Děti, dospívejte v tomto čase, neupadejte do svéhlavosti, abyste neprošly bolestí, která
podmaní lidské stvoření, dokud je nepřivede k poslušnosti.
Je tolik zájmů, číhajících kolem lidu mého Syna, které vás povedou k přílišnému utrpení,
a proto vás volám, abyste nezapomněly na mé prosby.
Čiňte nápravu, modlete se k mému Synu s upřímným srdcem, žíznící po Boží
Lásce.
Nezapomeňte na utrpení, k němuž směřujete, buďte pokorné, ale nezoufejte, buďte si jisté
Boží ochranou. Můj Syn vás tolik miluje, že posílá svého milovaného anděla pokoje, aby vám
byl oporou ve chvílích největšího zmatku.
Modlete se, mé děti, modlete se. Překvapí vás "zpráva, která otřese lidem mého
Syna", ale neupadněte do sklíčenosti, setrvejte i nadále v pravém magisteriu
církve mého Syna, k němuž jste byly a jste povolány.
Modlete se, mé děti, země se stále třese.
Modlete se za Japonsko, modlete se za Kalifornii, modlete se za Mexiko, modlete
se za Chile.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, oheň tu chvíli činí tíživější.
Modlete se, mé děti, modlete se s láskou a připravte se na tento 13. květen,
nezapomeňte, že se musíte zasvětit mému Neposkvrněnému Srdci, jakoby to bylo
POSLEDNÍ ZASVĚCENÍ.
Chráním, ochraňuji, zachraňuji a osvobozuji každé z mých dětí v trvalé stálosti, děti věrné
mému Synu.
Děti, zůstaňte ve střehu, nezanedbávejte duchovní cestu. Nebojte se mých varování, bojte se
ztráty své duše [Mt 16, 26].
Ti, kdo se zasvětí mému Neposkvrněnému Srdci a zůstanou věrní mému Synu,
obdrží milost mé ochrany.
Nebojte se!
Nejsem to já, kdo je vaše Matka?
Žehnám vám, miluji vás, cením si vás.

Matka Maria

ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI NEJSVĚTĚJŠÍ PANNY MARIE
13. KVĚTNA 2020
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

Já (..........) se odevzdávám, Matko, do tvé ochrany a tvému vedení. Nechci jít sám uprostřed
bouře tohoto světa.
Stojím před tebou, Matko Boží lásky, s prázdnýma rukama, ale se srdcem plným lásky
a naděje ve tvou přímluvu.

Prosím tě, abys mě naučila milovat Nejsvětější Trojici tvou, tobě vlastní láskou, abych nebyl
lhostejný k jejímu volání, nebo lhostejný k lidstvu.
Vezmi si mou mysl, myšlenky, mé vědomí i podvědomí, mé srdce, mé touhy, má očekávání
a sjednoť mé bytí s Trojjedinou vůlí, jak jsi to udělala, aby Slovo tvého Syna nepadlo na
vyprahlou půdu.
Matko, sjednocená s církví, Mystickým Tělem Krista: krvácejícím a opovrhovaným v tomto
čase temnoty, pozvedám k tobě svůj prosebný hlas, aby rozkol mezi lidmi a národy byl
ukončen tvou mateřskou láskou.
DNES SLAVNOSTNĚ ZASVĚCUJI TOBĚ, NEJSVĚTĚJŠÍ MATKO, CELÝ MŮJ ŽIVOT,
OD MÉHO NAROZENÍ. ZE SVÉ SVOBODNÉ VŮLE ODMÍTÁM ĎÁBLA A JEHO
INTRIKY A ZCELA ODEVZDÁVÁM SEBE TVÉMU NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI.
OD TOHOTO OKAMŽIKU MĚ VEZMI ZA RUKU A V HODINĚ MÉ SMRTI MĚ PŘIVEĎ
PŘED TVÉHO BOŽÍHO SYNA.
Dovol, Matko dobroty, aby toto mé zasvěcení bylo neseno rukama andělů do každého srdce,
aby se mohlo nekonečně opakovat v každé lidské bytosti.
Amen.
Poselství Matky Spásy ze dne 13. května 2020, ve svátek Naší Paní Fatimské.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

BOŽÍ ZÁKON ZŮSTANE V PLATNOSTI AŽ DO KONCE ČASŮ
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Žehnám vám.
Jděte, aniž byste zapomínaly, že vás čeká věčná radost.
Jako mystické Tělo církve mého Syna, nemůžete změnit směr, na nějž vás povolal můj Syn:
BOŽÍ ZÁKON.
Boží Zákon zůstane v platnosti až do konce časů [Mt 5, 17-18] a proto jakákoli podoba
přizpůsobení se novotám okamžiku se neslučuje s Boží vůlí.
Bůh Otec zná osud všeho, co existuje, proto vám nedal Přikázání, aby lidská stvoření s nimi
nakládala podle své vůle.
"Milovat Boha budeš nade všechno" není jen zákon pro lidské stvoření, není to jen
Přikázání, je to povinnost každého lidského stvoření být v souladu s Otcem
s náležitou důstojností, jakou zasluhuje Nejsvětější Trojice.
Chcete být aktivní součástí lidu mého Syna?
Jděte dlouhou, úzkou cestou [Mt 7, 14], jděte uprostřed trní, skal, kamení, bouří,
pronásledování a jiných náhlých změn.
Musíte růst ve své spiritualitě, abyste mohly odolat útokům, jimž budete vystaveny na vaší
cestě a neztratily svou víru.
Jako Boží lid, neochabujte, vyrůstejte, modlete se a posilujte svou důvěru v mého Syna
a v tuto Matku, modlete se bez ustání [Mt 26, 41], modlete se jeden za druhého a tím se
stanete jednotou, lidem, který se nezastavuje.
Ďábel oslabuje mé děti, proto musíte být posíleny naplňováním Přikázání, účastí na
svátostech, na dílech milosrdenství, blahoslavenství a tím, že budete zbožňovat mého Syna
s láskou a vždy jednat v jeho podobnosti.
Milované děti, zlo postoupilo mílovým krokem a mílovým krokem zeslábl člověk, protože
odmítl vše, co znamená námahu, nápravu, vnitřní změnu, proměnu svého ega, aby mohl
milovat službu mému Synu a neutekl před tím, co znamená změnu pro dobro jeho duše.
Ďábel pronikl do církve mého Syna, lidská stvoření nevědí kam jít, nevědí komu věřit nebo
naslouchat, nenacházejí pravdu v tom, co se děje, protože neposlouchají, nečtou
a nemají užitek z odhalení, v nichž jsme jim dali poznat Pravdu, aby nezůstaly
ve zmatku.
Virus, který drží lidstvo bez dechu, pohroužené do beznaděje, omezené na zajetí, ustrašené
a daleko od spirituality, je virusem, vytvořený člověkem v rámci války, ve které žijí velké
mocnosti.

Je to virus vytvořený těmi, kdo zmanipulovali lidstvo, aby podnítili pohrdání
Božím Zákonem, nemorálnost a lidské úchylky, a přivedli tak lidstvo k osamocení,
ztrátě odvahy, neschopnosti a hladu. A když lidstvo vstoupí do války zbraní, bude
připraveno přijmout antikrista.
Modlete se, děti, modlete se za lidstvo.
Modlete se, děti, modlete se za Argentinu, bude trpět, bude trpět, tento lid bude
trpět.
Modlete se, děti, modlete se za církev mého Syna, bude otřesena.
Milované děti, komunismus vypadá, že spí, ale svět uvidí jeho probuzení, až udeří na Evropu.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, země se bude silně třást, počasí vám nedá
oddechnout, znamení a signály nebudou čekat.
Děti: Víra, Láska, věrnost a sebejistota.
Nebojte se! Můj Syn je tady, živoucí, s tlukoucím srdcem, nebojte se.
Nemějte strach, tato Matka je se svými dětmi.
MOJE NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ.
Z MÝCH RUKOU MÉMU SYNU!
Žehnám vám.
Matka Maria
Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 18. května 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

JIŽ JSEM VÁS VAROVAL, ŽE TATO BITVA JE O LIDSTVO
Milovaní Boží lidé:
Buďte spojení v jednotě a bratrství Božích dětí.
Boží lidé, musíte být svatí, jako Kristus je svatý.
Požehnání zůstává na Božích dětech a dětech naší Královny a Matky, ačkoli každé lidské
stvoření se musí chovat a jednat v podobnosti s naším Pánem a Králem Ježíšem Kristem,
aby si zasloužilo toto požehnání.
Boží požehnání je vyléváno na celé lidstvo, i když se rozvíjí v lidských stvořeních, která se
snaží, bojují za obrácení, činí pokání a nápravu za urážky, spáchané proti Nejsvětější Trojici,
proti naší Královně a Matce a proti jejich bližním, aby mohly být hodny Božího milosrdenství.
[Mk, 11, 25; Ž 32, 5].
V tomto čase, kdy se zmatek závratnou rychlostí pohybuje uprostřed mystického Těla našeho
Krále, musím vás volat k POSLUŠNOSTI, která je vyjádřena v Božím Zákonu a nemůže být
změněna [Ž 19, 8-10].
Boží lid se musí najít v posílení ve víře ve všem, co přistupuje k církvi, a tudíž k mystickému
Tělu našeho Krále.
V tomto čase lidské stvoření nezná utrpení, proto je nepoznává jako část odčinění, a když
trpí, obviňuje Boha.
NESPOUTANÉ LIDSTVO ZNESVĚTILO TAJEMSTVÍ BOŽÍ LÁSKY, KTERÉ BŮH DAL
ČLOVĚKU V NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI, PŘED NÍŽ NEBESKÉ CHÓRY PROLÉVALY
SLZY BOLESTI PRO TAK ZÁVAŽNÝ ČIN ČLOVĚKA.
Činy, které dávají sílu Zlému a povzbuzují ho, jsou toho druhu, že silně doráží na děti naší
Královny a Matky. Bičuje je znovu a znovu, nyní nemocí, a pak zesílením této pohromy
nemoci, aby přivedl lidi k zoufalství, dokud se lidské stvoření utrpením a bolestí nestane
neschopné dál přežít v neustálé úzkosti.
Z lásky k Bohu Jedinému a Trojjedinému, z lásky k naší Královně, z lásky k vám,
jako k Božím dětem, jsem vás již varoval, že tato bitva je o lidstvo, je bitvou mezi
dobrem a zlem [Gen 3, 15], která se stává válkou mocností, dokud nedosáhne bodu exploze
v použití bojových zbraní a pak, v politováníhodném použití zbraní hromadného ničení.
Uvědomte si, že křižovatky, na nichž stojíte, se budou zvětšovat stále víc, z úrovně na
úroveň, z instituce na instituci, zahrnou společnost ve všech jejích dílech a činech
a především, ducha člověka, aby podkopal víru v Boha.
Boží lidé, tato bitva přestává být bitvou a stává se dlouho očekávanou a obávanou
světovou válkou.

Ideologie bojující o duše, poznají Boží děti. Rozlišujte, děti Boží, rozlišujte! Neuhášejte víru,
buďte bdělé a opatrné, protože právě v tomto čase bude přemíra vlků v rouchu beránčím
[Mt 7, 15].
Musíte rozlišovat, abyste nedávaly perly sviním.
UŽ DOST! UŽ DOST LIDSKÉHO ŠÍLENSTVÍ, DUCHOVNÍ SLEPOTY, KTERÁ VEDE JEN
KE ZRADĚ A PRONÁSLEDOVÁNÍ BOŽÍHO LIDU UŽ PŘEDEM.
Musíte mít na paměti, co se v historii spásy stalo těm, kdo neposlechli Boha a vzbouřili se
proti Němu. Lidé této generace pro své bludy a znesvěcení nebudou ušetřeni.
Budou se muset pokořit a uznat, že jsou hříšníky před Bohem.
V tomto čase ti, kdo touží po obrácení a jsou na ně připraveni, najdou k němu svobodnější
cestu uprostřed ticha, které mezi lidmi převládá. Násilí se zamaskovalo nad celým lidstvem,
aby je umlčelo – násilí, ano, aniž by si toho člověk všiml! Lidstvo je v zajetí, aniž pociťuje,
že bylo zbaveno své svobody.
Nové náboženství vystoupí, aniž by si jej Boží lid všiml. Náboženství bez duchovní
potravy, kde Boží lidé žijí, jakoby praktikovali jiné náboženství. Dláždí cestu pro
JEDINÉ NÁBOŽENSTVÍ tím, že uchvátí žezlo našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Objeví se šílenství člověka, upadající ekonomika si jej podmaní jednotnou měnou.
Bez morálky nebo podstaty… co čeká člověka?
Boží lidé, znamení a symboly jsou viditelné, můžete si vybrat.
Desky, které tvoří zemskou kůru, se pohybují neobvyklým způsobem a způsobují závažná
zemětřesení velkého rozsahu.
Voda moří stoupá, dávejte si pozor, Boží děti!
Komunismus vstoupil do zemí Ameriky a přišel nářek, probudil se v této chvíli.
Padněte na kolena, "modlete se v tomto čase i mimo tento čas", nepodlehněte,
udržujte svou víru živou a pulzující, Boží pomoc sestupuje z nebe.
Ten, kdo nevěřil, věří…
Ten, kdo nechodil, chodí…
Ten, kdo se na cestě zastavil, nechejte ho pokračovat v plné síle…
Toto je čas, ten a žádný jiný, to je ten čas pro vás, abyste se smířili s Nejsvětější Trojicí.

Toto je čas uchopit ruku, která se drží před každým z vás, ruku Královny a Matky celého
stvoření…
S vírou, nadějí, bez nedbalosti, s modlitbou a praxí modlitby, se skutky, s odpuštěním
a jistotou.
Svatý archanděl Michael

Poselství Matky Spásy ze dne 23. května 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

TOUHA PO MOCI ODDĚLUJE LIDI OD BOHA
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Žehnám vám svou mateřskou láskou.
ZLO PRONÁSLEDUJE MÉ DĚTI; TAK TOMU BYLO PO CELÉ VĚKY [Zj 17].
Had přišel, aby vzal s sebou děti mého Syna, uchvátil je tisíci způsoby skrze mysl a myšlenky
tím, že u těch, které jsou extrémně racionální, vyvolal bezdůvodné otázky.
Nevědomost a arogance člověka se opakuje v této generaci, která touží být jako Bůh
a nezodpovědně nakládat s životem. Touha po moci odděluje lidi od Boha, držíc je jednou
v záležitostech nebe a jindy v záležitostech světa. Proto v každém okamžiku jsou lidská
stvoření obklopena malomocenstvím, které se přenáší nedovolenými činy, protože je vidí jako
dobré, ale jejich svědomí jim říká, že dobré nejsou, a že jdou proti Božímu Zákonu.

Hranicí mezi dobrem zlem je jeden krok lidského ega. Je to okamžik, kdy stvoření
se zahalí temnotou a vstoupí do něčeho, z čeho pak nemůže vyjít.
Světový vůdce trpí, vzbuzuje obdiv, ale i obavu lidstva.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, tato generace přijala zneuctění lidstva a tato
zneuctění mají za následek jeho celkovou očistu.
Chaos, kterému musí lidstvo čelit, není hmotné povahy, jak se obává velká část
mých dětí. Největší chaos přichází, když Bůh je vyhoštěn a kdy ti, kteří nejsou
částí pravého magisteria církve, se postavili před Něj.
Moji milovaní lidé:
Existuje virus, který je horší než ten současný – je to nedostatek důvěry v mého božského
Syna.
Člověk nemá vůči mému Synu žádnou úctu, protože se od Něj oddělil. Nejhorší
pandemie, která v této generaci existuje, je ztráta víry, která vyvolává rozdělení
a pronásledování v lidu mého Syna vůči mým oblíbeným synům a vůči lidem mého
Syna, kteří se zavázali evangelizovat Božího lid.
Milovaní, ti, kdo kážou, jsou donuceni k mlčení, kdo pozvedají své hlasy, jsou deptáni, na ty,
kdo oznamují Slovo mého Syna a mé slovo, jsou uvalovány strašné tresty. Ticho a mlčení
mých dětí je zárukou vítězství zla nad naivními.
Velká temnota se vznáší nad lidem mého Syna, temnota, způsobená vulkanickými erupcemi,
silným větrem, který zvedl písek a hlínu, a zabránil slunci mít převahu. Voda moří stoupne
znenadání a mé děti budou trpět. Příroda bude jednat bez varování, bude jednat
s nesmírnou silou.
Nemoci se rozmnoží v různých podobách a nedůvěra mezi lidmi světa bude růst, dokud se
nakonec nebudou bát jeden druhého.
Hvězda Slunce vyvolá u člověka strach a nárůst elementů přicházejících z vesmíru
a padajících na Zem, způsobí poplach.
Hřích musí být odčiněn, nejdřív rukou člověka, pak Boží ruka bude působit na
lidstvo, poté, co muž zatracení zbičoval hříšné lidstvo.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce: budete hledat Pravdu a nenajdete ji, proto
v tomto čase musíte být jedno s mým Synem, musíte být obráceny, abyste nebyly obětí
zmatku, musíte být silné, být stvoření víry, plné lásky ke Kristu eucharistie a důvěry v pomoc
shora.

Nabízím vám mou ochranu a pomoc, ale pro to musíte hledat Boží Království [Mt 6, 33], žít
v neustálém obrácení, pracovat a jednat v podobnosti s mým Synem.
Co přichází, přijde, jako to, co jsem oznámila a čemu jste neuvěřili…, a tak
v mžiku oka přijde pohroma.
Ukryjte se pod mým mateřským pláštěm, povedu vás k mému Synu, abyste se mohli radovat
z věčné slávy.
V jednotě s Nejsvětější Trojicí.
Matka Maria

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 1. června 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

BUĎTE STÁLE PEVNÍ A PRAVDIVÍ
Milovaní Boží lidé:
Přicházím k vám ve jménu nebeských zástupů se Slovem Pravdy v ústech, abych
vyhlásil:
KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Už nepohrdejte příležitostí k modlitbě k našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu, aby vám Duch
Svatý pomáhal ve vašem duchovním růstu.
Je třeba, abyste v tomto mimořádném okamžiku pro lidstvo, prosili o to, co vám chybí a byli
poslušní hlasu Ducha Svatého [1Tes 19-21].

Vedou se bitvy duchovního a morálního řádu, církevního řádu a s myšlenkami, které vyjdou
na světlo, v pokusu potlačit vaši víru.
Neváhejte, buďte stále pevní a pravdiví, ukažte, že patříte Kristu bez strachu a my vám
přijdeme na pomoc.
Uvnitř církve nejsou její příslušníci všichni stejní, ale v něčem se musí sjednotit:
ve věrnosti a lásce k Bohu. To, co je duše s ohledem na tělo člověka, je Duch Svatý
s ohledem na Tělo Kristovo, kterým je církev. Duch Svatý pracuje v církvi stejně jako duše
ve všech údech jednoho těla.
Nebojte se zpráv o potlačení eucharistické potravy. Chtějí vás zmást, aby
podkopali víru Božího lidu.
Svobodné zednářství použije své největší zbraně proti dětem naší Královny Nebe
a Země a Matky, ze strachu, že je rozdrtí "Žena oděná sluncem, s měsícem pod
nohama" [Zj 12, 1].
Pokračujte v plnění povinností stavu Božích dětí, které oblékají svátosti jako štít,
blahoslavenství jako obuv, skutky milosrdenství jako křídla k nohám, Přikázání jako meč
a lásku k Bohu a bližnímu jako svůj odznak.
Modlete se kvůli opakujícím se nemocem, které se znovu objeví.
Modlete se kvůli pohromám velkých zemětřesení.
Modlete se za Francii a Německo, které trpí.
Modlete se kvůli účinkům vody na kontinenty.
Děti Boha a naší Královny a Matky Nebe a Země, kontinenty se od sebe vzdalují.
Slunce vyzařuje teplo, které ovlivňuje Zemi a člověk, který nevěřil, bude
přemýšlet o tom, co mu nebe oznámilo, a v té chvíli se bude třást strachem
a zděšením.
Thajsko těžce trpí, bude se třást a voda ho zaplaví.
Zkoušky lidstva nebudou dlouho čekat a to, co zneklidňuje člověka, přichází. Ekonomika
slábne a padá, následuje jednotná měna jako první krok v ovládnutí světového řádu.
Boží lidé, udržte si víru, toto není čas k vrávorání, je to čas k tomu, abyste především zůstali
věrní.

Člověk nemá pokoru, aby nejdřív hledal Boha, a pak se podíval na sebe. Vy, vy jste jiní,
buďte světlem uprostřed temnot, které se vrhly na zem [Mt 5, 16].
Buďte neúnavní hledači Krista. Plavte se v bouřlivých vodách uprostřed hurikánů a cyklonů a
uvědomte si, že spolu s naším Králem a Pánem Ježíšem Kristem můžete vše.
Nemějte strach, musíte soustředit své myšlenky na našeho Krále a Pána Ježíše
Krista, aby vaše víra neochabla a abyste vlastnili milost a plnost Ducha Svatého –
jistotu Boží pomoci.
Nenechejte se odradit, když některá lidská stvoření ztratí svou víru, pozvedněte zrak
a roztáhněte své ruce k vaší Královně a Matce.
Člověk nemůže pochopit, že lidské věci jsou pomíjivé, a proto zanedbává svou duši.
My, vaši společníci na cestě, vás neopustíme.
Modlete se s vírou, modlete se s pokorným srdcem a obdržíte požehnání, která
vás na cestě posílí.
Ve jménu Nejsvětější Trojice.
KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý archanděl Michael

Poselství Matky Spásy ze dne 7. června 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

DUCHOVNĚ SLEPÍ VEDOU MÉ DĚTI K FALEŠNÝM UČENÍM

Jako dcera Boha Otce, Matka Boha Syna, chrám a svatostánek Ducha Svatého,
v jednotě se slavností tohoto dne, kdy slavíme velký svátek Nejsvětější Trojice,
volám Boží milosrdenství, aby pokrylo celé lidstvo.
V nebi se slaví nevýslovná tajemství Nejsvětější Trojice a já vás vyzývám, abyste
je oslavovali na Zemi, v jednotě s Nejsvětější Trojicí.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, lidé mého Syna:
Zůstaňte v modlitbě, buďte opatrné, modlete se za jednotu, aby vaše víra
nekolísala.
Moje oznámení nebyla marná, lidé mého Syna musí přivítat mé výzvy k obrácení
a jednotě, aby jako mystické Tělo mého Syna nepodlehlo zlu, které je
pronásleduje ve velkém utajení, aniž by to pociťovalo.
Sucho v srdcích mých dětí postupuje a dosahuje k těm nejneopatrnějším, nejučenějším,
nejimpulzivnějším a nejzdrženlivějším. Zlo postupuje mílovými kroky k těm, kdo zůstávají
ve světě.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Nacházíte se ve vichru, který pronikl církev mého Syna a přivedl mnoho mých dětí k opuštění
víry.
Ďábel dosáhl toho, že napadl tolik lidských stvoření, která zůstávají plná hněvu, bez lásky
k mému Synu a bližnímu, naplňují své lidské ego osobním uspokojením, které nemá žádnou
duchovní hodnotu.
Milovaní lidé mého Syna, duchovně slepí vedou mé děti k falešným učením, v nichž je víra
pohřbena a šíří se zmatek, a přivádějí mé děti k pádu do zla. Je to okamžik, kdy
nerozhodní padnou do spárů ďábla.
Milovaní mého Syna, vesmír je v chaosu, síla působící uvnitř vesmíru se zvětšila, a to
způsobilo, že meteory, meteority a asteroidy se blíží k Zemi a mění pohyb různých planet.
Mějte na paměti, že to, co lidská bytost uvolnila, sestoupilo v té míře, v jaké se lidské
stvoření zbavilo pout [Přikázání], vzdálilo se od Boží ruky a odmítlo ji. S omytím velkých
ploch země, vody moří a řek vykazují nepředvídané pohyby a mé děti velmi trpí.
Nezapomeňte, že klima se neustále mění, věda to nazývá klimatickou změnou, a jako Matka
vám dávám jasně najevo, že je to výsledek jednání a zlých činů lidských stvoření.

Nejsvětějším očím Nejsvětější Trojice není příjemné se dívat, kolik hněvu zůstává na Zemi
jako součást duchovní prázdnoty lidského stvoření, čímž se spouští pokračující výskyt
alarmujících jevů, na Zemi nikdy dříve nevídaných.
Milované děti mého Neposkvrněného srdce:
Buďte vytrvalé, buďte opatrné, neberte tato slova na lehkou váhu, meditujte
a usilovně se modlete. V této chvíli nesmí mé děti mít strach.
VELKÉ VAROVÁNÍ přinese požehnání duším, které v sobě nesou pravé učení církve mého
Syna.
Ty, které přijaly novoty a modernismus jako část svého duchovního života: některé se budou
kát, jiné se budou bouřit proti Nejsvětější Trojici a této Matce. Lidstvo vstoupí do času
nekontrolovatelného pronásledování lidí, věrných mému Synu.
V takovém scénáři nechci, abyste propadly panice, ale byly lidská stvoření, která
jsou si jistá Boží a mou ochranou [Ž 23, 4].

Modlete se, mé děti, modlete se za Ameriku, ruce se pozvedly, lidé proti lidem.
Modlete se za Argentinu, je ponořena do bolesti.
Modlete se kvůli sopce, která je aktivní v Mexiku.
Modlete se jeden za druhého.
Žehnám vám všem a držím vás v mém Neposkvrněném Srdci.
Nebojte se!
Nejsem to já, kdo je vaše Matka?
Matka Maria

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 13. června 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

Milovaní lidé,
POKRAČUJTE NA CESTĚ OBRÁCENÍ.

Zůstaňte v mé Lásce a harmonii tváří v tvář zmatku, kterému čelí tato generace.
Buďte pravdivými svědky mého učení a dovolte, aby se rozvinuly dary a ctnosti, jež na
každého z vás vylil můj Duch Svatý.
Moji lidé, musíte naplnit mou vůli, v každém okamžiku svého života plnit Boží Zákon a musíte
odmítnout jít tam, kde život na zemi je pro vás snazší, ale vede vás k činům a jednání mimo
mé učení [Mt 7, 13-14].
Děti: tato chvíle, kterou žijete je těžká, je zkouškou pro všechny, kdo jsou moji. Jste
pokoušeni znovu a znovu ďáblem, který se toulá kolem a hledá kořist uprostřed lidstva,
jemuž chybí láska a úcta ke Mně, chybí jim věrnost a porozumění, takže "Jsem odmítnut",
a proto můj Duch Svatý nemůže být vylit do všech, kteří jsou moji.
Přicházím a hledám lidi mého svatého zbytku, mou církev zbytku, v níž budu
vylévat všechnu svou Lásku, aby mohla pokračovat, neoslabená v okamžicích
Velkého soužení, které budou současně časem vítězství.
Moji milovaní, byl pro vás nastaven směr k následování jako výsledek zneužité vědy,
zaplavující vás omezeními světového řádu, který bude stále šířit větší bolest a větší kontrolu
nad lidstvem, s cílem izolovat vás, abyste byli více zranitelní. Musíte si být vědomi duchovní
a duševní bitvy, v níž se nacházíte, protože jste nejvíc obklíčeni těmi, kdo jsou daleko ode
Mne.

Sociální chaos se bude šířit ze země do země jako mor, když člověk, jenž je omezen ve svém
jednání a činech se stává mentálně narušeným. Je to dílo nepřítele člověka.
Nastal čas, moji lidé!
Jste jako "ovce uprostřed vlků, proto buďte opatrní jako hadi a bezelstní jako
holubice" [Mt 10, 16].
Ale neznepokojujte se kvůli tomu, neboť můj Duch Svatý vám pomůže vytrvat až do konce.
Odevzdejte se Mně a "Já budu mluvit za vás" [Mk 13, 11]. Nemějte strach, i když mým
Slovem bude pohrdáno a svátosti zesměšňovány, neodvracejte se ode Mne, zůstaňte Mi
věrní.
Moji lidé: Zůstávám s vámi, jsem přítomen, skutečný a opravdový v mém Těle,
v mé duši a v mém božství v eucharistii! Nezapomeňte, že jsem věrný mému lidu!
Modlete se, mé děti, modlete se. Velké národy povstávají ve vnitřních duchovních
bitvách. Můj lid je pronásledován.
Modlete se, mé děti, modlete se. Útisk lidstva povede ke konfrontaci mezi lidmi,
dokud se náhle neobjeví válka.
Modlete se, mé děti, modlete se. Magnetický pól Země se pohybuje směrem
k Rusku, není to náhoda, ale znamení lidem, aby se probudili.
Rusko napadne svět a povede jej k utrpení.
Moji milovaní, uvidíte velké přírodní jevy, nebojte se, uchovejte si víru, buďte opatrní
a pomáhejte jeden druhému.
Lidstvo bude hladovět kvůli světové hospodářské krizi.
Modlete se, neochabujte ve víře, buďte pravdiví.
Buďte můj lid v Duchu a Pravdě.
Má Matka vás ochraňuje, zůstaňte s ní, neoddělujte se od mé Matky.
Modlete se a čiňte nápravu. Modlete se.
Žehnám vám, vytrvejte ve svém obrácení.
Miluji vás.
Váš Ježíš

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 20. června 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

ČLOVĚK BUDE ZKOUŠEN AŽ K VYČERPÁNÍ

Milovaní Boží lidé:
Jste děti Boha Otce, jste Jím velmi milováni.
Boží Slovo je neomylné, proto lidé pokračují na své cestě ve směru, který ukazuje
každé Slovo, jež vyšlo z Božích úst. [Ž 19, 9; 2Petr 1, 20-21].
Jste lidé, kteří jdou uprostřed strastí tohoto času, k nimž bylo lidstvo přivedeno. Proměna,
v níž žijete, nebyla nikdy zamýšlena člověkem tohoto věku.
Naše Královna a Matka předjímala, že velcí nepřátelé Boha budou pociťováni v celém lidstvu,
ale tato generace jí nevěřila. Tolik lidí, kteří v minulosti byli věřící a nyní opustili víru, jsou
částí katastrofálního stavu lidstva, které bylo tak často vyzýváno k obrácení a neposlechlo,
jako neposlechli v Sodomě a Gomoře [Gen 19].
Přišel jsem znovu, abych žádal o OBRÁCENÍ zatvrzelá srdce, která nezměkla.
Přišel jsem před tato srdce z kamene, která nepřipustí, že Slovo, přicházející shora, se jich
dotýká, aby je zcitlivěla.
Slovo OBĚŤ bylo odstraněno a nahrazeno slovem LHOSTEJNOST, slovo, jež rezonuje
v lidských stvořeních, která se přizpůsobila tomu, co si přeje většina, aniž by analyzovala
následky pro duše, které pohrdají Boží vůlí.

Vůně svatosti byla v chrámech ztracena, i velebnost posvátného a úcta k svatosti, stejně
jako jsou ztraceni někteří zasvěcení našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu, když se stali světskými
a odevzdali se marnivé slávě.
Lidé trestají sami sebe tím, že nad sebou vynášejí soud, přitahují vážné a velké
pohromy, následek pohrdání k našemu a vašemu Králi a Pánu Ježíši Kristu,
skutečně a opravdově přítomnému v nejsvětější oltářní svátosti.
Boží Slovo v Písmu svatém je znesvěceno, Přikázání Božího Zákona jsou snadno zapomenuta
a pozměněna s velkou lehkostí, a výsledkem je: UTRPENÍ LIDSTVA.
Milovaní Jediného a Trojjediného Boha, Boží Dům je znesvěcen, a to nepřestává. Věrné Boží
děti už nevědí kam jít. Boží lidé se nacházejí v dlouhé noci v Getsemanské zahradě se svým
Pánem a Králem Ježíšem Kristem, ustaraní, zranění a hladoví. Vědí, že jdou k těžšímu
a bouřlivějšímu času, kdy rozdělené Mystické Tělo Krista se bude střetávat a rozkol získá
půdu.
Boží lidé, virus, který drží lidstvo v napětí, je začátkem VELKÉ ZKOUŠKY, která postihne
celé lidstvo, jež je odstranění pocitu hanby této generace. Litujete ty, kdo trpí kvůli obětem
této virové nemoci, ale nestaráte se o nevinné, kteří jsou stále obětováni potratem.
Tento virus není jen další virus, není to psychická porucha, tento virus vede k smrti člověka
ve větším počtu, než vám bylo řečeno, protože byl přidán jako další prostředek, který ďábel
používá, aby ničil a dezinformoval lidstvo.
V několika dnech byly vybudovány velké nemocnice, ale pro jiné účely, než se původně
myslelo. Brzy budou použity, neboť virus cestuje kolem světa a překvapuje svět. Lidstvo
bude trpět hladem, vyčerpané národy padnou v boji.
Otcův Dům vám již oznámil jeden z cílů světového řádu: Omezit světovou
populaci a vy, vy jste to nechali bez povšimnutí.
Další virus přichází a bude devastovat lidstvo bez rozdílu. Proto nezapomeňte, že musíte
být připraveni, aniž byste opovrhovali tím, co vás přivádí k našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu:
POUŽIJTE SVÁTOSTI!
Důvěřujte naší Královně a Matce, modlete se svými činy, abyste mohli být svědky mateřské
lásky, modlete se svatý růženec a modlete se svými díly a svým jednáním.
Zlo se projevuje ve světě, neberte na lehkou váhu toto volání, které vám přináším,
je to NALÉHAVÉ VOLÁNÍ, legie démonů si podmaňují ty, kdo je přijímají, a tím se zříkají
Boha.

Chvíle, které mají přijít, způsobí velké utrpení lidstva, víc pro ty, kdo opovrhli
vírou. Varuji vás před bičem ďábla na lidstvo.
Modlete se, Boží děti, modlete se. Země se bude silně třást.
Modlete se, Boží děti, modlete se. Násilí člověka se zintenzivní.
Boží děti, od úsvitu musíte uctívat Boha Jednoho a Trojjediného v jednotě
s andělskými hierarchiemi. Člověk bude zkoušen až k vyčerpání, zatímco bytostem
víry bude pomáháno uprostřed soužení, v tomto období před Velkým Varováním.
Bůh dovoluje, aby jeho odhalení byla naplněna způsobem, který člověk neočekává,
ani nedokáže předvídat, jako tomu bylo nedávno v církvi.
Pokud jde o vás, nebojte se, udržujte svou jistotu, že jste Božími dětmi, dětmi naší Královny
a Matky, dětmi Boží Lásky.
Nebojte se pravdy, kterou vám přináším z nebe, abyste si uvědomili Boží věrnost
vůči jeho lidu. Nemějte strach, jste zpraveni už předem. Zůstaňte věrní Bohu a jeho
Přikázáním a zbytek vám bude přidán navíc.
Buďte opravdovými dětmi Boha.
KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!

Svatý archanděl Michael
Poselství Matky Spásy ze dne 25. června 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

LIDÉ SI JEN PŘEJÍ SLYŠET, ŽE BŮH JE LÁSKA

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Miluji vás mateřskou láskou, vedu vás k mému Synu.
I když si nevšímáte mých výzev, budu vás stále neúnavně volat.
Lidé mého Syna zanedbali jednotu s Nejsvětější Trojicí a odtáhli se od Ní závratnou rychlostí.
Ztratili svatý strach z Boha [Př 1, 7] a bez zkroušeného a pokorného ducha, klesají víc a víc
do věcí tohoto světa.
Děti, není pro vás příjemné, když se zmiňuji o svatém strachu z Boha. Lidé si jen přejí slyšet,
že Bůh je láska, aby zakryli ty nejohavnější hříchy, zapomínajíce, že dojdou k lásce k hříchu
a k pohrdání Božím Zákonem.
Jako Matka k vám nemluvím o strachu z Boha, který se vymyká rozumu,
ale o věrnosti Božímu Zákonu a o zřeknutí se toho, co není od Boha.
Žijete v tvrdosti utrpení z toho, co očekáváte a co přichází k setkání s lidstvem a se
samotným vesmírem, ale můj Syn nikdy neopustí svůj lid, ani tato Matka se nevzdá svých
dětí.
Lid mého Syna je zmatený a osamělý. Moji oblíbení synové se vzdálili svému
učitelskému poslání a lidé mého Syna jsou znepokojení "jako ovce bez pastýře"
a jejich naděje zeslábla. Jiní synové, vzhledem k závažnosti svých vin, potřebují
usmíření.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, mějte na paměti, že nevinný nikdy nezahyne,
ani spravedlivý nebude zahuben, udržte si víru jako děti Boha. Neztrácejte odvahu při čekání,
udržujte pravou víru živou.
Můj Syn si přeje, aby jeho lid byl sjednocen, aby zlo Mu jej nevytrhlo, proto
je pro vás nutné, abyste zůstali v pravdivém učení církve.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, přišly k vám vážné změny a postupují bez zastavení,
všechny budete čelit těmto změnám, aniž byste je chtěly.
Také část vesmíru je ovlivněna neobvyklým pohybem nebeského tělesa velkých
rozměrů, které na své cestě přitahuje vše a mění normální pohyb některých
planet, i samotné Země, proto se zvětšuje počet zemětřesení.

Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, Mexiko, Chile a Střední
Ameriku, budou trpět, jejich půda se bude silně třást.
Modlete se, mé děti, modlete se za Evropu, Itálii a Island, budou se třást.
Modlete se, mé děti, buďte opatrné, virus nezmizel, používejte Olej dobrého
Samaritána, vždy spolu s vírou, abyste předešly nákaze.
Modlete se, děti, modlete se za Argentinu, která trpí. Její nářek bude velký.
Modlete se, mé děti, lidé trpí duchovním hladem, trpí nedostatkem potravy,
ekonomika slábne.
Lidé mého Syna, zvětšujte počet modliteb v Duchu a Pravdě.
Modlete se a nepřestávejte, evangelizujte, milujte svého bližního, odpouštějte, buďte
pokorní, přivítejte potřebné a starejte se jeden o druhého.
Buďte pozorní v duchu, přibližte se k mému Synu, neodvracejte se od Něj, neopouštějte Jej.
Připravte se, děti, buďte ve střehu, zemětřesení se nezastavuje.
Ochraňujte se vzájemně, proste jeden pro druhého, buďte připravení, neztrácejte
víru. Člověk špatně napravuje spáchané zlo, nabízejte půst.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, ochraňuji vás, stále hledejte mého Syna, neodpočívejte.
Děti, buďte k obrazu mého Syna: "Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem
všech" [Mk 9, 35).
Lidé mého Syna, nečekejte na obrácení, jděte obrácení v ústrety, buďte mírní a pokorní
[Mt 11, 29].
Žehnám vám, mé děti, je to vaše Matka, která vás ochraňuje - obraťte se, obrácení je nutné.
NEBOJTE SE!
COŽPAK NEJSEM TADY, JÁ, KTERÁ JSEM VAŠE MATKA?
Matka Maria

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 2. července 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

ZAPOMNĚLI JSTE, ŽE SATAN EXISTUJE

Můj milovaný lide:
Život mého lidu pulzuje v nitru mého kříže slávy a majestátu, každé z mých dětí
utváří můj kříž lásky, každé z mých dětí, které usiluje o obrácení, přitahuje mé
milosrdenství.
Můj lid stojí pevně ve Mně, žije ve Mně a vstupuje do Mne ve svatosti.
Moji lidé, volám vás bez přestání a vy Mě bez přestání neposloucháte a stále Mě urážíte.
Opovrhujete mým Slovem, aniž byste Mě znali. Jste duchovně slepí a odmítáte vidět
s novýma očima a zapomínáte, že "člověk žije nejen chlebem, ale každým slovem,
které vychází z Božích úst" [Mt 4, 4].
Mé děti se vydaly na špatnou cestu, rozhodly se jít tam, kde jsem je varoval, aby nechodily,
aby se neztratily, a přesto daly přednost věcem světa a opovrhují naší Nejsvětější Trojicí
a mou Nejsvětější Matkou.
Moji lidé:
Nenajdete většího přímluvce, než je moje Matka, v jejím lůnu jsem přijal život,
a proti mé Matce Satan nedokáže zvítězit.
Zapomněli jste, že Satan existuje a že Satan se pozvedá proti člověku, aby jej oklamal
a přivedl do věčného ohně [1Petr 5, 8-9].

V tomto přítomném čase je nezbytné, aby se moji lidé sjednotili s mou Nejsvětější Matkou,
s její svatostí, s její čistotou a její POKOROU. Tato Pokora, vás přivede k vyvýšení v nebi,
neboť "KDO NEMÁ NIC, VLASTNÍ VŠECHNO". Má Neposkvrněná Matka byla vzata do
nebe v TĚLĚ I DUŠI, proto se Satan pustil do urputného boje proti mé Matce a proti
každému z vás, jejích dětí. Satan bojuje bez ustání a zvyšuje své úsilí v tomto rozhodujícím
okamžiku.
Zapomněli jste, že tento pekelný drak užívá svou moc, aby vyvolával války, zmatek, nesvár
a rozdělení: ODPADLICTVÍ v mé církvi [Ef 6, 11-13].
Znamení nečekají, a vy si jich nevšímáte. Jste daleko od pochopení reality této generace,
kterou Zlý žene do sporů ve všech oblastech života, udržujete svět v nepokoji intrikami,
pronásledováním, hladem a nejistotou.
Nenacházíte pokoj a nenajdete jej, dokud nepřijdete ke Mně. Jestli se neobrátíte,
Zlý bude bude pokračovat v šíření duchovních pohrom, které v minulosti dopadly
na lidstvo, dílem utrápené, dílem nevěřící těmto současným pohromám.
Moji lidé, nejsou to jen katastrofy, které k vám přicházejí, ale i sláva mé Matky,
aby vám pomáhala, proto přivítejte s láskou modlitbu svatého růžence. Modlete
se jej a uvádějte jej do praxe v každém činu a díle svého života.
Jste na váze a chybí vám rozum. Zlý vychyluje rovnováhu k sobě a vy pokračujete, aniž
byste brali v úvahu bolest, k níž směřujete.
Moji lidé nevidí neshody, které existují v mém Domě, spory, které rozdělují mé
duchovní a můj lid. Kvůli tomu je nyní má církev ve zmatku.
Modlete se, mé děti, modlete se, země se třese se silou a rachotem. Modlete se za Spojené
státy, Mexiko, Portoriko, Střední Ameriku, a zejména za Guatemalu.
Modlete se, mé děti, tektonické zlomy aktivují sopky, spící sopky se probudí.
Modlete se, mé děti, modlete se, buďte silou mé církve!
Modlete se, mé děti, živly vás přivedou k utrpení.
Moje děti, obraťte se, přibližte se ke Mně, neopovrhujte slávou mé Matky!
Je nutné, aby má Matka byla uznána jako Matka lidstva, Spoluvykupitelka
a Prostřednice všech milostí.
Zlý uteče, jakmile má Matka bude uznána svými dětmi v celé své nádheře.
Nebojte se, mé děti, nebojte se, má Matka vás doprovází, nejste samy.
Nemějte strach, děti!
Já jsem váš Bůh, neopustím vás!

Udržujte svou naprostou důvěru ve Mne.
Žehnám vám.
Váš Ježíš.

Poselství Matky Spásy ze dne 11. července 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

BUĎTE ÚTOČIŠTĚM PRO TY, KDO NEVĚDÍ KAM JÍT

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
V mém srdci pulzují mé děti, které opatruji s láskou a nechci, aby se odvrátily od mého Syna.
Tato generace prožívá těžké časy, které jste přitáhly na sebe tím, že jste
pracovaly a jednali mimo Boží vůli.
Boží záměry jsou naplňovány pro dobro duší [Iz 45, 18], a nezapomínejte, že modlitba,
kterou se modlíte se zkroušeným a pokorným srdcem, je vždy vyslyšena [Mt 7, 7-8;
Mt 21, 21-22], a je to tato modlitba, která dokáže zmírnit sílu všeho, co tato generace
zakouší a bude zakoušet podle Božího nařízení.
Mé děti, dívám se na tolik lidí, kteří stále jen opakují slova, zatímco jejich mysl je daleko
od těchto slov, jimiž se chtějí modlit.
Je naléhavé modlit se svým srdcem, všemi silami a smysly, modlit se uvědoměle
a aktivně za dobro vašich bratrů.

Nechci, abyste ztratily odvahu v tomto čase, ale abyste pokračovaly pod ochranou mého
Syna. Žijete v odpočítávání vašeho setkání s tím, co jsem prorokovala lidstvu.
Čiňte pokání v každém okamžiku svého života, kajte se a uskutečňujte nápravu
za hříchy, jichž jste se dopustily! Je pro vás důležité, abyste zůstaly v pokoji
vzhledem k blízkosti Varování, během něhož se přezkoumáte od základu, aniž by
jediný hřích, jediná spáchaná urážka, byly ponechány stranou a nebyly by přezkoumány.
Pro některé to bude lehký vánek, pro jiné opravdová muka, jež pocítí a jimž nebudou moci
uniknout, pro jiné to bude návrat k mému milovanému Synu lítostí nad spáchanými
urážkami. Jiné nesnesou uvidět nepravosti svého života a budou mít pocit, že umírají, aniž
by zemřely, a z toho důvodu se postaví proti lidu mého Syna a připojí se k hordám Zlého.
Tento čin Božího milosrdenství pro duše nesmí přijít, aniž byste se přezkoumávaly znovu
a znovu, děti mého Neposkvrněného Srdce. Nepolevujte, vyzpovídejte se ze svých hříchů
a už nehřešte.
Církev mého Syna je obklíčena zlem, které všude vyvolává rozdělení, šíří jed starého hada
[2Kor 11, 3] v církvi mého Syna, aby duše byly ztraceny.
Už mnoho roků jste byly varovány, abyste se připravily na každou zkoušku, kterou prožíváte
a na ty, kterým bude celé lidstvo vystaveno. Očista lidu mého Syna pokračuje a postupně
zesiluje, jak se budoucí měsíce budou blížit konci tohoto roku a příštího roku, během něhož
vzroste utrpení mystického Těla mého Syna.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, nezapomeňte, že je naléhavé, abyste posílily svou víru
tím, že budete duchovně růst, modlit se a vstupovat do poznání díla a jednání mého Syna.
Nepodléhejte farizeům a obíleným hrobům, uchovejte si svou víru, aniž byste se obracely
zpět. Můj Syn sdílí svůj kalich s vámi, abyste s ním mohly říct: "NE MÁ VŮLE, ALE AŤ SE
STANE TVÁ VŮLE " [Lk 22, 42].
Vyzývám vás, abyste se obrátily, abyste neztratily víru a věčný život. Můj Syn trpí
kvůli velkému počtu duší, které jdou do propasti, chráněné pýchou, neposlušností
a nedostatkem pokory.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, vyzývám vás, abyste se modlily, církev mého
Syna trpí a vy, jako ovce bez pastýře, se stáváte zmatené.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, vyzývám vás, abyste se modlily, Země bude
otřesena přitažlivou silou nebeského tělesa.

Děti mého Neposkvrněného Srdce, vyzývám vás, abyste se modlily svým srdcem,
rozjímaly o lásce Boha k vám, rozjímaly o mé lásce ke každému z vás, milované
Nejsvětější Trojicí.
Nebojte se, děti, nebojte se, buďte útočištěm pro ty, kdo nevědí kam jít, buďte svědky lásky
mého Syna, podřiďte se žádostem mého Syna, čerpejte sílu z evangelia, z Těla a Krve mého
Syna, přijímejte Jej náležitě připravené.
Nebojte se, mé děti, poznáte VELKÝ ZÁZRAK, uvidíte výsledek víry, který se naplní v San
Sebastianu v Garabandalu, sdílený v mé svatyni v Guadalupu v Mexiku, v Saragoze, v mé
svatyni v bazilice Pilier a na místech, kde jsem se zjevovala a kde se stále budu zjevovat na
Zemi. Požádala jsem mého Syna, aby požehnal duše celého světa, neboť VELKÝ ZÁZRAK
POSLOUŽÍ K OBRÁCENÍ LIDSKÝCH STVOŘENÍ.
Mé děti se budou chtít dostavit do těchto svatyň, i když to bude pro ně těžké. Ty, které uvidí
[VELKÝ ZÁZRAK] a ty, které jej vnitřně důstojně prožijí, poznají, že Bůh je ochraňuje,
a strach se vzdálí od těchto dětí, které jsou moje.
Pokryjte se drahou Krví mého Syna a připravte se na zasvěcení mému Neposkvrněnému
Srdci během měsíce října, zasvěcenému svatému růženci.
Nebojte se, mé děti!
Buďte věrnými stoupenci mého Syna, jeho svatý Zbytek.
Žehnám vám.
Matka Maria

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 18. července 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

MUSÍTE MĚ POZNAT, ABYSTE MĚ MOHLI MILOVAT

Moji milovaní lidé:
Stále vás střežím pod ochranou mého milujícího pohledu.
Modlíte se a prosíte Mě o ochranu, pomoc a přístřeší, aniž byste měli víru, jdete ve strachu
ze všeho, kromě toho, že Mne urážíte.
Tato generace, ponechaná sama sobě, bez lásky, ani dobročinnosti, bez pravdy,
ani naděje, žije v pýše a lži a spřádá svou budoucnost svými vlastními starými
hadry.
Děti, vy Mi nenasloucháte. Já si přeji mít věrný a opravdový lid, bez vnitřní
prázdnoty, kterou naplňujete zdáním. Musíte se vrátit na cestu ke Mně s kajícným
srdcem a mít v úmyslu být skutečně mým lidem, takovým, který miluji, jenž je věrný
a pravdivý, k mé podobnosti [Deut 10 12-13].
Lidstvo:
KAM JDEŠ BEZE MNE?

Moji lidé, čelící tomu, co přichází, musíte Mě poznat, abyste Mě mohli milovat, a tak být víc
z ducha než z těla. Lidské jistoty vás neživí moudrostí, ani pravdou, způsobují, že jste
ovládáni svým "já", a to se rozhoduje podle svých vlastních měřítek.
Moji lidé musí zůstat připravení na duchovní boj, v němž žijí a nesmí se nechat rozptýlit
ani na okamžik. Proradný had, Satan [Zj 20, 2], vás stále pokouší, abyste padli a ztratili
se ve zmatku a nejistotě, v níž se nachází lidstvo.
Moji milovaní lidé, vody moří budou silně rozbouřeny, stejně jako zlo vás podněcuje,
zatemňuje vaši mysl a zatvrzuje vaše srdce. Zažijete vážné události: Země se bude
pohybovat neobvyklým způsobem a bude se třást kvůli přitažlivé sile nebeského tělesa,
které se blíží.
Nevzdalujte se od Světla, které vám dává víra…
Vy jste mé děti, ty, které jsem volal, aby se připravily, aby zesílily, aby poznaly
mou Lásku, aby bez odchýlení z mé cesty mohly stále růst v mé vůli.
Nevíra vleče mé děti pryč, stejně jako bahno odnáší vše, kudy projde. Staly jste se zatvrzelé
a odmítly mou vůli, a svou lidskou vůlí míříte ke zmatení, pochybnostem a duchovní
vyprahlosti.
Slyším mé děti opakovat věty modliteb zpaměti. Žízním po duších v neustálých
modlitbách ve všech svých dílech a činech k mé podobnosti, jsouce aktivními
a živými svědky mých Přikázání a mé Lásky. Bez nich nedosáhnete úplného sjednocení
s mou vůlí.
V této chvíli moji lidé potřebují, aby si byli vědomi, že k tomu, aby se přitáhli blíž ke Mně,
musí přijít bez svárů mezi bratry, avšak s mým Nejsvětějším Srdcem a Neposkvrněným
Srdcem mé Matky ve svých slovech, myšlenkách, své mysli, ve svých srdcích, uších, rukou,
nohou – "Já jsem bližní a bližní je zrcadlem každého z mých dětí." Tímto způsobem
se připravte jít po mé cestě.
Modlete se, děti, modlete se svým srdcem, silou a smysly.
Modlete se, děti, modlete se za Taiwan, bude velmi trpět.
Modlete se, mé děti, modlete se za Nepál, jeho lid bude trpět.
Modlete se, mé děti, modlete se za Střední Ameriku, bude otřesena.
Děti, toto není prchavá chvíle, žijete v čase velkého lidského utrpení. Nákazy, morové rány
a pandemie, které nakazí nejen tělo, ale také ducha, se nezastaví, proto víc než kdy jindy:
Je nutné, aby můj lid žil v jednotě [Řím 12, 16], aby zůstal duchovně bdělý
a neoddělil se od mé Matky, modlil se svatý růženec s naprostou oddaností,

připravený v duchu a zákonu Lásky. Mé legie půjdou tam, kde se lidé modlí
s oddaností svatý růženec.
Udržujte pokoj ve svých srdcích a váš duch pozná můj pokoj.
Nemějte strach, děti!
Pojďte ke Mně!
Moji lidé, Já vás neopustím: Já zůstávám v mých dětech.
Žehnám vám.
Váš Ježíš

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 24. července 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

UVIDÍTE SE V ZRCADLE VAŠEHO VLASTNÍHO SVĚDOMÍ

Milovaní Boží lidé,
jste synové Nejsvětější Trojice, čest a sláva budiž Otci i Synu i Duchu Svatému
navěky věků. Amen.
Milovaní Boha, hledejte Jej neúnavně, aby vaše srdce našlo svůj pokoj uprostřed pohrom.

Toto je chvíle jednoty a vytrvalosti Božího lidu, kde stálost představuje rozdíl mezi před
a potom Božích lidí.
Boží lidé jdou, aniž by byli pochopeni, je s nimi jednáno jako s blázny a pošetilci, protože
si udržují jistotu Boží odpovědi. Lidská stvoření jim nebudou rozumět, budou je trápit,
pronásledovat, pomlouvat a špinit, aby je zničila.
Buďte nezdolní, synové Boha, síla modlitby podpírá trvalost Božího lidu, modlete
se ve všech svých dílech, modlete se srdcem, nejednejte jako pokrytci, kteří chtějí
být viděni [Mt 6, 5]. Zůstávejte v neustálé modlitbě, buďte silní, stůjte zpříma.
Rozptýlený Boží lid neuchová pevnou a neochvějnou víru, vstupuje do sporů, jedni proti
druhým, [Tit 3, 9] a vyvolávají skandál.
Uražený, ďábel hledá duše, aby je vzal do pekla, vítězí nad svými stoupenci, když jste
nedbalí a jednáte jako farizejové, kdy v masce dobrých úmyslů šíříte duchovní slepotu mezi
svými bratry a vstupujete do sporů.
Boží lidé:
Ďábel pronikl do církve našeho Pána a Krále a podněcuje vás, abyste pracovali
a jednali ve zlu.
Boží děti, ďábel se dívá na silné duše, zná je, zná jejich slabosti. Před tím, než začnou jednat
ve prospěch svých bratrů v nadcházejících chvílích velkého utrpení, přivádí je k pádu do
emocí, aby ztratili svou integritu a oslabil je. Ďábel ví, že emocionální lidské stvoření snadno
padne do jeho spárů, vede je do vlažnosti, a aniž by si toho všimlo, shledává, z jednoho
okamžiku na druhý, že působí zlo.
Buďte stvořením neochvějné víry, neoddělujte se od Boha, ochraňujte se
navzájem a nepadněte do pokušení lstivého démona.
V této chvíli, kdy zuří zápas mezi Světlem a temnotou, je nutná pevná víra
[Jan 3, 19].
Jako lidé Boha, nacházíte se v oznámeném okamžiku: V završení odhalení, která náš
Král a Pán Ježíš Kristus a naše Královna a Matka Nebe a Země oznámili, abyste se
mohli připravit a pochopit vážnost toho, co má přijít kvůli pýše člověka.
Boží děti, zkoušky pokračují, jiné epidemie se objeví. Zbavená svobody, lidská stvoření jsou
rozlícená, objeví se hlad a samota bude růst. Budou se šířit nemoci, pronásledování, hrozby,
pomluvy, nespravedlnost. Vy, Boží děti, neztrácejte odvahu, udržujte si jistotu v Boží
ochranu těch, kdo se řídí Božím Zákonem a milují své bližní jako sebe sama.
Modlete se, modlete se srdcem.

Boží lidé, jděte v jistotě, držíce se ruky naší Královny a Matky, neoddělujte se od ní, abyste
nebyli oklamáni, modlete se srdcem, a společně s naší Královnou a Matkou odoláte léčkám
Satana.
Není-li Bůh středem jeho života, lidské stvoření nebude schopné odolat. Musíte dělat jen
jeden krok za druhým, nežít ve spěchu, modlit se a činit nápravu pro spásu duší.
Modlete se, Boží děti, země se bude silně třást.
Modlete se, Boží lidé, Světlo Ducha Božího vás osvětlí a vy uvidíte dobro, které
jste učinili, dobro, které jste neučinili a zlo, které jste spáchali, to, které jste
napravili i to, které jste nenapravili. Uvidíte se v zrcadle vašeho vlastního
svědomí.
Jste dětmi milované svým Otcem. Obraťte se dřív, než přijde noc!
KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý archanděl Michael

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 30. července 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

HLEDÁTE-LI MĚ POMOCÍ LIDSKÉ LOGIKY, NENAJDETE MĚ

Moji milovaní:

Držím vás uvnitř mého Nejsvětějšího Srdce.
Jako lidé, kteří usilují zůstat na mé cestě, buďte si vědomi, že "MÉ KRÁLOVSTVÍ
NENÍ Z TOHOTO SVĚTA" [Jan 18, 35].
Hledáte-li Mě pomocí lidské logiky, nenajdete Mě a budete zmatení, Já se ukážu v tom,
co je pro lidstvo nepochopitelné. Přišel jsem proměnit duše, hledat to, čím svět pohrdá,
získat drahokam a přinést jej, aby byl světlem pro své bratry. Mé děti, jestli Mě hledáte
v povrchních věcech, které vidíte svýma lidskýma očima, nenajdete Mě. Nacházím se
v úkrytu duše jednoduchého a pokorného srdcem, nikoli u těch, kdo říkají, že vlastní
absolutní pravdu.
Probuďte se!
Události, které se blíží, se pokusí vás zmást.
Co se stane s mými dětmi, které se nechají unést zmatkem?
Vyzývám vás, abyste byli pevní, přesvědčení a obrácení, abyste neváhali v tom čase, kdy Zlý
bude šeptat do uší mých věrných, aby se odchýlili od mé cesty a přivedl je jednat mimo První
přikázání a rozbít zbytek Desatera.
Nezeslábněte ve své víře, udržujte vnitřní pokoj, aniž byste hodili první kámen, ale zůstaňte
pevní v pohledu do svého nitra, do osobního, kde jsem Já.
Pokusí se vás zneklidňovat. Chrámy jsou zavřené, lavice jsou prázdné a samota v mých
chrámech předvídá budoucnost:
ZRUŠENÍ EUCHARISTICKÉHO TAJEMSTVÍ.
Vyzval jsem vás, abyste věnovali pozornost postupu komunismu, který nespí, ale postupuje
společně s těmi, kdo v tomto čase řídí zotročení lidstva, v hledání světa v chaosu, ve stínu
hladomoru.
Modlete se, mé děti, modlete se, z mé církve přijde zmatení mého lidu, musíte
zůstat věrní učení mé pravé církve.
Modlete se, mé děti, modlete se, stín smrti dosáhl nitra mé církve.
Modlete se, mé děti, země se bude třást s velkou, mohutnou silou.
Má Matka jako Učitelka mých dětí, vás stále vyzývala "MILUJTE MĚ V DUCHU
A PRAVDĚ". Já zůstávám přítomný v každém, v těch, kdo pracují pro mé
království, v těch, kdo jsou Mi příjemní.

Nebojte se ničeho, jakkoli silná může chvíle být, pošlu mé andělské legie, aby ochránily ty,
kdo patří Mně, a udržet pokoj.
Modlete se k mé Matce svatý růženec, modlete se k svatému archandělu
Michaelovi.
Přijímejte Mě zcela v pokoji a s čistým srdcem.
NEMĚJTE STRACH!
ŽEHNÁM VÁM.
Váš Ježíš

Poselství Matky Spásy ze dne 2. srpna 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

NEBOJTE SE, NEOPUSTÍM VÁS

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Přijměte mou lásku.

Nebojte se, děti, buďte jedno s mým Synem.
Zatímco se nacházíte v těchto silných okamžicích změny pro celé lidstvo, vyzývám vás,
abyste se podívaly do svého nitra a rozhodly se připravit na obrácení, abyste se nezřekly
mého Syna.
Pro lidské stvoření je to chvíle, kdy by mělo probudit své svědomí a podívat se na
sebe v důvěrnosti své vnitřní bytosti a vydat se na cestu dobra dřív, než se vládci
lidstva stanou jeho pány.
Čas se posouvá k zavedení jediné moci, která bude vládnout lidstvu, a nebudou-li mé děti
reagovat, ocitnou se v cizích rukou.
Zůstaňte jednotní v modlitbě [Mt 26,41; 1Thes 5,17]. Varovala jsem vás, abyste se vrátili
na pravou cestu v této době, kdy zneužitá věda se šíří po celé zemi s cílem, aby vás
mentálně ovládla.
Milované děti, vytrvejte v modlitbě, nevydávejte se unáhleně na cesty, které vás vzdalují
od dobra, buďte opatrné, nevrhejte se na duchovní cestu – musíte jít pomalu, s jistotou
a uváženě, abyste nezklamaly.
Modlete se, padněte na tvář a čiňte zadostiučinění za ty, kdo překročili míru
hříchu tím, že se odevzdali ďáblu a uctívali ho skrze znesvěcení a kacířství, které
útočí proti mému božskému Synu, přítomnému ve svaté eucharistii, v nejsvětější
svátosti oltářní, a dopouštějí se urážek proti všemu, co jim připomíná Otcův dům.
Modlete se a odčiňujte, lidé mého Syna, nahraďte škodu. Tíha [ramene] váhy se
naklonila k Zemi, aniž by tuto událost lidstvo vzalo vážně. Míra hříchu se zvětšila,
stejně jako přibývají pohromy přírody na Zemi, která je očišťována, a spolu s ní
i mé děti.
Proto buďte láskou pro své bratry: Láska mého Syna musí být rozpoznána v mých
pravých dětech, a jen tak budou lidé mého Syna přitahovat Boží milosrdenství.
Nakonec, bolest této generace, v níž se stane to, co můj božský Syn a tato Matka
odhalili, vám připomene tato volání.
Modlete se moje děti, modlete se, aby láska v lidstvu nevyhasla.
Modlete se moje děti, modlete se, komunismus kráčí vpřed a zanechává Řím
v agonii.
Modlete se moje děti, modlete se, neztrácejte víru, naopak, nenechejte žádný
okamžik uplynout, aniž byste byly Láskou mého Syna.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Být Láskou mého Syna, je zadržení zla. Postupujte na duchovní cestě s Boží
Láskou, aby víra ve vás mohla růst a vy se staly svědectvím oddanosti ke svým
bratrům.
Lidé mého syna:
Buďte nadějí na slavné svítání, kdy Krev mého božského Syna podrobí utlačovatele.
Buďte dobročinní ke všem, bez rozlišování [1Kor 13].
Buďte dobročinní, ať jste kdekoli, kamkoli jdete, dokud všechny moje děti nebudou v
Božím srdci mého Syna.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, nebojte se, neopustím vás, stojím před vámi.
Žehnám vám, miluji vás, ochraňuji vás svým pláštěm.
Matka Maria

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 10. srpna 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

NEPOZNÁVÁTE BOŽÍ PLÁN A ZPOCHYBŇUJETE BOŽÍ VŮLI

Lide, milovaný Bohem:
V jednotě Nejsvětějších Srdcí, hlásejte jedním hlasem:
KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Lid našeho Krále a Pána Ježíše Krista byl zahnán do této slepé uličky, z níž vychází bolest,
hlad, otroctví, duchovní vyprahlost mnohých, nejistota a nespokojenost, které nenajdou
pokojný konec v těchto chvílích manipulace, jíž je lidstvo vystaveno.
Tato generace s nemocným duchem nepoznává příčinu, původ utrpení, v němž
žije. Odmítá být uzdravena – odtud nesváry, které vyvolávají spoušť uprostřed
lidu našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Boží děti:
Člověk se dívá dál, tak daleko, kam jen dohlédne, člověk se nedívá s duchovníma očima,
váš pohled je čistě lidský. Posuzujete, co potkáte na cestě jako soudci nemocní
náboženskou pýchou a pokrytectvím farizeů [Mt 23]. Nepoznáváte Boží plán
a zpochybňujete Boží vůli. Satan toho využívá, aby vás uvedl do zmatku
a rozdělil vás. Je nutné modlit se srdcem, je nutné se postit, je naléhavé odčinit
spáchané hříchy. Kajte se! Kajte se dřív, než vás nakazí lepra, kterou v sobě nosí jistí lidé.
Utrpení lidské rasy nepřestalo, ale vzrůstá, jak se čas blíží ke konci této přítomnosti
a nechává vás vstoupit do nového kalendáře plného očišťování. Není to konec světa,
o čem mluvím, ale o očistě této generace, která démonizovala vše, co je posvátné
a jako svého boha přijala Satana.
Moře pohrom bude záhy vylito na tuto generaci. Katastrofy jsou příčinou obrácení pro
některé a pro jiné jsou příčinou odcizení od všeho, co jim připomíná božství. Duchovně
slepí zahynou ve své vlastní pýše, a až se budete dívat na Měsíc, rudý jako nikdy
dřív, uvidíte vlky v rouchu beránčím, ukrývat se ve svých brlozích.
Stejně jako zlo jedná, dobro se rozmnožuje po celé Zemi a modlitby, které se rodí v srdcích,
jež milují dobro, se šíří v celém Stvoření a násobí se do nekonečna. Dotýkají se srdcí, která
se obracejí, proto je "modlitba zrozená v srdci" tak důležitá.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za vyléčení nemocných v duši.
Modlete se, Boží lidé, země se bude silně třást, způsobí zkázu a proroctví, která
jste dříve přijali, se naplní.
Modlete se, Boží lidé, zlo proniklo do Boží církve a vyvolává spoušť v Mystickém
Těle.

KDO JE JAKO BŮH? NIKDO NENÍ JAKO BŮH!, proto nemějte strach, i když zlo se
potuluje, i když pohromy udeří na země, i když nemoc stále trvá, nebojte se. Nebeské legie,
ve službě Nejsvětější Trojice a naší Královny a Matky, spěchají na volání Božích dětí.
Neslužte zlu, služte dobru [Řím 12, 21].
ZASVĚŤTE SE NEJSVĚTĚJŠÍM SRDCÍM.
HLEDEJTE DOBRO.
OCHRAŇUJI VÁS.
Svatý archanděl Michael

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 14. srpna 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

JE ČAS PRO AKTIVNÍ DUCHOVNÍ PŘÍPRAVU, A BEZ ODKLADU

Boží lidé:
Milujte naši Královnu a Matku v Boží Lásce…
Náš generalissimus nebeských armád brání Boží lid před zlem, tento lid, který
obdržela jako dědictví u paty kříže svého Božího Syna [Jan 19, 26].

Apoštolové se účastnili vznešené chvíle přechodu naší Královny a Matky v těle i duši,
zpraveni Božími anděly a vnuknutím Božího Ducha.
Byli přijati Petrem pro tak nesmírný zázrak Boží Lásky, ale pro apoštoly to byl
bolestný okamžik. Ti dostávali od své Matky čistou lásku, jíž je naplnil její Syn, jsouce oba
jejich útočiště a současně i útěchou na Zemi.
Vyzývám vás, abyste následovali jedinečný příklad tak vznešené Královny, dokonalé v lásce
a čistotě.
Vyzývám vás, abyste následovali vaši Královnu a Matku a zůstali za všech
okolností vyrovnaní, aniž byste si dovolili jednat nebo pracovat mimo Boží vůli.
Žila tak, že se živila pokorou a láskou. Proto také vy, její děti, chcete-li žádat o její přízeň,
musíte se udržet v dokonalé a nutné vyrovnanosti, abyste byly opravdovými svědky, jako
děti této svaté Matky.
Jako lidské bytosti žijete v minulosti, svázány s minulostí a nedovolíte si být svobodné,
protože víte, že ke svému osvobození a opětovného zahájení svého vzletu, musíte se kát
ze srdce, ze všeho, co vás souží [Sk 3, 19].
Trápí-li vás něco, je to proto, že v sobě nesete svůj díl odpovědnosti, a z toho důvodu je
pro vás nutná kajícnost, abyste mohly začít novou cestu. Pak budete osvobozeny z pout,
která vás někdy zavedou na zakázané cesty, nebo do omylů, v nichž budete mít svůj díl
odpovědnosti.
Musíte se vidět, jaké jste, děti Boží, s vaším požehnáním a nedokonalostmi, a nedávat
za vinu svým bratřím chyby, nebo klopýtnutí ve svých životech. Naopak, musíte převzít
svou zodpovědnost a začít nový život s vážností a s rozhodností [Ž 32, 5].
Boží lidé:
Je čas pro aktivní duchovní přípravu, a bez odkladu…
Je čas k rozhodnutí a k okamžiku, aby každý vzal na sebe svou zodpovědnost
za duchovní pokrok, nebo pokles.
Napodobujte vaši Královnu a Matku, abyste mohli se svatou trpělivostí přijímat všechny
životní zvraty a ne jen se modlit, ale také je milovat a nabízet je jako náhradu za vaše osobní
hříchy, i hříchy celého světa.
Žádné lidské stvoření nemůže ublížit té, která je naší i vaší Královnou a Matkou,
Matkou našeho Krále a Pána Ježíše Krista. V její svatosti, odpovědí této Matky je,
milovat ještě víc ty, kdo ji nemilují, nebo jako Matku nepřijímají.
Využijte tento den, kdy "vaše Královna a Matka byla vzata do nebe ve svém těle i své duši",
abyste se zasvětili Nejsvětějším Srdcím a takto, jako děti milující a hodny těchto vznešených
Srdcí, přijímejte požehnání, milosti a ctnosti, které vylévají do srdcí těch, kdo je zbožně
uctívají a napodobují tyto Boží poklady, které spočívají v jejich Srdcích.
Proste o milost odpuštění pro své bratry.
Proste, aby odpuštění byla opravdová.

Proste, o milost pozorovat své nedostatky a duchovní poklesky.
Proste o milost nebýt domýšliví nebo jednat impulzivně, protože kvůli této vadě bude mnoho
lidských bytostí velmi trpět.
Proste, abyste mohli být těmi, kdo milují našeho Krále a Pána Ježíše Krista a tak vysoce
postavenou Královnu, abyste, jimi střeženi, mohli být hodni ochrany andělů v přicházejícím
čase utrpení lidstva.
Buďte pravdiví, dobročinní, pokorní a odmítejte pýchu, neboť Zlý byl z ní zrozen.
Nebojte se, Boží lidé, myriády andělů vás ochraňují, buďte opravdovými dětmi Nejsvětějších
Srdcí.
Žijte v jednotě, jsouce Láskou, aby, s touto jedinečnou milostí, duše zářily v časech, kdy
láska musí být praporem dětí vaší Matky, Svaté a ušlechtilé.
KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý archanděl Michael

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 19. srpna 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

BUĎTE SI JISTI, ŽE PRONÁSLEDOVÁNÍ NEPŘESTANE
Boží lidé:
Přijměte Boží pokoj, nutný pro každé lidské stvoření.

Ve chvíli, kdy ve většině zemí světa zběsilost lidstva roste a kde muži zaútočí na své bratry,
lidé budou dychtit a prahnout po míru, protože nesvár se uhnízdil na Zemi – ptejte se sami
sebe:
Jaký okamžik Apokalypsy právě žijeme?
Když se díváte na ty, kdo se účastnili každodenní mše a přijímali eucharistii…
Když se díváte na ty, kdo se modlili v každé době a na každém místě, ty, kdo nenechali
žádné místo pochybnostem o své zbožnosti…
Když se díváte na ty, kdo se oblékají s přehnanou skromností a začínají se skrývat ze strachu
z pronásledování a zapírání našeho Pána a Krále jako "svého Pána a svého Boha", aby
zachránili své životy…
Buďte si jisti, že pronásledování nepřestane, ale místo toho zesílí vůči opravdovým
lidem našeho Pána a Krále Ježíše Krista.
Na odlehlých místech, v kryptách prastarých chrámů, na improvizovaných místech, možná
nejnepravděpodobnějších, půjdete se účastnit mše svaté a přijmout Krista přítomného ve
svaté eucharistii z rukou věrných kněží, ctitelů eucharistického Krista, kteří milují naši
Královnu a Matku Nebe a Země. Neboť tam bude jasné a definitivní rozdělení mezi těmi,
kdo zůstávají oddáni pravému učení církve našeho Pána a Krále Ježíše Krista a těmi, kdo žijí
jako farizeové v lůně církve, kteří se již stali pronásledovateli věrného lidu.
Boží lidé:
Nejednejte jako farizeové [Mt 23], jednejte jako děti, které jsou věrné našemu
Králi a Pánu Ježíši Kristu a obracejí se před bezprostřední očistou, přicházející
z nebe na zem a před tím, než náhle přijde sled událostí, který vám byl již
oznámen, a modlili se, postili se, nabízeli oběti, zachraňovali potřebné,
a nabízeli zoufalým chléb svědectví o životě v Boží vůli.
Člověk má svobodnou vůli, kterou by měl užívat k uctívání, práci a jednání jako opravdové
Boží dítě, být pokorným a ne arogantním a pyšným. Domýšliví na této cestě ztichnou.
Modlete se v každé době; přijde velké zemětřesení, čas už není časem, je "nyní!",
obojí bylo očekáváno a obáváno. Aniž byste se často zastavovali s těmi, kdo
chtějí, abyste byli ztraceni, pokračujte po ukázané cestě, bez toho, že byste z ní
sešli a zapomněli, že ďábel se toulá jako řvoucí lev a hledá duše, které by pohltil.
Buďte opatrní ve své práci a jednání; nebuďte zmatení spolu s těmi, kdo už zmatení jsou.
Buďte opatrní: jste Božími lidmi a ne děti ďábla. Církev našeho Pána a Krále Ježíše
Krista bude příliš trpět. Omyly způsobí ztrátu víry, proto neochvějná víra je tolik
potřebná – víra v přítomnost našeho Krále a Pána Ježíše Krista v každém z jeho
dětí.

Modlete se, děti Boží, modlete se za obrácení všech.
Modlete se, děti Boží, modlete se, abyste zůstaly věrné.
Modlete se, modlete se za země, které budou trpět v očekávaných
i v neočekávaných zemětřeseních.
Modlete se, modlete se za ty, kteří, posedlí pýchou, budou příčinou zbloudění
svých bratrů.
Modlete se za ty, kteří trpí hladem, za ty, kdo trpí pronásledováním, za pravdu
mezi vůdci Země.
Milovaní Boží lidé, přicházející čas bude plný klamu: nescházejte z cesty. Proto je pro vás
velmi důležité, abyste se modlili srdcem, připravili se na VELKÉ VAROVÁNÍ, a byli v pokoji.
Modlete se za Chile a za Kolumbii. Projekty ďábla se nezastaví.
Nakonec Neposkvrněné Srdce naší Královny a Matky zvítězí a zlo se už člověka nedotkne.
Boží lidé:
NEZASTAVUJTE SE!
Toto je pro vás čas, abyste zůstali ve střehu.
Nezapomeňte, že Varování přichází a zasáhne člověka jako blesk.
KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý archanděl Michael

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 25. srpna 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

VYZÝVÁM VÁS K OBRÁCENÍ, K DUCHOVNÍ ZMĚNĚ

Moji milovaní lidé:
Stále se dívám na vás a nenechávám bez povšimnutí jediný čin nebo práci tohoto mého lidu,
který miluji.
Lidstvo pokračuje v cestě, aniž by rozpoznalo znamení a signály tohoto času, kdy Trojjediná
Láska vytváří novou událost, abyste mohli otevřít oči a ducha a obrátit se, a nedávat průchod
lidským výmluvám k tomu, co se děje, kdy každá událost je větší než ta, jež se udála před ní.
Vyzývám vás k obrácení, k duchovní změně, která jediná vás může udržet naživu uprostřed
moře rozkladu.
"Kdokoli si přeje být mým služebníkem, ať vezme svůj kříž a následuje mě"
[Mt 16, 24].
Mé věrné děti jsou pronásledovány, pomlouvány, nepochopeny, hanobeny, a ti, kdo tímto
způsobem jednají s mými dětmi, budou žít ve vědomí, jak se mýlili a sténat v údolí slz, až
poznají, jak špatně jednali.
Není pravdy bez kříže, proto se musíte dívat na tento aspekt s vaší schopností rozlišení. Moje
opravdové nástroje jdou po plivancích, snáší facky a závist svých bratrů, urážky na cti
a nespravedlnosti od těch, kdo se nazývají jejich bratry [Lk 4, 24].
JEDNAJÍ-LI TAKTO TI, KDO TVRDÍ BÝT MÝMI DĚTMI,
JAK JEDNAJÍ TI, KDO SE ODDALI ĎÁBLU?

Proto je světový mír ohrožen a stále visí na vlásku, odtud pramení důležitost víry v Boží
ochranu, do níž se svěřili moji lidé, proto musí zůstat ostražití, pozorní, ve stavu duchovní
pohotovosti, aby neupadli do pýchy a jejich modlitby nebyly prázdné.
Musí zůstat pozorní k mým výzvám, naprosto pozorní a věrní mé Lásce, mé Pravdě, mému
Zákonu, aby nepřijali novinky v mé církvi, které nejsou mou vůlí, ale lidskou vůlí k odchýlení
od mého Slova, a tím k odvrácení mých dětí ode Mne.
Tento čas je největší výzvou člověka svému Pánu a Bohu, je to čas, kdy víra musí růst,
a jako kvas se množit pro jeho bratry [Mt 13, 33-35], aby nepadli do chapadel Satana.
Modlete se, mé děti, modlete se před tím, než tolik věcí přijde k lidstvu.
Modlete se, mé děti, modlete se, protože ti, kdo Mnou pohrdají, poraní mé
mystické Tělo.
Modlete se, mé děti, modlete se, země se třese s velkou silou, [pobřežní] pás je
potřísněn krví.
Modlete se, mé děti, modlete se, obraťte se, obraťte se!
Modlete se v každé době, modlete se srdcem, dávejte lásku, která sídlí v srdci.
Má Matka a Já vás přivítáme s láskou, mé milosrdenství vás očekává. Nebojte se. Zůstanu
s vámi.
Žehnám vám.
Váš Ježíš

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 1. září 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

ŽIVOT UŽ NIKDY NEBUDE STEJNÝ

Milovaní Boží lidé:
Je mým přáním, aby požehnání Nejsvětější Trojice bylo vylito na její lid a posílilo
víru každé z jejích dětí, pokud si bude přát je přijmout.
Nadešel čas, kdy poslušnost je pro obrácení nezbytná. Bez obrácení, dobročinnost je
strmá a velmi vysoká hora, na niž je těžké vystoupat.
Člověk zapomněl cvičit se v ctnostech. Není si vědom, že je musí neustále praktikovat,
protože některé vycházejí z jiných ctností [1Tim 6, 11].
Přišel čas, kdy mít víru je podstatné, abyste nezeslábli, ani nečekali, až vás očekávání
přemůže [Žid 11, 6], ale naopak, abyste mohli rozlišit a jasně vidět, co se děje. Nápory
přírody nejsou shodou okolností, stejně jako epidemie, které člověk vytvořil z pýchy, nejsou
náhodné.
Všechno to jsou následky zlé práce a jednání člověka a signál, že je čas, abyste se
duchovně připravili.
Boží lidé:

Potřebujete potravu, abyste si udrželi tělo naživu. Stejně tak bez modlitby,
pokání a pokrmu eucharistie, nemůžete najít Cestu, Pravdu a Život.
Nemůžete-li přijmout našeho Pána a Krále Ježíše Krista posvátným způsobem, můžete
Jej zakoušet ve vnitřní pokladně hrudi [2Kor 4, 7], kde v srdci uchováváte Boží potravu
a ochutnáváte ji, abyste nezeslábli.
Buďte opatrní, ďábel se svými legiemi se drží nad lidstvem, protože ví, že nesmí ztratit tuto
příležitost uchvacovat duše, a já vidím tolik Božích dětí, jak stále padá do osidel zla, které je
podmaňuje a přivádí k myšlence, že to, co se stane, je dočasné.
Život už nikdy nebude stejný! Lidstvo poslechlo pokyny světové elity, která bude dál lidstvo
bičovat a dávat mu jen krátké chvíle oddechu.
Boží lid je povýšený, církev našeho Krále a Pána je vyčerpaná, aniž by věděla
jak žít v duchu – vy nerozlišujete a radostně přijímáte falešné novinky [Gal 1, 8-9]
a pohrdáte Boží vůlí.
Chvíle očisty přichází, choroba se ubírá jiným směrem a objevuje se na kůži. Lidstvo padne
znovu a znovu, bičováno zneužitou vědou spolu s novým světovým řádem, jenž je odhodlán
učinit mrtvou jakoukoli spiritualitu, která může v lidstvu existovat.
Boží lidé:
Tato generace by měla před Božím milosrdenstvím padnout tváří na zem. Člověk
není hoden tak velkého Božího činu.
Modlete se, děti Boží, modlete se za ty, kdo jsou pronásledováni.
Modlete se, Boží lidé, modlete se, aby se lidské svědomí probudilo a nepodřídilo
se ďáblu.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za ty, kdo zemřou ve stavu hříchu, za ty, kdo
opustí našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Boží lidé, země se bude třást jako nikdy dříve a lidstvo bude zmateno objevy vědy, které,
aniž by byly jisté, budou předloženy jako takové, aby vyvrátily víru Božích dětí.
Nebojte se: Všechny nebeské legie očekávají Boží rozkaz, na nějž se stále připravují.
Jako lid Boha, jste předmětem zvláštní pozornosti Boha Otce, a věrní budou vždy vítězi.
I když je jich málo, zůstanou věrni až do konce bitvy. Pod velením naší Královny a Matky,
přijdeme zachránit svatý Zbytek.

Nemějte strach! Nebuďte netrpěliví chtít znát Boží vůli dřív než vaši bratři: můžete padnout
do pasti.
Královna a Matka Posledních Časů drží ve svém srdci ty, kdo křičí k ní.
Svým mečem otevřu pro vás cestu, abyste zůstali v Boží Lásce.
KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý archanděl Michael

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 5. září 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

NEPŘIJÍMEJTE ZAVÁDĚNÍ NOVOT!

Milovaní Boží lidé:
Radujte se, kdo jste věrní Bohu!
Ať se radují ti, kdo litují svých nespravedlivých činů! Ať se radují ti, kdo odmítají
vstoupit do pavučiny zla!

Někteří lidé v církvi jsou polapeni zlem, které je špiní blátem poskvrňující duši: to proto,
že nejsou duchovní.
Zakázané se zmocňuje člověka, jenž jde samolibě hustou a odpornou temnotu ďábla
a stává se ztracený ve svatokrádežích všeho druhu, jimiž v tomto čase lidstvo pohrdá vším,
co patří Bohu.
Stvoření je dílo Boha, nikoli člověka, proto samotné Stvoření nasazuje svou
nejděsivější sílu proti člověku, aby se člověk vrátil k Bohu a uznal Jej jako Pána
a svrchovaného vládce celého Stvoření.
Boží lidé zbloudili a jsou zmatení, znečištění špínou ďábla, jako výsledek zahrávání si se zlem
a tím, že mu dovolili nahradit Boha. Zřekli se být opravdovými křesťany, horlivými obránci
pravého učení.
Nepřijímejte zavádění novot!
Žijete uprostřed velkých událostí všeho druhu. Přibývá revolt, jak člověk protestuje proti
svému zajetí. Sdělovací prostředky jsou kontrolovány velkými globálními elitami, zcela
proniklými nadřazeností silného nad slabým.
Jaká bolest se blíží k lidstvu!
Někteří budou trpět jako první a ostatní později.
Žádná země nebude ušetřena smutku.
Hlad přichází na svém koni, aby se dotkl Země…
Draví škůdci požírají oblasti sklizně…
K překvapení lidí, voda zaplaví úrodu na některých místech, zatímco spalující slunce na jiných
místech nedovolí plodinám růst.
Ach, trpící lidstvo!
Vraťte se k našemu Králi a Pánu, zbožňujte drahocennou Krev našeho Krále.
Vy, lidé víry, žijte každý okamžik, jako by to byl váš poslední.
Poklad křesťanství je zadržen a odepřen Božímu lidu.
Uprostřed lidského zmatku před pádem globální ekonomiky, drak, se svými hlavami, se sám
vnutí [Zj 12, 3; 13, 1] a zbaví křesťanství toho, co nemůže být oslabeno.
Elita, prosazující globální řád, vyjednává s malými zeměmi, aby vyznačila přechod k jednotné
vládě dřív, než ekonomika padne, a uchvátí své dlužníky ve svých spárech.
Boží lidé:

Čím je to, že máte tak málo víry v Boží moc? Máte strach zemřít hladem, ale nebojíte
se ztratit věčnou spásu.
Boží lidé:
Země se bude prudce třást a moře zaplaví pevninu. Věnujte stále pozornost zkázonosným
zemětřesením, probuďte se, nepokračujte ve spánku.
Modlete se, Boží lidé, Amerika je opakovaně ve zprávách.
Modlete se, Boží lidé, Španělsko bude ve zprávách. Když padne víra, povstane
komunismus.
Modlete se, Boží lidé, Anglie bude trpět.
Modlete se, Boží lidé, nebeské těleso překvapí Zemi.
To, co se děje, je nutné. Člověk musí pokleknout, a tak pochopit, že potřebuje být duchovní,
aby poznal, co je Boží. Nemyslete si, že jste pány Nejsvětější Trojice – usilujte o duchovní
život, bojujte proti zneužitému lidskému egu a buďte pokornými Božími lidmi, mající velkou
lásku a svatost.
Dvě síly bojují o duše: dobro proti zlu. Kdo vlastní dobro a kdo zlo?… to má být posouzeno
podle toho, co máte ve svém svědomí.
Modlete se, napravte spáchané zlo, milujte svého bližního jako sebe samého,
dodržujte Boží Zákon, buďte pravdiví a neopouštějte naši Paní a Matku Nebe
a Země.
Moudrý člověk dá napít žíznivému, aniž by soudil, zda je toho hoden, nebo ne. Čiňte dobro,
které Kristus pro vás připravil!
Anděl pokoje přijde stejně, jako nepozorovaná událost přijde na Zem – aniž by
byl očekáván. S pokojem na rtech sjednotí srdce.
S větší silou lidstvo znovu získá spiritualitu, kterou ztratilo a bude obnoveno. Proto se nebojte
očisty: modlete se a udržujte víru, abyste jako věrný Zbytek mohli být osvobozeni Boží
Láskou a vítězstvím Neposkvrněného Srdce naší Královny a Matky.
Modlete se, přejte dobro svému bratru. Buďte láskou a posílejte tuto lásku svým
bližním, přejte dobro.
Cizoložné lidstvo se vysmívá Bohu tím, že přináší do Božího domu to, co je světské. To je
velmi těžký hřích v Božích očích.

Mějte strach, že ztratíte věčný život.
Z Božího nařízení jste ochraňováni nebeskými legiemi.
Nebojte se, nebojte se, nezapomeňte konat dobro. Buďte láskou, nedovolte netrpělivosti,
aby vás vedla k pýše.
Nebojte se, děti Boží!
Nebojte se!
Zůstávejte ve víře, živte se vírou, naplňujte Boží Zákon [Mt 12, 37-39].
Uctívejte Boha v Duchu a Pravdě.
KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý archanděl Michael

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 13. září 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

BUĎTE SI JISTI OCHRANOU KRÁLOVNY A MATKY

Milovaní Boží lidé:

Přijměte pokoj, lásku a milosrdenství pocházející z Nejsvětější Trojice.
V jednotě jako Boží lidé, kteří jdou bez zoufalství nebo ztráty víry, pokračujte dál
k věčnému štěstí.
V tomto čase, víc než kdy jindy, musíte učinit rozhodnutí, které vás osvítí a přivede na
duchovní cestu dřív, než bude příliš pozdě a zvyk vás zcela oslepí.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista jsou tvrdohlaví, pokrytečtí, domýšliví, arogantní
a neposlušní, a to je důvod, proč trpí. Varovali jsme vás skrze Boží milosrdenství před tím,
co vám způsobí ztrátu věčného života, přesto jste si mysleli, že se to nevztahuje na vás,
ale na vaše bratry.
Přicházím s mečem vysoko vztyčeným na znamení, že očista lidstva se zrychluje
a bude také krutá jako vlastní hřích člověka.
Musíte zbavit vaše lidské ego všeho, co vás poutá k pošetilosti a pýše, musíte uplatnit
nápravu na sebe a žít, pracovat a jednat v bratrství a Boží lásce. Čtete tato slova, která
k vám promlouvám z Boží vůle, a přesto věříte, že jsou pro jiné bratry. Musím vám říct,
že jsou pro každého, kdo je čte, jsou pro vás a ne pro někoho jiného, neboť vy všichni
uctíváte své "Já jsem" a udělali jste z něj svého vlastního boha!
Kvůli tomu nesdílíte bolest druhých, netrpíte s těmi, kdo trpí, neradujete se s těmi, kdo se
radují, žijete v neustálém boji se svými bližními.
Ne, děti Boží, jednání tímto způsobem vám brání jednat a pracovat způsobem našeho Krále
a Pána Ježíše Krista a táhne vás do proudu světa, který ztratil své hodnoty, zejména
duchovní, a odtud plyne chaos, v němž se nacházíte.
ZMĚŇTE SE: NE ZÍTRA, ALE DNES, právě v tuto chvíli, abyste nebloudily samy, když
potřebujete své bratry. Všichni budete potřebovat pomoc svých bratrů, tváří v tvář očistě,
která přichází.
Uvažte:
ZEMĚ NEBUDE OČIŠŤOVÁNA VODOU, ALE OHNĚM, KTERÝ POCHÁZÍ
Z TECHNOLOGIE VYTVOŘENÉ K NIČENÍ BEZ SOUCITU.
V tomto zdevastovaném, neklidném a vyčerpaném světě, člověk obrací svůj pohled a špatně
nasměrované síly proti tomu, co představuje Bůh. Proto, Boží lidé, nahlédněte dovnitř sebe
a proměňte neustálé výčitky, které vznášíte proti Bohu v "DĚKUJI TI, OTČE!". Děkuji, že
mě zdokonaluješ svou láskou.
Co se právě teď děje na Zemi?
Musíte se naučit být dobročinnou láskou, vnitřním pokojem, láskou, vírou
a nadějí, abyste obdrželi totéž.
Připravte se! To, co přijde, bude více snesitelné pro člověka, jenž zůstává v Bohu, ne pro ty,
kdo zůstávají ve svém "Já jsem". Tato stvoření se snadno přesytí: nemilují a ze své vůle
chodí samy.

Vy, Boží lidé, jednejte již v sobě, ulehčete si cestu, aby nebyla těžší, ale naopak, abyste šli
cestou, požehnanou vírou a láskou k Bohu.
Boží lidé:
Církev našeho Krále a Pána Ježíše Krista vydechuje svůj nářek. Neztraťte se, nebojte se,
buďte důslední a buďte si jisti ochranou Královny a Matky, která se s vámi setká, aby vás
vedla, jestli jí to dovolíte.
Sopky přinesou hoře Božím dětem. Nebuďte neopatrné, zůstaňte ve střehu.
Země se bude silně třást, stvoření se rozběhnou do všech směrů před silou
přírody.
Boží stvoření!
Buďte stvoření víry! Neměly byste být utvářeny tím, po čem toužíte jako lidská
stvoření, ale Boží vůlí.
Milovaní Boží lidé:
Nastal čas, abyste se změnili, obrátili, připravili se na vážnější věci, které přijdou. Na tom
bude záležet způsob, jakým budete žít dál, zda budete žít v neustálém nářku, nebo v Boží
vůli, která vám dá pokoj.
Vy ale nechcete být obnoveni, bláto vašeho "ega" je příjemnější než obrácení založené na
oběti.
Musíte pokračovat v modlitbách se svou duší, vašimi silami a smysly a soustředit
se v modlitbě bez rozptylování. Pro vás, jako lidstvo, jsou modlitby nezbytné.
Mějte na paměti, že Písmo svaté je pro Boží děti silou a eucharistie je pokrm pro
Boží děti. Živte se jím, než vyjde na světlo tajemství nepravosti [2Tes 2, 7].
Boží lidé:
Válka používá různé cesty, aniž by ztratila ze zřetele srdce křesťanství jako cíl, aby se ovce
cítily ustrašené.
VÍRA, VÍRA, VÍRA!
Uslyšíte burácet Etnu, obři se probudí a lidstvo, které je vydáno na pospas samo
sobě, si zoufá.
Jak budete toužit po časech, v nichž jste žili!
Jak budete litovat, že jste žili v takové nevědomosti!
Probuďte se, Boží lidé, probuďte se! Duchovní hlad pádí k zemi, stejně jako fyzický hlad
[Zj 6, 2-8] a oznamují lidstvu to, co musí přijít.
Víra udržuje lidské stvoření neochvějným.
Máte víru?
Žehnám vám.

KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý archanděl Michael.
Vize a úvahy paní Luz de Maria ze dne 13. září 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

Bratři,
sdílím s vámi podrobnosti, které mi během této vize jasně ukázal svatý archanděl Michael.
Na konci poselství ze dne 13. září, mi svatý Michael umístil před oči planetu Země, odlišnou
od té, jak ji můžeme vidět dnes pomocí satelitů, protože barvy byly odlišné.
Svatý Michael mi řekl:
Dcero, vidíš, že Země nemá zeleň, na kterou jsi zvyklá a moře uchvátilo pevninu.
S úžasem jsem souhlasně kývla hlavou.
Pak mi řekl:
Lidé nepřijali, že tato nemoc, která je silně sužuje, je výsledkem chamtivosti, s níž někteří
vědci a ti, kteří vládnou tomuto světu, způsobili zlo a lidstvo vzali jako rukojmí. V této chvíli
musím zopakovat, co vám řekli náš Pán a Král Ježíš Kristus a naše Královna a Matka
o zneužití technologie: tento virus je toho důkazem.

Zlý velmi obratně studoval způsob, jak přiblížit Boží lid technologiím, protože skrze ně dá
antikrist o sobě vědět celému lidstvu. Je to realita, k níž byly děti, dospívající a dospělí
přivedeni s velkou lehkostí, aniž by jim to připadalo neobvyklé.
Nyní se splnilo to, o čem se naše Matka zmínila před tolika roky: Domy se stanou
obrovskými koncentračními tábory… a to je, co lidstvo, vcelku, právě žije.
Tato nová podoba virtuálního učení, se mohla rozvinout jen díky přijetím a podrobení se
lidstva. Z toho vznikl mravní úpadek, všeobecné násilí, které lidstvo zakouší jako něco
normálního. Skoro se říká, že v tomto čase je násilí jako něco nutného.
To je nebezpečí: člověk je každou chvíli ohrožován smrtí rukou ostatních, aniž by to vyvolalo
vážné následky.
Pak mi svatý Michael ukázal, nakolik lidské stvoření vypadá prázdné, s malou nebo žádnou
vírou. Potom jsem také uviděla část lidstva, obklopenou plností světla a svatý Michael mi
řekl:
Je to duchovní plnost těch, kdo budou částí svatého Zbytku.
Mohla jsem se dívat na dlouhé řady těch, kdo se snažili obdržet zboží základní potřeby,
ale v rozdělených rodinách to nebylo snadné. Naopak, viděla jsem, jak obzvláště staří lidé
byli opuštění v těchto dlouhých řadách a odmítáni svými vlastními rodinami neboť už dlouho
nebyli považováni za potřebné.
Co jsem skutečně mohla pozorovat, byl zákon džungle.
A Slovo Písma svatého se naplnilo: Mt 24, 8-15.
Svatý Michael mi ukázal stovky lidských bytostí, které opustily víru, protože Zjevení se ještě
nenaplnilo! Pak mi ukázal tytéž lidi v Soužení, jak sténají a prosí o Boží pomoc!
Viděla jsem velké zemětřesení a moře, zaplavující pevninu a blázny, kteří nespěchali na
vyvýšená místa, ale zemřeli utopením.
Viděla jsem mnoho utopených, protože sopka, která vystoupila z mořského dna, vyvolala
vlnu tsunami.
Obloha zešedla a lidé běhali z jednoho místa na druhé v hrůze a děsu, ale lidé víry poklekli
a rozpřáhli paže v uctívání Boha.
Říkali:
Ach, toto je čas, na který jsme čekali! Dej nám víru, Bože nebe a země, dej nám víru,
abychom vydrželi až do konce!

O několik dní později bylo oznámeno ve zprávách, že super-vulkán vybuchl a způsobil
skleníkové klima…
Letadla a všechny prostředky dopravy mezi zeměmi byly paralyzovány.
Chrámy jsou plné lidí, chtějících se vyzpovídat…
A svatý Michael mi říká:
Dnes prosí o milosrdenství: včera se rouhali Bohu.
Člověk se stále povyšuje před Bohem. Tato generace má před sebou jen dvě cesty: cestu
milosti a cestu otroctví hříchu.
V mnoha zemích bude velké utrpení: jejich obyvatelé povstanou proti svým vládcům, těm,
kdo ovládají lidstvo, a nejsou to prezidenti, ale svobodní zednáři, kdo připravují jedinou vládu
a v různých zemích vytvářejí chaos…
Válka je oznámena a začíná.
A svatý Michael zvolal:
Lidská stvoření, nebuďte tvrdohlavá, obraťte se! Jste drženy v zajetí, abyste se vzdálily
Nejsvětější Trojici, neboť člověk bez Boha se vydává ďáblu.
Nepokračujte v životě podle lidského ega, udržuje vás slepé, nedovolí vám vidět a vede vás
k tomu, abyste žili v pýše a šlapali po ostatních.
Svatý Michael mi řekl:
Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské.
Blahoslavení plačící, neboť oni potěšeni budou.
Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou za úděl zemi.
Blahoslavení, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
Blahoslavení milosrdní, neboť jim se dostane milosrdenství.
Blahoslavení čistého srdce, protože uvidí Boha.
Blahoslavení šiřitelé pokoje, protože budou nazýváni Božími dětmi.
Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, protože jejich je nebeské království.
Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně proklínat, pronásledovat a vylhaně vám
připisovat každou špatnost.
Radujte se a jásejte, neboť vás čeká v nebi velká odměna. Tak přece pronásledovali proroky,
kteří byli před vámi.

Pak svatý Michael odchází a žádá u Božího lidu vytrvalost.

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 25. září 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

KAŽDÝ JE ZODPOVĚDNÝ ZA SVOU BUDOUCNOST

Milovaní lidé Boha:
Nechť požehnání Nejsvětější Trojice sestoupí na každého z vás.
Boží lid zůstává vždy věrný, připoutaný k pravému učení církve, rozhodnutý žít na Cestě,
v Pravdě a Životu, a stojí daleko od zla a všeho, co uráží Nejsvětější Trojici.
V tomto čase, Boží Láska pozvolna odděluje zrno od plev. Náš Král a Pán Ježíš
Kristus nedovolí, aby plevel se ocitl spolu s pšenicí [Mt 13: 24-30]. Naopak, plevel
i pšenice budou zkoušeny, protože některé duše jsou naplněny potřebou žít v jednotě s Boží
Láskou a ostatní budou mít příležitost jít zpět, aby se staly částí svatého Zbytku.
Před vámi stojí také možnost být mezi těmi dušemi, které vyrovnávají bolest, kterou by měla
trpět celá tato generace, jež znovu a znovu, v každém ubíhajícím okamžiku, uráží Nejsvětější
Srdce.
Lidé, kteří zůstávají připoutáni ke svému lidskému egu, nebudou schopni duchovně stoupat,
ale klesnou do bahna, aniž by si toho všimli a skrze svou pýchu se sami odsoudí.

Naléhavě vás vyzývám, abyste žili a veřejně vyznávali pravou víru, vás, kdo jsou
povoláni následovat Krista v Duchu a Pravdě [1Jan 4, 1-6].
Nestačí opakovat modlitby zpaměti. V tomto čase musí člověk v sobě nechat zrodit Lásku,
kterou náš Král a Pán Ježíš Kristus očekává a kterou Mu lidská stvoření nedávají.
Tato generace musí dát Nejsvětější Trojici to, co Jí dříve lidské bytosti odmítly dát, protože
se odevzdaly falešným ideologiím a byly uvedeny v omyl moderními inovacemi, patřící ďáblu.
V důsledku toho, stvoření Boha padla do procesu, který je přetváří na stvoření oddaná zlu
a spoléhající se na ďábla.
Všichni přijímají vítr, sluneční světlo, a všichni jsou osvětleni Měsícem, ale ne
všichni jsou si vědomi toho, že život člověka je živen těmito elementy.
Tak je to i pro ducha:
Každý slyší Boží Slovo Písma svatého, čte je, ale ne každý je jím živen. Dostáváte
je, ale neuplatňujete je na sebe. Ne všichni se jím živí, nebo je uvádějí v život.
Z toho důvodu ne všichni budou očišťováni stejným způsobem, rozdíl spočívá ve způsobu,
jakým žili a praktikovali Přikázání Božího zákona…
Jste stvořeni k obrazu a podobnosti Boha… [Gn 1, 26].
Tento Boží obraz a tuto podobnost s Bohem – jak je žijete? Hanobíte je, nebo je necháváte
růst?
Za to je každý zodpovědný, každý je zodpovědný za svou budoucnost a za plody, které bude
sklízet.
Přírodní síly jsou měněny stejnými nekontrolovatelnými silami, které se nacházejí ve středu
Země a ve vesmíru, proto jsou přírodní pohromy a ty, přicházející z vesmíru, častější
a vážnější.
Lidé v pobřežních oblastech musí být bdělí a připravení. Vody moří se záhadně zvednou
a zaplaví tato území. Mějte na paměti, že voda očišťuje a příroda chce, aby byla očištěna
od zla, které člověk šíří na Zemi.
Roční období se zkrátí a budou se opakovat jedno za druhým, což člověka zaskočí.
Modlete se, Boží děti, modlete se za Irsko, bude velmi trpět.
Modlete se, Boží děti, modlete se za Ameriku, překvapí svět.

Modlete se, Boží děti, modlete se, nemorálnost této generace ji povede k utrpení
až na dřeň. Antikrist povstane před Božím lidem a mnoho Božích dětí mu padne
za oběť ze strachu a nevědomosti.
Chile je otřeseno a argentinský lid povstane ve zmatku a ve velkém utrpení. Pak lidstvo
pozná stejné utrpení a jistá lidská stvoření budou hledat útočiště v této jižní zemi.
Milovaní Boží lidé:
Čekejte v činnosti, nestůjte duchovně na místě. Lidstvo musí růst, přijít blíž k sebepoznání
a musí se vzdát Boží vůli, jinak nebude zachováno, padne pod tíhou zla.
PROBUĎTE SE! PROBUĎTE SE!, PROBUĎTE SE! Smírčí duše trpí, nabízejí se a dávají se
za ty, kdo žijí v hříchu.
Hřích hledá hřích, dobro hledá dobro.
Buďte jedno v Nejsvětějších Srdcích.
KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý archanděl Michael

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 3. října 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

NEBOJTE SE TOHO, CO MÁ PŘIJÍT

Milovaní Boží lidé:
PŘICHÁZÍM VE JMÉNU NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, ABYCH VÁS VYZVAL K OBRÁCENÍ.
Lidstvo onemocnělo z nedostatku víry, kvůli své slabé spiritualitě, nerozhodnosti, své
nejistotě a kvůli své náklonnosti k tomu, co je světské a hříšné. Jediným lékem je v tomto
čase obrácení, aby bylo schopné přežít uprostřed krutých útoků všeho druhu, jimiž se ďábel
chystá vychrlit svůj hněv na lidstvo [Mk 1, 15; Sk 17, 30].
Musíte se modlit, nabízet a činit nápravu, učinit vaše každodenní jednání
pokrmem vašeho duchovního růstu [Ef 4, 15; Col 1, 10], aby každý člověk byl dalším
Šimonem Kyrénským jiné lidské bytosti. Tímto způsobem budou Boží lidé, i když zkoušení
a očišťovaní, více viditelní [1Thes 3, 12]. Takoví nebudou počtem, ale svou duchovností
a obětavou oddaností.
Živte se Tělem a Krví našeho Krále a Pána Ježíše Krista, řádně připraveni; živte se v duchu
a pravdě, vyvíjejte se duševně – je to naléhavé, abyste neochabovali, a tím zachránili
své duše. V mém Mystickém Tělu je mnoho lidí ztracených kvůli přijímání ve stavu hříchu,
v selhání, pokud jde o přikázání Božího Zákona.
Tito vzpurní lidé zapomněli na Boha, ve svém vývoji jdou zpět a odevzdávají se chapadlům
Satana a jeho úkladům a přijímají postup Nového světového řádu.
Tato generace se probudí ponořená do svého nejkrutějšího utrpení, vysmívaná přisluhovači
antikrista, zbičovaná přírodou a neschopná rozhodování.
Satanův hněv padl na lidstvo; lidskou mysl zasáhla nemoc, která rozpoutala nečekané reakce
a izolovala obyvatele Země. Vaše domovy se staly centry indoktrinace a závislosti na
technologii. Láska k bližnímu ochladla a téměř úplně zmizela. Lidské stvoření jedná jako
robot, aniž by jím bylo.
Velké pohromy zasejí hrůzu do lidstva.
Modlete se, Boží děti, modlete se: nebeská tělesa vyvolají zděšení v lidstvu.
Modlete se, Boží děti, modlete se: válka nebude pouhou myšlenkou.
Modlete se, Boží děti, modlete se: Amerika se stává kořistí nenávisti.
Modlete se, Boží děti, modlete se: Země se bude silně třást. Amerika se bude
třást, modlete se za Kostariku.

Boží lidé, přecházíte bažinatý terén; globální elity jednají proti lidstvu, uvolňují migrace
z jedné země do druhé. Ekonomika padne do rukou diktátorů, člověk je nahrazován
technologií.
Boží děti se musí upínat k duchovnímu růstu a posilovat se, aby se nepodrobily, jsouce štíty,
které zabrání používat zneužitou technologii na člověka. Musí si ponechat jistotu Boží moci
nad zlem.
Připravuji vás na to, co stojí před branami…
Nedovolte strachu, aby vás přemohl, místo toho buďte stvoření víry, žijte v jistotě naší
ochrany.
Nebojte se toho, co má přijít, ale buďte si jistí, že Bůh chrání své věrné.
Neodmítejte má varování, nemějte strach, strach není vlastností Božích dětí.
Nacházejte útočiště v rukou naší a vaší Královny a Matky, buďte lidmi víry,
neochvějní, silní a rozhodní, buďte láskou a jednejte proti zlu.
Neustupujte, buďte pevní ve své víře, buďte stvořeními víry [Fil 4, 19; 1Jan 5, 14].
Uctívejte Nejsvětější Trojici, milujte naši Královnu a Matku, nacházejte u ní
útočiště, volejte nás a my vás ochráníme.
KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý archanděl Michael

Poselství Matky Spásy ze dne 12. října 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

DEN PÁNĚ PŘIJDE V NEJMÉNĚ OČEKÁVANÉM OKAMŽIKU
Milovaní lidé mého Syna:
Mé děti se stále modlí, snažně prosí a svědčí o mém Synu svým jednáním a činy.
Nezapomeňte: "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má zalíbení."
[Lk 2, 14].
Ďábel se raduje z třenic dětí mého Syna, ze sporů bratrů s bratry…
Ďábel vás rád staví proti sobě, je mu potěšením nenápadně ovládat mysl mých dětí
a udržovat vás v negativních myšlenkách proti těm, kdo slouží v domu mého Syna.
Uvědomte si, že den Páně přijde v nejméně očekávaném okamžiku, ve dni a hodině, kterou
nikdo nezná, jako zloděj v noci [Mt 24, 44; 50].
Jménem svého Syna jsem poslala věrné muže, aby jim řekli, co se stane, a stejně
jako v minulosti jimi pohrdají, soudí je, urážejí a pomlouvají stejným jedem jako v minulosti.
Moje pravé nástroje jsou zrazeny, jako byl můj Syn.
A… kdo vás zpraví o Tom, který přijde?

Zlo vychází z úst arogantního muže proti těm, které dům Otce poslal, aby se stali hlasateli
událostí, aby se lid mého Syna mohl v duchu připravit. A mzda je stejná jako
v minulosti, lidé mého Syna za dobro platí zlem.
Nástroje jsou lidská stvoření, která se postupně proměňují a ti, kdo je soudí, by chtěli,
aby byli svatí. Jsou však svatí ti, kdo je sami soudí?
Můj Syn požehnal svým skutečným nástrojům, dívá se na ně s něhou a porozuměním.
Čím více jsou napadáni, tím více milostí jim dává, aby mohli pokračovat.
Můj Syn byl pomlouván…
Co se stane jeho následovníkům?
Podívejte se kolem sebe, pohleďte očima lásky, jaký je postoj opravdového křesťana, neboť:
"Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje" [Mt 12, 30].
Lidé se vzpírají v tomto obtížném, velmi těžkém čase, vzhledem k blízkosti naplnění Knihy
Zjevení pro celé lidstvo. Odvrátili se od mého Syna a hrstka spravedlivých, kteří zůstali, je
znečištěna zlobou ďábla, která vydává dobré za špatné, a to, co je špatné, má být viděno
jako dobré, což přináší nesprávné soudy, vedené Satanem.
Pokoj je v této době zásadní, abyste si navzájem neubližovali. Ti, kdo zůstávají jednotní,
se chrání navzájem, odvracejí se od věcí světa, od hříchu a obracejí se k životu v Duchu
svatém.
Lidská stvoření se vrhla do svého šílenství a zavřela dveře před varováním Boží vůle,
nepřipravují se, pokračují ve svém životě, jakoby se nic nedělo…
Příroda dává člověku signály, aby viděl, že se všechno změnilo, ale člověk pokračuje, jakoby
se nic nestalo, tápe ve tmě, klopýtá znovu a znovu, plazí se jak had. To je důvod, abyste
přešli od plazení k tomu, abyste mohli stoupat do výšek a po této proměně byli hodni být
součástí lidu mého Syna, ale musíte se změnit TEĎ!
Každý, kdo žije v dobru, praktikuje dobro vůči svým bratrům, ale ten, kdo žije ve zlu, vidí
zlo ve všem, soudí a své bratry zraňuje. Přiveďte ty, kdo zabloudili, sjednoťte se s Boží vůlí.
Musíte se živit Tělem a Krví mého Syna, náležitě připraveni, abyste mohli stoupat
k duchovním výšinám, jako stvoření dobra, litující všeho zla, které jste učinili, a připravení
činit dobro.
Kolik jen bolesti prožije tato generace…!
Kolik jen nářků a kolik útoků bez příměří…!
Kolik hořkosti najdou lidé všude…!

Země se bude třást jako nikdy dřív, vulkány budou hořet, vody očistí člověka, vichry se
objeví bez varování, myšlenky mých dětí svedených zlem budou působit proti jejich bratrům,
protože mají málo lásky a žádnou víru ve věci mého Syna. To vše, abyste se mohli obrátit
dřív, než budete zcela ztraceni.
Modlete se, mé děti, modlete se, bouře vyjde z církve mého Syna a smete mnoho
nevěřících.
Modlete se, mé děti, modlete se svatý růženec a vzdělávejte se, abyste nepadly
do spárů Zlého, rostly v Duchu a staly se stvořeními dobra. Přineste plody
věčného života.
Modlete se, mé děti, modlete se za Střední Ameriku, Itálii, Holandsko
a nezapomeňte se modlit za Argentinu.
Lidstvo je ve zmatku, protože vůdci lidstva se vrhli kupředu k ovládnutí celého lidstva.
Zlý a jeho nohsledi chtějí lidstvo vlastnit a následovně je pohltit novou nemocí.
Vy, mé děti, uchovejte si neotřesitelnou víru. Andělské legie vás ochraňují, obrácený syn je
světlem, které přitahuje Andělské legie.
Modlete se, změňte se, staňte se stvořeními pokoje a dobra, neodplácejte dobro
zlem, buďte vděční.
Modle se za sebe, modlete se za vaše obrácení, modlete se, abyste nevrávoraly.
Nebojte se:
JSEM ZDE, ABYCH VÁS CHRÁNILA.
NEOPUSTÍM VÁS.
Miluji vás, žehnám vám.
Matka Maria

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 19. října 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

MOJI VĚRNÍ JSOU SI JISTI, ŽE JIM POMŮŽU

Můj nejmilovanější lide:
Mé děti neztrácejí víru, když čelí útokům Zlého.
Ty z mých dětí, které se spojily se Zlým, má tváře pokryté hořkostí a mravní zkažeností.
Mé děti Mě vidí a cítí, že jsem daleko, ne proto, že jsem se od nich odvrátil,
ale proto, že Mě nehledají, odmítají Mne, považují Mě za něco zastaralého
a překonaného. Mění tradici, aby ji učinili světskou a nikoli duchovní… Rozlišujte!
Ať už obrácení znamená cokoli, je nenáviděno světem a tělem. Ďábel hledá jak zastrašit můj
lid, aby nebyl přítomen v mých chrámech, a tím jej držel venku a neschopného Mě přijímat.
Historie mého lidu se v tomto čase opakuje, kdy prochází nejistotou, nedůvěrou, lhostejností,
chtivostí, pochybnostmi a falšováním mého Slova, aby se předal ďáblu.
Nečekejte na oznámená znamení, abyste se změnili, znamení jsou před vámi
a vy je nepoznáváte. Čekáte na okamžik, jenž vyjasní obraz mé vůle, aby určil čas,
a přitom se v něm nacházíte.

Moji lidé kážou svými skutky a jednáním těm, kdo Mě neznají. Berou chléb mého Slova,
učí je, jak nebýt odsouzeni k smrti, aby nebyli nositeli zla, jak heroicky nabízet
maximální odolnost vůči plánům ďábla.
Moji věrní jsou si jisti, že jim pomůžu. Má Nejsvětější Matka zůstává pozorná k jejich
prosbám a moje andělské legie jdou před těmi, kdo jsou moji, ne proto, aby netrpěli, ale
aby neztratili víru nebo věčný život. Je s nimi krutě zacházeno a svět jimi pohrdá. Vládci k
nim zachovávají odsuzující ticho, stejně jako k těm, kdo jsou zodpovědní za mou poutnickou
církev.
Světová ekonomika dosahuje svého nejhlubšího zhroucení, a proto mocní začínají jednat
a vzájemně na sebe ukazují prstem, dokud uprostřed obviňování nepropukne válka, která,
jako nakažlivá choroba, půjde z instituce na instituci a neušetří ani mou církev.
Je to okamžik bitvy ďábla se Světlem…
Den bude nocí a noc bude dnem… [Am 8. 9].
Tvrdíte, že jste čekali příliš dlouho na naplnění proroctví, a přesto nejste připraveni…
Hodina, kterou člověk přivolal, přichází k vám na své cestě bez překážek, proto má Matka
a Já prosíme o vaše modlitby, aby to, co může být zmírněno, bylo zmírněno, a co není
zmírněno Boží vůlí, se stalo zkouškou ohněm pro můj lid, aby se obrátil.
Modlete se, děti, modlete se, jiná nemoc nabírá na síle a šíří se.
Modlete se, děti, modlete se za Ameriku. Nejasnost odhalí, co bylo skryto, lidská
stvoření povstanou a vyvolají chaos a smrt.
Modlete se, mé děti, zem se bude stále třást a volat člověka k pokání. Více zemí,
kde se má Matka zjevila, bude krutě otřeseno. Zvláště vás vyzývám, abyste se
modlili za Mexiko, kde zlo bylo zavedeno některými jeho vládci, kteří tento národ
předali do rukou Zlého.
Modlete se, mé děti, modlete se. Střední východ se stane válečným jevištěm
s velkou silou.
Modlete se, mé děti, modlete se. Mysl těch, kdo se účastnili minulých válek, je
pohnuta. Neklid ďábla předjímá rychlé znepokojení pro celé lidstvo.
Mé děti, moji lidé:
Nechci, abyste byli rozrušení, ale ve stavu bdělosti, připravení k obrácení. Můj svatý Zbytek
je vybrán v národech mezi chudými a jednoduchými srdcem, mezi těmi, kdo mají pravou

víru. Ďábel přichází se svými triky, aby vás nechal padnout do svých chapadel. Buďte mírní
a chytří, aby vás nepřivedl k tomu, že ztratíte svou duši.
"Mnoho je povolaných, málo je vyvolených" [Mt 22, 14].
Modlete se bez přestání, v každodenní praxi vydávejte svědectví o tom, že jste mé
děti.
Sjednoťte se se Mnou, nacházejte útočiště v Neposkvrněném Srdci mé Matky:
"KRÁLOVNO A MATKO POSLEDNÍCH ČASŮ, VYTRHNI MĚ ZE SPÁRŮ ZLÉHO."
Žehnám vám. Miluji vás.
Váš Ježíš

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 28. října 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

ZŮSTAŇTE V MÉM MILUJÍCÍM SRDCI
Moji milovaní lidé:
přijměte mé požehnání a zůstaňte v mém milujícím srdci.
Na konci měsíce zasvěceném milované a zázračné modlitbě přímluvy svatého růžence, je
mou vůlí, abyste jako generace učinili nápravu za tolik znesvěcení, kacířství, svatokrádeží,

urážek a odmítání, jimiž jste pohrdli Boží Láskou a přijali ďábla a jeho intriky, a tím jste
přitáhli démonické zlo na Zem.
Dne 31. října, od první hodiny, si musíte duchovně potřást rukou a jedním
srdcem, sjednocujícím celý svět, se začít modlit svatý růženec, zasvěcený mé
Nejsvětější Matce, která se přimlouvá za lidstvo před mou Boží vůlí.
Toto zvláštní datum je nabízeno Satanovi prostřednictvím obřadů a lidských obětí jménem
jeho následovníků a je povinností mého lidu nezůstávat neteční tváří v tvář těmto
démonickým činům, ale dodávat opravdovou lásku, víru, naději a lásku v jednotě
celému mému lidu, aby zástupy zla nepřikryly Zemi svou ničemností.
Moji milovaní lidé:
Nástrahy zla útočí na slabou mysl lidí a vedou je, aby jednali v souladu s pokyny nepřítele
duší. Moji lidé jsou neposlušní, ignorují Mě, konfrontují Mě, ničí mé Slovo a vedou můj lid
k tomu, aby se vzdal již zavedenému světovému řádu, kterému vládne Satan.
Moji lidé, lidstvo postrádá svobodu, kterou ztratilo ponořením do závislosti na řádech světové
elity, což vede k duchovnímu chaosu, pronásledování, překonávání nemocí, bolesti nenávisti
a odpadlictví od víry.
Modlete se, moji lidé, modlete se, orel je otřesen útoky svých odpůrců.
Modlete se, moji lidé, Země je otřesena v rovníkovém pásu, Portoriko
a Dominikánská republika trpí.
Modlete se, moji lidé, Evropa nepatří Evropanům, trpí invazí zevnitř.
Modlete se, moji lidé, jih Jižní Ameriky je silně očišťován.
Buďte poslušní pokynů mé Matky, nemoc bude přemožena, ale ne dřív, než lidstvo projde
sítem.
Buďte stále poslušní a pravdiví, abyste zůstali v neotřesitelné víře. Nejste sami, ochraňuji
vás, pokud se Mě nevzdáte.
Milujte mou Matku a vzývejte ji:
Královno a Matko Konce časů,
ze spárů zla, vezmi mě pryč.
Jsem útočištěm pro svůj lid. Přijďte ke Mně.

Váš Ježíš

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 4. listopadu 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

DRŽTE SE PRAVÉHO UČITELSKÉHO ÚŘADU CÍRKVE

Boží lidé:
Přicházím, abych vás vyzval k věrnosti domu Otce, k věrnosti, která není
ochromená strachem, ale která roste vírou.
Lidstvo je nasyceno hustou mlhou, kterou zlo pokrylo lidská stvoření, aby se nedívalo
na dobro, ale pokračovalo po cestě prostřednosti, která je vede k pádu do spárů Zlého.
Boží lidé i nadále směřují ke lži, převlečené za dobro lidskou vůlí. Církev našeho Krále
a Pána Ježíše Krista čelí svým vlastním rozhodnutím, aniž by brala v úvahu Boží vůli,
a proto nadměrně trpí.
Brány očisty celého lidstva se i nadále otevírají, kdy předpověděné události se odhalují
rychlostí, stanovenou mocnými této Země, rychlostí stanovenou neposlušným lidstvem,
dál od vůle Boha a naší Královny a Matky, v rytmu, určeném těmi, kdo zůstali v postavení
moci, aby uváděli duše do omylů a předávali je samotnému ďáblu.

Chtivost, moc použitá ke zlu, otřesená společnost, nemorálnost, tato generace smrti, války,
hladomory, komunismus, pronásledování, temnota, rozkol, nedostatek lásky, jsou v této
chvíli částí cesty lidstva, po níž kvůli své zlé práci a jednání musí jít. Mějte na
paměti, že žádná velká ani malá událost se nestane, aniž to dovolí Boží vůle.
Lidstvo se samo bez milosti ničí, nenachází štěstí, nenachází uspokojení v ničem, tváří v tvář
nedostatku lásky, kvůli vzdálenosti, kterou udržuje s naším Králem a Pánem Ježíšem Kristem
a naší Královnou a Matkou.
Držte se pravého učitelského úřadu církve našeho Krále Ježíše Krista, nenechejte se svést ze
správné cesty, zlo se maskuje za ovce, aby vás zmátlo. Toto je pro vás pravá chvíle, kdy
máte prokázat trpělivost, vytrvalost, pravou povahu každého jedince, zajímat se o Boží věci.
PRACUJTE TEĎ pro Boží království, nemarněte čas na banální, světské věci!
Je naléhavé, aby děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista se sjednotily a sdílely požehnání,
které obdrží už předem, spolu se svými bližními, dřív, než falešní páni lidstva zabrání
rozdělování požehnání a omezí svobodu lidských stvoření ve všech ohledech, které se týkají
spásy duší.
Čím jste nedbalejší, tím víc vás zatíží lhostejnost vůči těmto výzvám a pro vaše
bratry bude těžší, aby poznali anděla pokoje, který přijde s naší Královnou
a Matkou, aby si mohli být jisti, že je tím, kdo byl oznámen.
Milovaní lidé, které chrání mé legie, je tolik lidských stvoření, kráčející do zničení, příliš
mnoho, kolik jich padne do propasti!
Modlete se za vaše bratry a rychle jim pomozte!
Boží lidé, modlete se, modlete se za lidstvo, dveře, které označí obraz
budoucnosti všech, se ještě víc otvírají.
Boží lidé, modlete se, modlete se za ty, kdo, i když vědí, co se děje, zavírají své
srdce Božím výzvám a vzdávají se vědění, které jim dává Boží láska.
Boží lidé, modlete se za větší duchovnost a větší pravdu v každém z vás.
Boží lidé, modlete se, abyste jednali jako praví bratři a sestry, a ne jako draví
ptáci, dávající potravu ďáblu.
Boží lidé, modlete se, události nebudou čekat, tajemství nepravosti se objeví
v nepřítomnosti Katejona [2Thes 2, 3-4].
Boží lidé, modlete se, postavte se čelem oznámenému okamžiku…

Zbožňujte Nejsvětější Trojici, jděte k naší a vaší Královně a Matce, Blahoslavené Panně Marii.
NEJSTE SAMI.
PŘIJMĚTE POMOC MÝCH NEBESKÝCH LEGIÍ.
KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý archanděl Michael

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 7. listopadu 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

NEČEKEJTE NA ZNAMENÍ A SIGNÁLY

Moji milovaní lidé,
MŮJ VĚRNÝ ZBYTEK JE ODVÁŽNÝ, SILNÝ A NEBOJÁCNÝ…
Volal jsem lidská stvoření po celé Zemi, aby se staly částí mého svatého Zbytku a odpověď
byla většinou kladná. Avšak jak ubozí a opuštění jsou ti, kteří se ke Mně ze světských důvodů
obracejí zády, kdo Mě zrazují a vedou můj lid na zcestí – ti zakusí chvíle hrůzy. Nehledejte to,
co je světské: můžete je najít všude. Ďábel světské nabídl lidstvu, a lidstvo je přijalo.
Lidské stvoření se musí setkat se Mnou v mém kříži a dívat se na Mne, aby našlo
pravou lásku, pravý duchovní význam a skutečné odevzdání bez omezení

a podmínek. Dosáhne toho sjednocením s mým křížem slávy a majestátu a tím, že bude
mít srdce z masa, ne z kamene. Takové je prostupné jen pro ďábla.
V těchto chvílích vystupují mocní lidé, kteří řídí svět, aby svými nařízeními vtiskli do každého
svého řádu pokyny, které vedou tuto generaci k setkání s bolestí, s omyly, které bolest
vyvolávají, s chaosem, s falešným náboženstvím, které není moje, se záměrně překroucenou
spiritualitou, abyste ztratili duši.
Řeky zmatku se rozlévají v situacích příznačných pro tuto dobu, v níž se nacházíte.
Neodcházejte ode Mne, neodcházejte, buďte pevní!
Světová ekonomická moc má mezi svými záměry změnit lidskou mysl tím, že vám nechá
věřit, že stát daleko jeden od druhého je lékem k vymýcení nemoci. Děti, nejen, že čelíte
této nemoci, ale bylo pro vás připraveno více nemocí – výsledek lidské vůle, nikoli mé vůle.
Nesnažte se vynikat ve všem, ale buďte opravdovými experty v mé Lásce, víře,
naději, v dobročinnosti, protože jsem vás povolal uskutečnit můj plán spásy
lidstva. Stejně jako jsem si v minulosti vybral učedníky, nyní vás volám, abyste
Mě následovali bez podmínek, abyste připravili věrný Zbytek.
Vyzývám vás, abyste byli mou vlastní Láskou, průzračnou, abyste si vzájemně důvěřovali
a ochraňovali jeden druhého, neboť světu se podaří udržet mé chrámy zavřené a vzdálí vás
ode Mne.
Povstání bratrů proti bratrům budou následovat jedno za druhým, vyjde najevo lidská krutost
i manipulace světové velmoci s národy, ať už jsou jakékoli.
Moji milovaní:
Nečekejte na zítřek, změna musí přijít teď!
Shora přijdou šokující atmosférické jevy v souvislosti s nečekaným přiblížením
nebeského tělesa k Zemi.
Já přijdu, aby se každá bytost sama prohlédla, a přezkoumám, zda její jednání a činy zůstaly
připoutány k mým Zákonům, nebo ne. Každá osoba bude svůj vlastní soudce, osvícená mým
Duchem Svatým, aby sama sebe neoklamala. Tímto způsobem určíte svou hodnotu správnou
mírou.
Nečekejte na znamení a signály, které mají přijít: žijete v jejich středu a každou chvílí budou
větší a tvrdší.
Moji lidé, zůstaňte bdělí: nepadněte do spárů ďábla.

Čekáte, až vás zavolají, abyste byli označeni pečetí ďábla, ale vzhledem ke
znalostem, které člověk získal o záměrech zla, značka ďábla vám bude zavedena,
aniž byste si to uvědomili.
Neztraťte svou duši, zachraňte svou duši.
Modlete se, mé děti, modlete se za zemi severu, Orel bude zaskočen.
Modlete se, mé děti, modlete se za Anglii a Francii, terorismus je zbarví do ruda.
Modlete se, mé děti, modlete se za Španělsko, krev se prolévá, mé děti trpí.
Modlete se, mé děti, modlete se za Portoriko, bude otřeseno.
Modlete se, mé děti, modlete se za Argentinu. Chybí potraviny a lidé jsou zmatení.
Moji lidé, abyste dosáhli ke Mně, musíte projít zkouškou ohněm a shledáni být hodni. Vůle
pyšného člověka zrychlila události a touha po moci ekonomických mocností probudila nemoc.
Nejistota je celosvětová.
Moji lidé se ke mně vrátí a budou mým lidem a Já jejich Bohem. Nepřijmou jiné
bohy, ale "budou mým lidem a Já jejich Bohem" na věky věků [Jr 7, 23].
Žehnám vám, moji lidé.
Váš Ježíš
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MUSÍTE SE VRÁTIT DO DOMU MÉHO SYNA

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Neustále vám žehnám svou mateřskou láskou.
Jsem zde, abych vás vyzvala k obrácení, k němuž musíte přistoupit s odhodláním vzdát se
toho, co vám svět a jeho pletichy nabízejí, abyste ztratily věčnou spásu.
Jste ve chvílích velkých zkoušek, postupujete k největší zkáze, kterou jste kdy
zažily tím, že se vzdalujete od Boha, zapíráte a odmítáte Jej a přijímáte ďábla
jako svého boha.
Tato generace neúnavně postupuje k naplnění toho, před čím vás dům mého
Otce varoval.
Ďábel do vás zavedl svůj jed, protože věděl předem, co je největší slabostí každého z vás,
a tak vstoupil krůček po krůčku, plazil se zvolna jako jedovatý had, jímž je, a zvykem vás
přivedl k tomu, abyste viděly špatné jako dobré a pohrdaly tím, co je správné a příjemné

Bohu.
Žijete v neustálém duchovním boji proti zlu, nezapomeňte, že jste vojáky Boží lásky
v neustálém růstu ve víře. Neztrácejte čas světskými záležitostmi, čas člověka pokračuje
bez zastavení, postupuje, nevrací se zpět. Je povinností mých dětí dívat se na sebe a stavět
se na váhu naplnění jako děti mého Syna, než budete přezkoumány ve Varování.
Trpím kvůli každému ze svých dětí, trpím zpustošením, v němž žijete, a nepřítomností mého
Syna ve vás, protože jste přijaly Zlého za svého boha a nyní nenacházíte žádnou útěchu.
Musíte chápat, že Boží milosrdenství zůstává před jeho dětmi. Je pro vás nutné, abyste
nezaměňovaly milosrdenství s nevědomostí, se záminkou pokračovat na cestě Ďábla a čekat,
že budete mít čas zachránit svou duši, když jste přijaly světské a nahradily Zákon Boží.
Milované děti, modlete se za Spojené státy, vzpoury člověka proti člověku
vyvolávají krutost minulosti. Modlete se Kalifornii, bude silně otřesena.
Milované děti, modlete se, Argentina trpí útlakem. Anglie trpí přírodou a staví se
proti nové koruně. Pokračujte v modlitbě za Chile.
Milované děti, modlete se, aby zmatek nesvedl více duší v církvi mého Syna.
Milované děti, modlete se, další nemoc člověka překvapí tím, že je agresivní,
trpím za vás, mé děti.
Milované děti, modlete se, válka mezi národy je již přítomná, národy se v tichosti
připravují na obávanou třetí světovou válku.
Můj Syn vás miluje, nezapomeňte, že vás miluje a ochraňuje vás…
Jsem tu, abych vás chránila, ale musíte se držet dál od zla. Postupujte, utvářejte své lidské
ego, aby pracovalo a jednalo k činění dobra.
Vybízím vás, abyste dál používaly olej dobrého Samaritána (*).
Buďte rozumné, drahé děti, musíte se vrátit do domu mého Syna.
Matka Maria

(*) Poznámka překladatele:
Přípravu a použití oleje dobrého Samaritána najdete zde:
www.poselstvi-zbytku.org/pdf/choroby.pdf
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VĚRNÍ NAJDOU ODMĚNU VĚČNÉHO ŽIVOTA

Boží lide:
Jako princ nebeských legií, vám žehnám, Boží lidé!
Historie spásy lidstva byla vždy proniknuta Božím milosrdenstvím, ale lidské stvoření
neposlechlo Boží vůli, a tato skutečnost přivedla lidstvo k tomu, aby čelilo následkům zneužití
své vlastní svobodné vůle. Přesto člověk nebral vážně lekce minulosti a stále odmítá
poslouchat a obrátit se k Bohu.
Lidstvo, zcela slepé, popírá svého Stvořitele, je daleko od dobra a přichystalo si budoucnost
na vrcholu velké pýchy, která je v této době ovládá.
Ach, ach, Boží lidé!
Kam vás povedou řeky neposlušnosti?
Je důležité, aby ti, kdo pokračují v duchovním úhlu pohledu, dávali pozor na všechno, co se
pohybuje a odporuje Boží vůli.
Současní antikristové, kteří tvoří světovou elitu, rozhodují o osudu lidstva, a proto v této
době poskytli ďáblovi tak rozsáhlé probuzení zla.

Této generaci byla odkázána zvláštní láska k Duchu Svatému, aby se lidské
stvoření mohlo rozhodnout přijmout dary a ctnosti Ducha Svatého, nutné pro tuto
chvíli.
Poslyšte!
Musíte být obráceni a duchovně plně přesvědčeni, že Nejsvětější Trojice si
zaslouží "čest, slávu i moc na věky věků" [Zj 5, 13].
Boží lid musí pokleknout před Jménem, které je nad všemi jmény. "Aby před Ježíšovým
jménem se sklonilo každé koleno v nebi, na zemi i v hlubinách a každý jazyk ke slávě Boha
Otce vyznával, že Ježíš Kristus je Pán" [Fil 2, 10-11].
Každý musí uprostřed strachu a chvění usilovat o osobní záchranu uprostřed
tohoto světa temnoty a musí se rozhodnout sdílet duchovní požehnání
s ostatními, aby mohli zachránit svou duši.
Pronásledování bylo udržováno [v mezích], postupně se zvětší, až se s ním setkáte tváří
v tvář.
Nebojte se těch, kdo mají důvěru v Pána.
Nebojte se toho, kdo má ušlechtilého, pokorného ducha, opravdovou a pevnou víru, neboť
dny se zkracují, aby náš Král a Pán Ježíš Kristus našel své věrné ve dni svého příchodu.
Boží lidé:
Buďte pevní ve víře tváří v tvář sjednocení světa, které není Boží vůlí, ale vůlí
světové elity vás ovládnout, svázat vás a minimalizovat lidské schopnosti prostřednictvím
zneužité technologie. Lidská stvoření se zakrnělými schopnostmi, se nemohou sama
rozhodovat, musí se spoléhat na ty, kteří jim dají rozkazy o tom, co mají konat a jak jednat.
Lidstvo uvítalo modernismy, které se dostavily, vztyčilo idoly, které představují ďábla jako
znamení moci zla nad lidským tvorem. Z toho důvodu vás naléhavě žádám, abyste vzývali
naši Královnu a Matku modlitbou "Zdrávas, Maria nejčistší, počatá bez hříchu", kdykoli
během dne, ale dbajíce na to, že zůstáváte ve stavu milosti, neboť ďábel se vysmívá tomu,
kdo ji pronese bez jakýchkoli zásluh.
Pod záminkou současné nemoci, bude lidské tělo pozměněno, a to není Boží vůle.
Antikristové světa pošlou další nemoc, takže lidé půjdou do jejich rukou a ochotně se nechají
označit pečetí zla.
Lidstvo, aniž by mělo jistotu, že s ním bylo manipulováno, má o tom tušení. Je to
Duch Svatý, jenž dává každému schopnost rozlišování a intuici o tom, čemu čelí.

Proto se musíte modlit ve stavu milosti, jinak padnete do spárů toho, který
přichází: antikrista, tomu, komu slouží současní antikristové.
Boží lidé:
Nebojte se, ale důvěřujte a posilujte svou víru, vytrvalost a jistotu, že Bůh chrání své vlastní,
a že věrní najdou odměnu věčného života. Neochabujte ve víře, zůstaňte bez strachu
v pochodujícím zástupu, ale se silou Ducha Svatého, s ochranou naší a vaší Královny
a Matky, která vás neopustí.
Naše Královna je v čele nebeských armád, aby vás vedla a konala zázraky, je-li to
nutné a k podpoře Božího lidu.
Vzpomínková slavnost k narození našeho Krále a Pána Ježíše Krista nebude stejná jako
obvykle. Duchovní hlad lidských stvoření ve spojení s nepokojem ve světě a s otřesy Země,
budou pobízet lidstvo, aby se probudilo. Znamení a signály budou růst a učiní zřejmou
skutečnost, že Varování se blíží a že lidská stvoření se musí rozpoznat jako hříšníci, činit
pokání a obrátit se.
Děti, vidím stvoření zneklidněné ztrátou odvahy, která se všude rozšířila. Vidím stvoření,
která se zříkají dobra a oslavují zlo, které jim dává sílu pokračovat v ničení lidstva bez
slitování, nejen ekonomickou mocí, o niž se opírá elita, ale také mocí, která byla přenechána
svobodnému zednářství v Božím lidu.
Lidská stvoření se dívají s velkou lhostejností na posun k absolutní nadvládě. Otevřete své
oči a pohleďte, co se děje po celém světě! Mikročip není fantazií…!
Nemluvím k vám, jak jsem mluvil v minulosti, mluvím ke generaci, která dosáhla velkých
objevů, ale nedokázala přijít na to, komu slouží, když se bouří proti Božímu Zákonu.
V minulosti se armády vydávaly dobývat země a království, v přítomnosti byla však vyslána
nemoc, jako vyslanec, aby ovládla ducha lidských stvoření, dobyla jej a označila jej pečetí
pro antikrista.
Bůh je milosrdenství, láska, dobrota, dobročinnost, odpuštění, odevzdání, naděje,
je všudypřítomný a vševědoucí, je všemohoucí. Ano, tím je!
A člověk?
Člověk bojuje o nadvládu, bojuje o moc. Je rozhodnut ovládnout celý svět, útočí na dar
života, a spěchá k vyhlazení člověka člověkem.
BOŽÍ LIDÉ, PROBUĎTE SE!

BOŽÍ LIDÉ, PROBUĎTE SE!
Náš Pán a Král Ježíš Kristus vás pokrývá svou vzácnou Krví. Neposkvrněné srdce zvítězí.
Královno a Matko posledních časů, dej nám útočiště tvého svatého srdce.
Žehnám vám.
Svatý archanděl Michael.
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ZACHOVEJTE PATŘIČNÝ RESPEKT K SOUČASNÉ NEMOCI

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Držím vás na mé mateřské hrudi; jste děti mého Syna, miluji vás svým mateřským
srdcem.
Milované děti mého Syna, musíte zachovat patřičný respekt k současné nemoci a přijímat
potřebná opatření, abyste neonemocněly. Dala jsem vám přírodní léky nutné k tomu, abyste
se od této nemoci osvobodily.

Pokračujte bez obav, nenechejte se unést strachem, buďte si vědomy Boží lásky, abyste
neztratily víru a zůstaly v naději a Božím milosrdenství.
I když komunističtí vůdci, zednáři a ilumináti Země připravili všechno, abyste podlehly
panice, nenechejte je vás vést do této pasti.
Mějte na paměti, že to není konec světa, ale konec této generace, a to je důvod,
proč čelíte takovému chaosu, vyvolaným neposlušností k mým odhalením – těch, které
se již naplnily, těch, které se naplňují a těch, které se brzy naplní. Zlý to ví, a protože si je
toho vědom, uvolnil svou zuřivost vůči mým dětem, aby je přivedl do zatracení.
Je nanejvýš důležité, aby se každý vnitřně přezkoumal a odhalil své opravdové
lidské já, které s sebou nese. Není čas, abyste žili v nejistotě, ani v neklidu, závisti, pýše,
nebo v rozporuplnosti. Tyto základní vášně vás přivedou k růstu ve zlu, které Satan posílá
lidem, aby padli do jeho léček a zapomněli, že byli vykoupeni mým Synem a že nepodléhají
zlu, ale dobru.
Jediná světová vláda udržuje lidstvo ve velké duchovní bitvě, která u vás vyvolává zmatek,
aby vzbudila strach vůči všemu, čemu čelíte, způsobeným nedostatkem pravé víry,
poslušnosti a naděje v Božím lidu.
Jak víte, směřujete do velkých soužení, která jste nikdy předtím nepoznali.
Světový řád naprogramoval totální změnu celého lidstva na každé úrovni. Jeho
plánem je změnit lidstvo v každém ohledu prostředky elektromagnetické indukce,
naprogramované tak, aby mysl lidské bytosti, její myšlenky, práce a chování byly
pozměněny.
Buďte ostražití, lidé mého Syna! Buďte ostražité, mé děti – odolávejte, nenechejte se
zaskočit. Buďte si vědomy, že jste děti mého Syna: zůstávejte ve stavu milosti,
všechny z Krista a všechny pro Krista. Buďte připraveny žít pro mého Syna a tímto
způsobem vás nebudou moci změnit.
Nebojte se hladu, který se blíží k celé zemi, ani pádu světové ekonomiky. Věčný Otec je
spravedlivý a pravdivý a neopustí svůj lid.
Nebojte se otřesů Země, i když svou velikostí nebudou normální. Země se bude třást. Velké
otřesy, které tato Matka odhalila, přicházejí, a proto je pro mé děti nutné, aby si zachovaly
pevnou víru.
Děti, je čas, abyste si přiznaly své omyly…
Je čas, abyste se vrátily do ovčince…
Je čas se sjednotit…

Temná ruka zla se tyčí nad lidstvem, divoce útočí na lidstvo, aby změnila váš stav mysli,
zneklidnila vás, vedla vás k nekontrolovatelnému strachu a následovně vám nabídla bezpečí,
slíbila stabilitu, a tím vás ovládla, jako ovládá davy ve městech.
Buďte pevní ve víře, nenechejte se nejistotou zaskočit.
Modlete se, mé děti, modlete se, země se bude třást na severu s velkou silou.
Modlete se za Kalifornii, modlete se za Kanadu.
Modlete se, mé děti, modlete se, na jihu bude země silně otřesena a její obyvatelé
budou zaskočeni.
Modlete se, mé děti, modlete se, v Evropě a Asii se bude země hýbat. Modlete se
zejména za Japonsko.
Modlete se, mé děti, z vesmíru se blíží nebeské těleso, které bude udržovat
lidstvo v úzkostném očekávání.
Modlete se, mé děti, modlete se, země, ležící v Pásu ohně, se probudí.
Modlete se, mé děti, čas se zrychluje a zlo zvyšuje svůj tlak na lidstvo, aby se
nechalo poznat.
Milovaní mého Syna:
Neusínejte. Toto není čas k spánku, je to čas k neustálé bdělosti.
Nová nemoc zaútočí na zem a mé děti budou kvůli ní trpět.
Slunce člověka překvapí, přicházejí velké změny. Abyste zachránili svou duši, budete muset
žít spíš duchovně, než hmotnými věcmi.
Ne vše, co přichází, je pro člověka logické. Boží plány se nehodí do lidské logiky.
Co musí být naplněno, bude naplněno – nikoli podle rozhodnutí člověka, ale podle
nařízení v nebi.
Milované děti, válka zrychluje svůj příchod, Čína dělá obrovské pokroky.
Než se rozloučíme, mé děti, chci vás vyzvat k jednotě, k stálému vzájemnému
bratrství: Každý je bude potřebovat. Každý.

Připravte se na úkryt v mém Neposkvrněném Srdci, zůstaňte stále jednotné, obětujte se
a zbožňujte jediného Boha, který je hoden chvály a je Alfou a Omegou na věky věků.
V každém okamžiku jste v rukou Nebeského Otce. Nejste samy, zůstaňte v jdoucím
zástupu.
Žehnám vám. Miluji vás.
Nebojte se!
Nejsem zde, ta, která je vaší Matkou?
Matka Maria
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VŽDY SI UCHOVEJTE SVOU VÍRU

Milovaní Boží lidé,
žehnám vám ve jménu Nejsvětější Trojice a naší Královny a Matky.

Přicházím, abych vás vyzval k urgentnímu obrácení, z lásky Nejsvětější Trojice a naší a vaší
Královny a Matky, a přeji vám věčnou spásu, nikoli zatracení duše ve věčném ohni.
Držím svůj meč vysoko v obraně věrného lidu, avšak nehodlám porušit lidskou vůli.
Je mi líto těch, kdo nechtějí být bráněni a neusilují o změnu směru své životní dráhy, práce
a jednání.
Přicházím, abych vás vyzval k úkolu, k němuž byl každý z vás určen Boží vůlí.
Nepřestávejte naplňovat Boží vůli na místě, kam vás Boží vůle přivedla. Sjednoťte se s Boží
vůlí pro dobro vaší duše a pro pomoc vašim bratrům. Lidská pýcha a arogance jsou částmi
ega každého lidského stvoření, které musíte proměnit takovým způsobem, že nebude bojovat
proti vám, ale bude vám pomáhat a usnadní vám vaši cestu.
Musíte zůstat věrní na cestě žíznivého hledání lásky Boha a v každém okamžiku Mu zaplatit
podle toho, co vám nabízí. Musíte hledat pokoj, který mohou ochutnat jen duše, které jdou
po cestě skutečného obrácení. Vzdělávejte své myšlenky a kroťte svou mysl, abyste se
především mohli zabývat tím, že se stanete podobní naší Královně a Matce.
Kolik jen nářků uniká z pekelných plamenů od těch, kteří se každý den účastnili mše svaté
a dopustili se svatokrádeží přijímáním ve stavu hříchu!
Kolik jen těch, kdo se zasvětili být soudci svých bratrů, sténá v pekle, protože v nich zvítězila
pýcha a závist a nakazila je hnilobou zevnitř!
Pozor, Boží lidé, na vaše jednání a chování…
Dejte pozor na farizeje!
V tomto čase, kdy lidstvo žije v Soužení, se stále rodí velké události. Člověk se oddělil od
Nejsvětější Trojice a naší Královny a Matky: nemiluje, neodpouští.
Náš Král a Pán Ježíš Kristus si přeje, aby celosvětové triduum bylo nabídnuto naší
a vaší Matce Guadalupské, a abyste jí pod tímto vzýváním zasvětili 12. prosinec,
a obzvláště zasvětili mexický lid, protože někteří jeho vůdci se oddali Satanovi.
Je důležité, aby lidstvo bylo sjednoceno, aby, před modlitbou Božích dětí, duchovně náležitě
připravených, byl tento milovaný lid osvobozen od útisku ďábla.
Lide, milovaný a ochraňovaný naší a vaší Matkou Guadalupskou:
Mějte na paměti, že tam, kde se zjevila naše Královna a Matka, ďábel utlačuje lid
s velkou silou.
Mexický lide, naše Královna a Matka tě miluje a žehná ti.

Toto vzývání označí hvězdy, které září z nebeské klenby a promlouvá k lidskému stvoření,
aby se připravilo na příchod nebeského tělesa, které je bude všude udržovat v napětí.
Vzývání, které mluví, zpívá a ukáže anděla pokoje, jenž přijde na Zem,
aby pomohl věrnému lidu ve chvílích strašného pronásledování.
Modlete se, Boží lidé, modlete se. Velká část tektonických zlomů byla aktivována
vlivem Slunce a nebeských těles, které se blíží k Zemi a nechají vyrůst podmořské
sopky s velkým hřmotem.
Modlete se, Boží lidé, modlete se a obětujte. Španělsko se chvěje a trpí, jeho půda
se třese. Francie bude silně otřesena. Holandsko pláče nad zemětřesením.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za Portoriko, které pláče a trpí, silně se otřásá.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za Nikaraguu, Kostariku, Guatemalu. Země se
bude silně třást.
Člověk odložil na Zem zlo, které spáchal, a Země se již probudila a udělala místo k utrpení
lidstva.
Připravte se, neberte má slova na lehkou váhu…
Připravte se duchovně a nezapomeňte na potravu, kterou vám dala naše a vaše Královna
a Matka pro případ hladomoru, aniž byste zapomněli na stravu, kterou můžete uchovat,
vědouce, že věrným nebe pomůže.
Nebojte se, strach ochromuje stvoření. Vždy si uchovejte svou víru. Boží pomoc
je přítomná.
Jako kníže nebeských milic, vás ochraňuji a žehnám vám.
KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý archanděl Michael

Poselství Matky Spásy ze dne 15. prosince 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

NEBOJTE SE, JSEM S KAŽDÝM Z MÝCH DĚTÍ

Mé milované děti.
Zbožňujte mého Syna!
Ať je každý z vás skromným stvořením, které rozpoznává v zobrazení narození
mého Syna v jesličkách Člověka-Boha.
Milujte mého Syna, neustále ho zbožňujte, modlete se srdcem.
Víte, mé děti, narození mého Syna nesmí být předmětem modernistického výsměchu,
ale je největší událostí pro záchranu lidstva.
Následovníci zla mají v úmyslu urazit mého Syna, a můj Syn je stále miluje. Podívejte se
důvěrným způsobem na pokorná, jednoduchá a pravdivá srdce.

Betlémy (jesličky) vyrobené s úctou k tomu, co představují, budou požehnány mimořádným
způsobem a obrazy by měly být umístěny v domově, nemějte je uložené, neboť nechávají
toto Boží požehnání být útočištěm před čímkoli, co se blíží k lidstvu.
Modlete se, nezanedbávejte jednat a napravovat své osobní hříchy. Nezapomeňte, že přijde
Varování a zkoumání duší bude pro vás pohromou, budete volat: "Odeberte ode mne tuto
těžkou metlu", ale to nebude možné. Žijte ve svatosti!
Nebojte se, jsem s každým z mých dětí.
Milujte se navzájem a každý nechť miluje sebe, abyste mohli dávat lásku.
Žehnám vám, miluji vás.
Matka Maria

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 15. prosince 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

BOŽÍ LIDÉ: JSTE OPRAVDU BOŽÍ LIDÉ?

Milovaní Boží lidé:

Jste požehnaní Nejsvětější Trojicí a jste dětmi naší a vaší Královny a Matky,
Nejsvětější Panny Marie.
Jako kníže nebeských legií vás vyzývám, abyste otevřeli své srdce Boží vůli, abyste mohli být
naléhavě obnoveni, dokud je ještě čas.
Čekali jste na rozhodující události, abyste zjistili, v jaké fázi času se nacházíte.
Znovu vám pevně oznamuji, že jste v poslední fázi konce této generace.
Pro Boží lid to budou okamžiky slávy, ale ty přijdou až potom, co se zkouškou ohněm
prokáže víra těch, kteří si říkají "praví křesťané".
Ne všechno je pro lidského tvora tragédií, ale abyste mohli projít touto cestou, musíte
překonat vaši nerozhodnost a být jedno s Nejsvětější Trojicí, abyste mohli vidět a prožít
události takové, jaké jsou: příležitostí ke spáse, očištění a nápravy.
Tento okamžik by neměl zůstat bez povšimnutí, je to okamžik, kdy můžete zvrátit zlé skutky
a činy, aby vás působení Božího Ducha zaplavilo a vylévalo na vás jeho dary a ctnosti.
JAK VÁS MOHU PŘIMĚT, ABYSTE POCHOPILI, ŽE BEZ LÁSKY K BLIŽNÍMU NENÍ
MOŽNÉ DOSÁHNOUT PRAVÉ LÁSKY K NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI A K NAŠÍ KRÁLOVNĚ
A MATCE?
Lidské stvoření bez Boží lásky, ve svém každodenním životě, je prázdné stvoření, je to
prasklá truhla, která není vhodná k použití v Božích dílech, protože láska je pro ně nezbytná.
Musíte být obnovenými tvory, bez pýchy, bez závisti, bez intrik.
Lidská stvoření nesou v sobě myšlenku, že jsou horlivá k záležitostem nebe, ale místo toho
se někteří "farizeové" dívají na to, co plánuje Nejsvětější Trojice, soudí ji a postaví ji před
lidský duchovní soud, a tím na sebe přivedou neštěstí pýchy. Ta vůbec nevidí nic špatného
na tom, co tito lidé činí, ale vidí pouze to, co je pro ni osobním stanoviskem, které je vede
k tomu, že se stanou obětí samotného ďábla.
Tímto způsobem z nich ďábel dělá otroky, aby způsobili pád bratrů, kteří slouží Bohu. Na
krátkou dobu budou věřit, že zvítězili, ale není to tak, budou pak změklí jako vosk před
ohněm.
Boží lidé:
Chaos se šíří, ale žádné zmatky by neměly existovat pro ty, kdo mají jistotu víry. Jsou to
stvoření Boží, která nepatří k moderním trendům, jež jsou nebezpečné pro duši, zaseté v
církvi našeho Krále a Pána Ježíše Krista.

Musíte být velkorysí k ostatním, blíží se chvíle nedostatku, nejen duchovního, ale
také potravin. Brzy to budete žít.
Rodiny budou rozptýleny, síly světové elity rozhodly, že by to mělo tak být. Jsou to velcí
Herodesové, velcí ve všem, co se týká budoucnosti lidstva, jsou oporou antikrista, kterému
slouží od nepaměti.
Prožijete omezení svobody s vědomím, že budete odděleni od svých blízkých a projdete
bolestí, až uvidíte, jak vaši blízcí odcházejí do bojů vyvolaných touto elitou, jejímž jediným
cílem je nadvláda nad lidstvem a manipulace mysli celé světové populace.
Přijde zřízení jediné vlády, která se bude vztahovat na všechny lidské činy a jednání. Tento
centralismus bude příčinou pádu člověka, protože zakoření mezi chudými nevzdělanými lidmi,
kteří budou následovat masy s jejich zvrácenými ideologiemi.
Děti, připravte se na pád ekonomiky, nedržte se falešných nadějí – lidstvo prožije nejhorší
hladomor, který kdy zažilo. Mezinárodní organizace na to nebudou reagovat a mnozí z vás
budou ztraceni, pokud se neobrátíte a nenecháte se "živit nebem".
Lidská stvoření, která jsou jen rozumově vybavena, reagují omezeně na působení
Ducha Svatého a zabrání zázrakům, které si Boží vůle vyhradila pro tyto chvíle.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za Zemi, která, magnetizovaná nebeskými
tělesy, zvyšuje sílu svého středu, který je v neustálém pohybu a způsobuje velké
trhliny na povrchu Země.
Modlete se Boží lidé, modlete se, některé ostrovy budou trpět zejména účinky
otřesů tektonických desek na mořském dně, které vystupují na povrch.
Modlete se za Boží lid, modlete se za obrácení duší.
Modlete se za Boží lid, modlete se neúnavně, aby nemoc, projevující se na lidské
kůži, byla rychle přemožena použitím léků z nebe.
Jste požehnaným Božím lidem, jste požehnáni darem života, kterého se nesmíte vzdát,
ale kterého si musíte vážit. Země, v nichž jsou schvalovány zákony proti životu bezbranných
nebo nevyléčitelně nemocných, budou otřeseny.
Mor se blíží, pokračujte v používání oleje Dobrého Samaritána, v domácnostech mějte listy
eukalyptu a v případě potřeby je spalte.
"Buďte chytří jako hadi a pokorní jako holubice" (Mt 10,16).

Duchovní bitvy se blíží, nezříkejte se víry. Mějte na paměti, že nemůžete žít víru po svém,
jinak podlehnete zlu.
Nečekejte na to, co lidstvo Bohu nedalo, nic nebude jako v minulosti.
Vy, Boží lidé: jste opravdu Boží lidé?
Buďte silní a pevní ve víře, nekolísejte.
MÉ LEGIE VÁS OCHRAŇUJÍ, PŘIJÍMEJTE NAŠI OCHRANU VZÝVÁNÍM SVATÝCH
ANDĚLŮ.
I KDYŽ SE BUDE ZDÁT, ŽE ZLÝ VÍTĚZÍ, NIKDY NEBUDE MÍT VĚTŠÍ MOC NEŽ
NEBESKÝ OTEC.
Neklesejte ve víře. Neklesejte ve víře.
Žehnám vám, ochraňuji vás.
Svatý archanděl Michael.

Poselství svatého Michaela archanděla ze dne 21. prosince 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

NESMÍTE DÁL ŽÍT, PRACOVAT A JEDNAT JAKO VLAŽNÍ

Milovaní Boží lidé:
Přijměte požehnání z Otcova domu.
Připomenutí narození Vykupitele lidstva musí vést lidskou bytost k tomu, aby tváří v tvář řadě
zmatků, jimž Boží lidé čelí a budou čelit, znovu zvážila potřebu okamžitého usmíření s
Nejsvětější Trojicí.
Narození našeho a vašeho Spasitele nelze považovat za izolovanou událost, která
pominula, ale za stále žijící a obnovující životy v srdcích těch, kteří Mu zůstávají
věrní.
Tak jako Kristus, váš Spasitel, byl přibit na kříži slávy a majestátu, aniž by se od něj uvolnil,
musíte se i vy jako jeho lid držet slibů spásy prostřednictvím Boží lásky a milosrdenství, které
převyšují lidské porozumění. Z tohoto důvodu člověk nerozumí božskému chování, které
miluje a odpouští, odpouští a miluje to, co by lidské bytosti neodpustily.
Soužení pro tuto generaci na sebe nenechá dlouho čekat, přijde ze všech míst, z každého
státu, z každého aspektu, z nejmenší myšlenky.
Velkou lidskou tragédií je neposlušnost Boží vůle. Velká zrada lidstva byla podpořena
neuspořádaným lidským egem jako divoký oř, který jde tam, kam chce, aniž by přemýšlel
o následcích svých činů.
Každý lidský tvor je zodpovědný za své činy a činy…
Ve Varování neuvidíte, zda jste jednali nebo nejednali v důsledku svých činů nebo činů
ostatních, ale budete se dívat na sebe samé, dívat na svá díla a osobní činy, které by vás
měly vést k reakci, jednání, odpuštění a lásce jako dospělá stvoření, jako lidská stvoření Boží
a být v každý okamžiku v podobnosti Božího učitele.
Nesmíte dále žít, pracovat a jednat jako vlažní. Tento okamžik nedává vlažnému příležitost.
Během Luciferovy vzpoury nebyla pro vlažné žádná příležitost, protože andělé, kteří jednali
nerozhodně a vlažně, byli vyhozeni z nebe.
Je to zákon ano, ano nebo ne, ne.
Duchovní zůstává duchovní jak v největších, tak i v těch nejtragičtějších zkouškách. Kdokoli
není duchovní v době zkoušek, může růst a dosáhnout největších výšek ducha, nebo v těch
největších zkouškách být degradován na bědování svého ega, a upadá, protože je pro něj
těžké poznat sebe jako vlažného.

Odkazuji se na toto:
Protože této generaci bezprostředně hrozí, že bude čelit zkouškám víry, a protože ví, že vše
je odvozeno z víry, kterou lidské stvoření vlastní, ukazuje tato víra kvalitu lidského stvoření
vůči jeho bližním v jednání a činech, v chování, slovech, ve společnosti, ve sdílení,
v pravidlech chování, jimiž se náš Král a Pán Ježíš Kristus projevoval v nejtěžších chvílích,
kterým čelil jako Člověk-Bůh.
Izolace pokračuje, Zlý potřebuje, aby se tento virus nezastavil, aby se lidstvo
ponořilo do zoufalství, aby tak převzal kontrolu nad vším, co existuje.
Lidské stvoření přijímá s úzkostí, co mu je nabízeno ve strachu z nákazy, aniž by pomyslelo,
že virus se stále vyvíjí, a to, co mu je nabídnuto, není nic, co by nad ním mohlo zvítězit.
Toto narození by mělo být příležitostí k zamyšlení, které posiluje ducha, a tak od
naší
a vaší Královny a Matky přijměte 24. prosince ochotu k službě bližním, spolu
s pokorou, kterou mají jen ti, kteří se sami prohlašují za otroky Boží a ve všem
plní Boží vůli.
Nechť se zvyšuje víra, rostou ctnosti a rozkvétají dary, které jako Boží děti nosíte.
Pro lidstvo není tajemstvím, že v budoucnu bude nad lidstvem vládnout světový řád a
kontrola,
a v procesu toho neštěstí se někteří, zasvěceni Bohu, vzdají a uvítají klamné novinky
hanebných modernismů falešné církve.
Země pokračuje ve svém očistném procesu, a proto lidstvo trpí, čelí vážným katastrofám a
ztrácí tak lidské životy.
Je naléhavé se obrátit a učit děti hodnoty, které tato generace ztratila, aby tyto děti mohly
napravit tolik urážek spáchaných proti Nejsvětější Trojici a proti naší a vaší Královně a Matce
Nebe a země.
Modlete se Boží lidé, modlete se za své bratry, aby rozpoznali spáchané zlo.
Modlete se Boží lidé, modlete se za sebe, abyste napravili zlo, jehož jste se
dopustili.
Modlete se Boží lidé, modlete se, aby vás znečištění smyslů nedosáhlo a abyste
nenásledovali masy.
Modlete se za liská stvoření, která zahynou.

Sjednoťte se jako Boží lid, milujte naši a vaši Královnu a Matku časů konce.
Nabídněte 24. prosince lásku a pravdu jako oběť pro "alfu a omegu" [Zj 22, 13],
která
z jesliček je Králem všeho, co existuje.
Žehnám vám.
Volejte mě, volejte svého anděla strážného.
KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!

Svatý archanděl Michael

Poselství Matky Spásy ze dne 23. prosince 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

TRIDUUM

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Žehnám každé z mých dětí a prosím vás, abyste se připojily k svatému Josefu
a ke mně v uctívání mého Syna v jesličkách.
Chci, aby každé srdce bylo jesličkami, v nichž můj Syn může dostat přístřešek, který
potřebuje, v němž stébla slámy ztrácí svou tvrdost a mění se v pramínky hedvábí, aby
pokrylo Božího dítě…
Chci, aby každé z vás proměnilo svou lhostejnost do lásky ke svým bratrům, "dejte a bude
vám dáno".
Odložte zlozvyky, pošetilé myšlenky, city, které vás vedou k duchovnímu plazení, a pak, ze
svého rozhodnutí, vstupte do zámotku dobrotivosti, laskavosti, dobrých návyků, aby z nich
vystoupil nejzářivější duch, který vás pozvedne a vaše hloupost zmizí tváří v tvář nezištných
zájmů. Láska je skrytý poklad, Boží Láska, živoucí a pulzující v lidském stvoření, je poklad,
jejž nemůže ukrást zloděj, ani rozežrat červ.
Musíte udržet vaši lampu hořící a bdít, abyste přivítaly mého Syna, jakmile přijde a zavolá
vás.
Ubohé jsou ty z mých dětí, které nevěří a otravují své srdce! Ve chvíli zkoušky pocítí tíhu své
nedůvěry a bolest, že opovrhly cestou, která by je přivedla k dobru.
Každé z vás je mistrovské dílo a je pro vás nutné znovu najít Boží otisk a obrátit
se, dosáhnout výšek pokory, velkodušnosti, dobroty, dobročinnosti a jednoduchosti, jelikož
nejsou to ty, které jsou velmi inteligentní a mají důkladné znalosti, jimž se podaří najít Boží
otisk a dosáhnout duchovních výšek a také mít pokorné a jednoduché srdce.
Kdokoli se rozhodne hledat mého Syna, aniž by byl skutečně pravdivý, bude ořezán, je-li to
nutné, vykořeněn a zasazen znovu, aby byl znovuzrozen s novou silou a žízní najít mého
Syna.
Tato generace utišila svou žízeň hnilobnou vodou, zamořenou falešnými ideologiemi, do níž
vylila proudy hanobení, svatokrádeží a krev nevinných, do níž hodila Přikázání a svátosti,
a v níž se pokusila rozpustit Boží inkoust, jenž diktoval inspiraci Ducha Svatého v pravém
učení Mého Syna.
Vyzývám vás, abyste byli částí svatého Zbytku, a jako členové tohoto věrného
Zbytku, vždy uctívejte mého Syna v Duchu a Pravdě. Nechci, abyste mě milovali
víc než mého Syna.
Lidstvo vzdychá po minulosti, aniž by uvažovalo o tom, kam bylo zavedeno. Lidstvo, hluché
a slepé, ze své vlastní svobodné vůle, se samo vrhá do propasti.

Čelíce těmto výbuchům urážek proti mému Božímu dítěti, vyzývám vás, abyste
učinili nápravu triduem, zasvěcenému mému Božímu Synu, počínaje
26. prosincem a konče 28. prosincem.
PRVNÍ DEN
ČIN ZKROUŠENOSTI:
Ježíši, můj Pane a Vykupiteli, lituji všech svých hříchů, kterých jsem se dopustil až do
dnešního dne a které tíží celé mé srdce, protože jsem jimi urazil tak dobrého Boha. Pevně se
rozhoduji už víc nehřešit a věřím, že tvým nekonečným milosrdenstvím mi poskytneš
odpuštění mých vin a povedeš mě k věčnému životu. Amen.
OBĚŤ:
V tomto dni mou obětí je, že se zdržím jakýchkoli myšlenek, které jdou proti mým bližním.
MODLITBA:
Ach, Boží Dítě, dej mi tvou Lásku, abych mohl milovat bez rozlišování, abych byl v tvé
podobnosti, dej mi tvou Lásku, aby ve mně převládla tvá vůle.
Ježíši, malé Dítě, živý Bože, přijď a zůstaň v mém srdci a ať mé myšlenky nabízejí vřelost
a odeženou chlad, který Ti způsobují zlé úmysly lidských stvoření.
Přijď, mé zbožňované Dítě, vstup do mé duše, nikdy nedovol, abych byl od Tebe oddělen.
Nabízím Ti činit náhradu za mé zlé osobní myšlenky, příležitosti, kdy jsem svými slovy zabil
mého bratra. Očisti mě, milované Dítě, uzdrav toto nemocné srdce.
Dej mi, prosím Tě, žízeň po Tobě, abych Tě hledal bez únavy a aby má víra nemohla
vyschnout, ale spíš rostla v každé chvíli mého života.
Zbožňuji Tě, Dítě Ježíši, v každém lidském stvoření. Žehnám Tě, Dítě Ježíši, ve jménu mých
bližních i v mém jménu.
Já, (řekněte své jméno) se svěřuji Tobě a spolu se mnou, s pevným a zdravým záměrem,
svěřuji Tobě mou rodinu a celé lidstvo. Amen.
VYZNÁNÍ VÍRY:
Věřím v Boha Otce všemohoucího, Stvořitele nebe a země. I v Ježíše Krista, Syna jeho
jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl
pod Pontiem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal
z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha všemohoucího, odkud přijde soudit živé
i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění
hříchů, ve vzkříšení těla a v život věčný. Amen.

DRUHÝ DEN
ČIN ZKROUŠENOSTI:
Ježíši, můj Pane a Vykupiteli, lituji všech svých hříchů, které jsem se dopustil až do dnešního
dne a které tíží celé mé srdce, protože jsem jimi urazil tak dobrého Boha. Pevně se rozhoduji
už víc nehřešit a věřím, že tvým nekonečným milosrdenstvím mi poskytneš odpuštění mých
vin a povedeš mě k věčnému životu. Amen.

OBĚŤ:
V tomto dni nabízím, že budu vzdorovat špatnému cítění ke svým bližním a být opravdovým
v mém křesťanském životě.
MODLITBA:
Ach, Boží Dítě, dej mi tvou Lásku, abych uznal své omyly, dej mi moudrost a pokoru, abych
připustil, že já jsem žák jdoucí svou cestou a že mé uvažování není vždy správné.
Dej mi tvou pokoru, abych se naučil vážit si znalostí mých bratrů.
Malé Dítě Ježíši, opravdový Bože, žij v mém srdci, abych nezapřel svou víru v Tebe a mohl
tak učinit odčinění pro dobu, kdy jsem dával přednost světským věcem a popíral Tebe.
Ať mé dobré úmysly mají za následek skutečné činy, které učiní náhradu pro mé viny,
s pevným odhodláním Tě už neurážet.
Přijď mé milované Dítě, vezmi mě za ruku, uzdrav mou mysl a mé myšlení a dovol, abych
vždy uviděl bolest druhých.
Dej mi žízeň po Tobě, snažně Tě prosím, abych Tě neurazil, až budu čelit soudům, hrozbám
a lidské moci. Ať jsem věrný tvému majestátu za všech okolností.
Dítě Ježíši, vroucně Tě miluji v každém lidském stvoření. Žehnám Tě, Dítě Ježíši ve jménu
mých bližních a v mém vlastním jménu.
Já, (řekněte své jméno) svěřuji se Tobě, a spolu se mnou, s pevným a zdravým odhodláním,
svěřuji Ti svou rodinu a celé lidstvo. Amen.
VYZNÁNÍ VÍRY:
Věřím v Boha Otce všemohoucího, Stvořitele nebe a země. I v Ježíše Krista, Syna jeho
jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl
pod Pontiem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal
z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha všemohoucího, odkud přijde soudit živé
i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění
hříchů, ve vzkříšení těla a v život věčný. Amen.

TŘETÍ DEN
ČIN ZKROUŠENOSTI:
Ježíši, můj Pane a Vykupiteli, lituji všech svých hříchů, které jsem se dopustil až do dnešního
dne a které tíží celé mé srdce, protože jsem jimi urazil tak dobrého Boha.
Pevně se rozhoduji už víc nehřešit a věřím, že tvým nekonečným milosrdenstvím mi
poskytneš odpuštění mých vin a povedeš mě k věčnému životu. Amen.
OBĚŤ:
Tento den nabízím nicotu, kterou jsem a uznávám Tebe, Dítě Ježíši, jako mého Krále
a mého Pána. Chci Tě uctívat navždy, po celou věčnost.
Snažně Tě prosím, uzdrav mou mysl, mé myšlenky, mé srdce – jedním slovem, celou mou
bytost.
Ať se odloučím od toho, co mě táhne ke zlu a vzdám se zcela Tobě, abych získal zpět svou
oddanost k Tobě, kterou jsem na cestě opustil.
Nabízím Ti počestnost svých činů, aniž bych se díval na činy ostatních.
MODLITBA:
Ach, Boží Dítě, dej mi naději, abych nepadl, když procházím tímto životem. Kéž bych byl
užitečným služebníkem na tvé vinici a nikoli překážkou k naplnění tvé vůle tím, že bych
dovolil pýše být mým průvodcem.
Dej mi odevzdání vůli tvého Otce, aby se z mých dobrých úmyslů zrodil čin, který si přeješ,
abych mohl být věrným služebníkem a nenechal se odradit.
Malé Dítě Ježíši, pravý Bože, žij ve mně tak, aby dobročinnost byla cestou a svědectvím, že
žiješ ve mně.
Dej mi sílu, abych Tě nezapřel, abych byl věrným svědkem, přivádějící mé bližní blíže k Tobě,
aniž bych si činil nárok na slávu pro sebe, ale byl posledním z tvých služebníků.
Přijď, mé milované Dítě. Já (řekněte své jméno), zasvětím se Tobě v tomto čase, a tak od
nynějška Ty, nekonečné božství, byl Pánem mé cesty.
Mé nohy ať jdou ve tvých stopách, aniž by urazily mé bližní. Ať poznávám tvé božství v mých
bratrech, a tak moji bližní nebudou kořistí mého zatvrzelého srdce.

Zasvěcuji se Ti, nekonečná Čistoto, a s pevným a zdravým úmyslem Ti zasvěcuji mou rodinu
a všechna lidská stvoření, aby se zlo vzdálilo od lidstva a abys Ty přišel vládnout ve všech
srdcích.
Dnes prohlašuji v plné svobodě, že Ty, Dítě Boží, jsi opravdový a věčný Bůh, že Ty jsi
začátek a konec, nekonečné milosrdenství, a proto věřím, že v tvé dobrotě, Ty přijmeš toto
zasvěcení jako nesmazatelnou pečeť na věky věků.
VYZNÁNÍ VÍRY:
Věřím v Boha Otce všemohoucího, Stvořitele nebe a země. I v Ježíše Krista, Syna jeho
jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod
Pontiem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal
z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha všemohoucího, odkud přijde soudit živé
i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění
hříchů, ve vzkříšení těla a v život věčný. Amen.
Drahé děti, jestli jsou vaše kostely otevřeny věřícím, účastněte se oslavy eucharistie během
tohoto tridua.
Žehnám vám.
Matka Maria

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 30. prosince 2020.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

CÍTÍTE, ŽE NAPLNĚNÍ PROROCTVÍ JE DALEKO…?

Milovaní Boží lidé:
Přijměte s láskou požehnání, které pochází od Nejsvětější Trojice a naší a vaší
Královny a Matky, abyste dál kráčeli ve víře.
Stojíte uprostřed temnoty, která pokryla lidstvo a stala se nyní hustší. Naslouchejte Božímu
Duchu Svatému, jenž vás volá, abyste udrželi svíci hořící, aby vůle každého z vás mohla být
silnější než pokušení světa.
Chvíle jsou silné, ačkoli ty, které mají přijít, budou silnější, v nichž se naplní to, co stále
chybí, jak bylo oznámeno ve zjeveních Královny Nebes. Musíte se duchovně připravit,
uchovat si nutnou a pevnou víru, abyste potvrdili víru v našeho a vašeho Krále a pána Ježíše
Krista.
Chapadla jediné světové vlády se pohybují všude, ve všech oblastech každodenního života
lidstva, společnost bude podkopávána s větším důrazem, hodnoty budou záměrně ničeny,
a ještě víc, pravidla se stanou přeludem a zákony budou reformovány proti těm, kdo se
neodevzdají zlu světového řádu.
V kalendáři, který začnete používat, budete žít uprostřed širokého rozvinutí chapadel
antikrista, představované světovým řádem. Lidé se stanou krutější ke svým bližním, bude
se zvyšovat moc a budou zavedeny zákony k podrobení těch, kteří se staví proti tomu,
co nařizují.
Tato generace bude vzpomínána pro své těžké hříchy, mezi nimi pro schválení zákonů proti
daru života a přijetí toho, že současní Herodesové nadšeně schvalují smrt nevinných.
Kolik jen duchovních malomocných bude uvedeno v úřad pro blaho lidu! A v této chvíli
jednají ve prospěch ďábelských zájmů, zatímco Boží lid jde i nadále ve zbožnosti, aniž
by byl poučen, aniž by věděl, že kdokoli, jenž provede, nebo se přímo účastní na
úmyslném provedení potratu, je vystaven exkomunikaci.
Předem naplánovaný potrat je zločin proti daru života. Bůh požehnal lidské stvoření a to
odpovědělo poblouzněním proti daru, které dostalo. Boží Slovo není respektováno a ti, kdo
mají na starosti vedení Božího lidu, tvrdě netrestají, aby tato generace upustila od ostatních
odchylek.
Záměrný potrat je na zemi zločin po vzájemné dohodě, a proto v nebi tolik trpíme
tvrdostí lidského srdce.

Vzpomeňte si, že Kain zabil svého bratra a Bůh vynesl rozsudek. Bůh, před zlem tohoto
strašného hříchu se sám ukázal Kainovi:
"Co jsi to učinil? Slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke Mně ze země. Budeš nyní
proklet a vyvržen ze země, která rozevřela svá ústa, aby z tvé ruky přijala krev
tvého bratra." [Ge 4, 10-11]. Každý, kdo souhlasí s prováděním potratů, ať činí pokání,
vyzpovídá se a odvrátí se od takového hříchu. Náš Pán a Král Ježíš Kristus se dívá do
každého lidského stvoření a jedná sám s každou lidskou duší. Změňte svůj život, obraťte se!
Potrat zdaleka není módní trend, je to zločin proti nevinné bytosti.
Satanovi přisluhovači tvrdě pracují, aby potrat byl rozšířen po celém světě. Ubohé lidstvo,
váha vašich vlastních hříchů opět vzroste.
Boží lidé, cítíte, že naplnění proroctví je daleko…? Právě tak, jako virus přišel neočekávaně
a změnil celé lidstvo, objeví se nové pohromy, vytvořené rukou člověka.
Až je nebudete očekávat…
Až se unavíte a vzdáte to…
Až vám řeknou, že všechno je jen fraška a budou si jistí, že peklo neexistuje, nebo že peklo
je trestem na Zemi…
Až popřou "transubstanciaci" a budete odvedeni od eucharistické potravy. Až Královnou
a Matkou celého stvoření bude všude opovrhováno…
Co bylo oznámením, přichází, a lidstvo se najde spící, v oslavách a uprostřed
hříchů.
Jak snadno uvěřili modernismům a jak rychle přestávají věřit a ztrácejí víru.
Pokrytci, obílené hroby! [Mt 23, 27], země se otevře a pohltí člověka.
Nevěří, že Země se bude třást na každém kontinentu se silným zemětřesením ve městech,
která jsou hlavní města světového hříchu.
Znamení na nebi budou častější, dokud nepřijde Varování.
Stejně jako se třese Země, se zhroutí lidské bezpečí, které jim dává bůh peněz. Až se to
stane, pozvednou svůj zrak vzhůru a většina z nich nebude vědět, co hledat, nebo na koho
křičet. Dřív než se jejich bůh na zemi zhroutí, ukáže se lidská slabost.
Boží lidé,
ne všechno je smutek pro ty, kdo žijí a jdou mezi kameny úrazu s každodenním
křížem na ramenou. V Boží spravedlnosti je radost pro ty, kdo jsou věrní, pro kající, pro
ty, kdo hledají obrácení, pro ty, kdo přicházejí kajícně.

Boží milosrdenství je před všemi. Někteří jím opovrhují, jiní o něj prosí v pokání a dostanou
ho, jiní čekají, až se změní. Tato vlažná lidská stvoření budou vyvržena z Božích úst. Lidské
stvoření existuje a byla mu dána svobodná vůle, síla se rozhodnout od vhodného věku.
Rozhoduje se o životě, nebo smrti pro duši.
Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Čiňte pokání, než přijde noc, kajte se. Byli jsme posláni vykonat Boží spravedlnost
pro spásu Božího lidu.
Bitva je každou chvílí těžší, Zlý se vrhá na lidstvo s velkou zuřivostí, zejména proti
věrným k Nejsvětější Trojici a naší a vaší Královně a Matce. Nebojte se, neboť
proto jsme uprostřed vás, volejte o naši pomoc, nebojte se.
Držte se pod pláštěm vaší Královny a Matky a uvidíte Zlého ustupovat.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za Anglii.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za Itálii, překvapí lidstvo.
Modlete se, Boží lidé, modlete se, aniž byste se unavili, modlete se, abyste
milovali Boží vůli.
Modlete se, abyste byli věrní až do konce.
Žehnám vám, neodmítejte. Každé lidské stvoření vlastní meč víry, držte jej vždy vysoko.
Nehledejte předpovědi, ale duchovně se připravte, nezříkejte se věrnosti.
Modlete se Zdrávas Maria, počatá bez hříchu.
KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý archanděl Michael

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 4. ledna 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

TOLIK MÝCH DĚTÍ NEDOKÁŽE DUCHOVNĚ RŮST

Moji milovaní lidé:
Žehnám vám, mé děti.
Držím vás v mém srdci, v mé vůli, abyste neodmítly přijmout mé výzvy.
Buďte Mi věrné, buďte pozorné k mým výzvám, duchovní růst je nepostradatelný k tomu,
aby můj lid zůstal pozorný a ukotvený v tom, co je ode Mne, a tak se nevzdal hordám
Satana.
Miluji vás, mé děti, nepřijímejte ideologie, které vedou k tomu, že se dostanete do rukou
Satana prostřednictvím jeho chapadel, která udržuje mezi lidmi, podporovanými těmi,
kdo tvoří světovou elitu, z nichž vycházejí směrnice pro všechny lidské činy.
Světovou elitou nenazývám pouze ty, kdo si prostřednictvím ekonomické moci kupují
svědomí a vydávají zákony podle svých rozmarů, aby ovládli můj lid, ale také ty, kdo účastí
v mé církvi vrhají můj lid do strašné fyzické porážky a současně do duchovní smrti,
a to je vede k přijetí modernismů, které Mi způsobují velkou bolest.
Buďte Mi věrné. Nesmíte se vydávat za dobré křesťany, Já si přeji prvotřídní
křesťany, oddané mé vůli.

Vy, děti, musíte evangelizovat tím, že budete stále přítomné jako stvoření, jež ve
Mně trvale žijí, aniž byste se staly fanatickými extrémisty, kteří ode Mne odvádějí
vaše bratry.
Vyzývám vás, abyste se modlily za dobro duše, vyzývám vás, abyste evangelizovaly pro
osobní růst a přiváděly své bratry blíž ke Mně.
V duchovním růstu se stvoření vyvíjí tím, že se naplňuje poznáním, ale především tím,
že poznání používá pro dobro svých bratrů, jsouc mou vlastní Láskou, a je-li z mé Lásky
"zbytek mu bude přidán navíc" [Mt 6, 33].
Tolik mých dětí nedokáže duchovně růst, protože udržuje své srdce zahořklé, oslepené,
zatvrzelé svým lidským egem kvůli své pýše, chamtivosti, své lhostejnosti k bolesti druhých…
Tyto a další vady v srdci lidského stvoření jsou tím, co modernismus narouboval do mých
dětí, aby je zatvrdil a vedl je tak, aby viděly jen sebe.
Je to plán jediné vlády, mé děti, probuďte se! Chce individualizovat lidská
stvoření, až každé v sobě vytvoří svůj vlastní chrám, a tím se stane na Mně
nezávislé.
Vybízím vás, abyste byly pevné ve víře, nezapíraly Mě, byly opravdové a uctívaly pravé
učení mé církve.
Vybízím vás, abyste byly pevné ve své lásce k mé Matce.
Vybízím vás, abyste vzývaly ochranu vašich strážných andělů, aniž byste zapomněly
na mého milovaného svatého archanděla Michaela.
Buďte odvážné a neúnavné, nepolevujte v lásce ke Mně, buďte vytrvalé ve své oddanosti
ke Mně.
Přichází sklizeň - nikoli konečný soud národů, ale této generace poté, co se naplní proroctví,
která byla stanovena Boží vůlí, ale ne bez toho, že bych nejdřív neudělil mým lidem
příležitost k obrácení prostřednictvím Varování.
Moji milovaní lidé:
Bolí Mě srdce, když se dívám na vaši lhostejnost a pozoruji nepřítele duší, jak se volně
pohybuje uprostřed celého lidstva.
Pláču kvůli mým dětem, které trpí tolika ukrutnostmi, jichž se dopouští lidská moc.
Pláču jako Otec Lásky před blížící se válkou, před bolestí, jíž budete trpět v důsledku špatně
použité vědy, která šíří nemoci bez rozlišování, trpím kvůli neočekávaným a neznámým
nemocem, které stejný člověk šíří, když padne za kořist hříchům těla.

Moji lidé, mým srdcem milovaní lidé,
přestaňte, přestaňte Mě urážet!
Má Matka nabízí své slzy za každého z vás.
Má Matka je přijala u paty mého kříže slávy, aby vás vedla a chránila, majíce úctu
k svobodné vůli každého z mých.
Moji lidé, tváří v tvář neštěstím, v nichž žijete a těch, která mají přijít, dávejte pozor na to,
co se děje kolem vás, ukryjte se, chraňte se.
Ďábel třese mým lidem, ale moji milovaní lidé jsou chráněni štítem lásky mé Matky, před
kterým ďábel uteče a moji vlastní uvidí "vítězství Neposkvrněného Srdce mé Matky."
Proto musíte zůstat neochvějní ve víře.
Milovaní lidé, modlete se, Země se stále třese, modlete se za Spojené Státy,
modlete se za Střední Ameriku.
Milovaní lidé, modlete se, vody oceánu se budou řítit směrem k pobřeží.
Ostrovy a vulkány se vynoří z moře a vyvolají strach u mých dětí.
Moji lidé, má Matka vás ozdobí zázrakem, jedním z těch, o kterém jen ona ví,
jak jej dát těm, kteří ji milují.
Vyzval jsem vás, abyste vyčkali na svého anděla pokoje, jehož posílám, aby můj lid byl
posílen a už dále neklesal. Milujte ho, neříkejte si: "to jsem já, je tady, nebo tam".
Neboť ten, koho posílám, přijde v hodině naší vůle.
Je to čas zkoušek a mateřské a Boží lásky.
Trpělivě čekejte, se stejnou trpělivostí jako naše Trojice.
"Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří,
nezahynul, ale měl věčný život." [Jan 3, 16].
Nepochybujte o mé lásce ke každému z mých dětí, pochybujte o lásce, s kterou Mě milujete.
Žehnám vám, miluji vás věčnou láskou!
Jsem váš Bůh a vy jste můj lid.
Váš Ježíš

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 12. ledna 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

BUDU S VÁMI AŽ DO KONCE

Moji milovaní lidé:
Mé Nejsvětější Srdce, zdroj Lásky, si přeje přivítat mé kající a obrácené děti.
Moji milovaní, snažte se činit dobro, odložte nevhodné myšlenky vůči svým bratrům. Je tolik
jednání a skutků, které vám zabrání náležitému prožívání eucharistické slavnosti tím, že k ní
přistupujete s kamenným srdcem, bez lásky ke svému bližnímu, a tak selháváte v naplňování
prvního Přikázání.
Myslíte si, že Mě milujete, když vyloučíte své bližní, z nichž činíte dřevo na otop, které shoří
na popel, který rozprášíte do větru bez jakéhokoli soucitu.
Je to ten okamžik, na který jste čekali, aniž byste se připravili a dávali mou
vlastní Lásku svým bližním, nevědouce, že bez mé Lásky jste ničím a v nicotě se
stáváte snadnou kořistí Ďábla a démonů této generace.
Má milovaná Matka předvídala, že Zlý připravil lidské stvoření, aby mu sloužilo a byl
správcem nenormálních hříchů této generace. Satan se raduje, když vede mé lidi do chaosu,
kráčí ve stopách démonických myšlenek, jimiž Mě lidstvo křižuje znovu a znovu. Zlý má
potěšení, když vidí člověka trpět víc a víc, aby ho zbavil odvahy vzdát se snadných věcí,
a člověk se pak oddává tomu, co je snadné, i když v tom ztratí svou duši.

Milovaní, zůstaňte připravení být zkoušeni ve víře [1Petr 1, 7] těmi, kdo ovládají lidstvo
a jsou správci jednotného náboženství, které Mě vylučuje, protože není mou vůlí, ale lidskou
vůlí s cílem ovládnout svět. Buďte si vědomi, že víra bude vystavena zkoušce ve všech
aspektech lidského života, od začátku cesty mých lidí, přes náboženství, vzdělání, morální
formaci, hospodaření…, neste víru ve Mne, abyste mohli přestát zavedení [Nového]
světového řádu.
Lidské stvoření bylo zahnáno do kouta světovou mocí, která hanobí lidskou důstojnost,
přivádí ji do velkého zmatku a jedná pod vládou Satanovy verbeže, předběžně posvěcené
svobodným rozhodováním.
S Boží trpělivostí čekám na hříšníky, aby činili pokání, a volám ty, kteří mají pocit, že Mě
milují, aby se Mi odevzdali, posílili se ve víře, aby nebyli prázdnými slovy a neměli dutá srdce,
ale aby opravdově a stále praktikovali Blahoslavenství, neúnavní vyznavači mé skutečné
přítomnosti v nejsvětější oltářní svátosti.
V těchto těžkých chvílích pro lidstvo, příval nemocí vytvořených zneužitou vědou, pokračuje
v růstu, jako příprava na to, aby později mohli lidé dobrovolně žádat značku šelmy nejen
proto, aby nebyli nemocní, ale také, aby si udělali zásoby toho, co budou brzy hmotně
postrádat a zapomenou na duchovno, majíce slabou víru.
Čas velkého hladomoru se blíží jako stín nad lidstvem, které neočekávaně čelí radikálním
změnám, jež zmenšují úrodu v důsledku měnícího se klimatu.
Moji milovaní lidé, modlete se, nepokoj vzrůstá ve velkých národech, mezi nimi je Francie,
Spojené státy, Itálie a Švýcarsko.
Milovaní lidé, silná zemětřesení způsobí spoušť, modlete se za země, za něž jsme vás žádali
se modlit, včetně Singapuru a Austrálie.
Milovaní lidé, modlete se za instituci mé církve, potácí se.
Milované děti, rozlišujte, zbytečné cestování vás povede k tomu, že se stanete stálými cizinci
v zemích, které nejsou vaše. Nadále budete žít v chaosu uzavřených hranic, aniž byste to
očekávali.
Jděte k mé Matce, povede vás po mé cestě: "Dělejte, co říká" [Jan 2, 5].
Moje obrácené a přesvědčené děti jsou zdrojem nepohodlí pro Zlého, proto
vytrvejte ve víře.
Nebojte se!
Budu s vámi až do konce.
Neposkvrněné Srdce mé Matky zvítězí a vy jste její děti.

Čekám na vás, přijďte ke Mně.
Váš Ježíš

Poselství Matky Spásy z 20. ledna 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

UKRYJTE SE V MÉM NEPOSKVRNĚNÉM SRDCI

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Vy jste mé milované děti, vy, které mi dal můj Syn z kříže.
Nacházíte se ve chvílích zmatku, nejistoty a čekání.
Kdo pokračuje na Cestě? Mé děti, které důvěřují Boží vůli.
Mé děti jsou si jisté, že je můj Syn neopustí a že je neopustí ani tato Matka.
Každé z vás jde dál s jistotou, že to, co je oznámeno Nejsvětější Trojicí, vám dává jistotu,
že nic se nestane, aniž by to bylo oznámeno předem, abyste se mohly připravit, abyste se
neztratily a mohly zachránit své duše.

Bez lásky lidské stvoření nedosáhne věčného života…
Bez víry, lidské stvoření staví na pohyblivém písku…
Bez naděje, lidské stvoření se zhroutí před neustálou nejistotou této chvíle…Bez lásky k sobě
a k svému bližnímu nedokáže lidské stvoření postupovat na duchovní cestě…
Je to tento čas a žádný jiný, je tím, jenž byl oznámen a který vás přivádí k očistě,
a proto musíte růst v lásce k sobě a k svému bližnímu, musíte růst ve víře, naději
a v lásce.
Děti:
Dávejte pozor na učence s prázdným srdcem, znající písmena, ale ne Slovo Boží Lásky.
Dávejte pozor na ty, kdo se nazývají křesťany a pohrdají křížem, kdo si říkají, že jsou
stoupenci mého Syna a pohrdají svými bratry.
Dávejte pozor na ty, kdo jsou rádi být herci a nikoli očitými svědky, neboť svět je plný
takových stvoření.
Následujte mého Syna, neopovrhujte Jím, neopouštějte Jej, abyste následovali ty,
kteří v Něj nevěří, nebo jsou falešnými vykladači Božího Slova, tyto mé děti vám
ztratí věčný život, pokud se teď neprobudíte.
Obdržíte Boží potravu, která se ve vás rozmnoží, proto vás vyzývám, abyste zůstaly ve stavu
milosti. Bojujte proti hříchu, zůstaňte bdělé, abyste nepadly. Jděte, aniž byste zarmucovaly
Ducha Svatého [Ef 4, 30], křičte, aby vám pomohl a dodal potřebnou sílu zůstat vytrvalé
a stály jako hlídky, abyste mohly už z dálky vidět nepřítele, aby vás nepřekvapil.
Kolik z vás, děti mého srdce, jste šly po cestě, která vás nevedla k věčnému životu, ale
odklonila vás ke zlu? Buďte opatrné se svými vrstevníky, mé děti, milujte je víc než sebe
samé, neboť ten, kdo miluje svého bratra, miluje sebe, a ten kdo nemá rád sebe, pro toho
je nemožné milovat svého bližního.
Udržujte své duchovní smysly ve střehu. Tato chvíle je silná, náročná, a jestli nebudete
hlídat svou cestičku, některé z mých dětí, jimž se nepodařilo sestoupit z piedestalu lidského
ega, vás svedou, abyste byly jejich služebníky a ne těmi mého Syna.
V tomto čase, vody jsou v pohybu, ale můj Syn vás doprovází ve vašem osobním člunu,
abyste mohly veslovat v bezpečí uprostřed rozbouřeného moře. Buďte opatrné a modlete se,
církev mého Syna je v nebezpečí, lehkomyslnost přitahuje zlo.
Zlo postupuje jako stín, jenž zatemní atmosféru Země, zatemní ty, kdo nemají pevný úmysl
být věrní mému Synu.

Vyzývám vás jako Matka, abyste dobrovolně porazily pýchu, volala jsem vás, abyste zůstaly
v malosti, kterou je každé lidské stvoření, ale vy mě neposloucháte. Čekám na vás až do
posledního výdechu života, abyste se poznali jako hříšníci.
Milované děti, modlete se v každém čase, modlete se srdcem a s vědomím,
že v lůnu každé modlitby se nachází láska k vašemu bližnímu, odpuštění
a odevzdanost.
Modlete se s Láskou mého Syna za vaše bratry, modlete se jako stvoření dobra,
nebuďte soudci, ale usmiřovatelé, ale buďte připravení pomoci těm, kteří to
potřebují. To, co ve vašem bratru vidíte jako zlé jednání nebo čin, je to, čím jste
sami prosyceni.
Milované děti mého srdce, nemoc se šíří, chapadla ďábla postupují, uplatňují moc nad
lidstvem, která vládne bez povšimnutí.
Modlete se, mé děti, modlete se, Orel vstoupí do chaosu.
Modlete se, mé děti, Francie bude kořistí vetřelců.
Modlete se, mé děti, modlete se, velké sopky vylévají svou lávu, člověk se na to
dívá jako na divadlo, nebe naříká.
Modlete se, mé děti, modlete se, modlete se, pás ohně se třese a silné otřesy
postupují z jednoho místa na druhé.
Mé děti, musíte pokračovat v modlitbách, uvádět modlitbu do praxe, účastnit se
slavnosti eucharistie, litovat svých činů nebo jednání, neboť nečekané přijde jako
vítr.
JSEM TVÁ MATKA, NEOPUSTÍM TĚ.
JSEM TVÁ MATKA, OCHRAŇUJI TĚ, NEMĚJ STRACH.
Žehnám vám, ukryjte se v mém Neposkvrněném Srdci.
Matka Maria

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 25. ledna 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

OBRAŤTE SE DŘÍV, NEŽ PŘIJDE NOC

Milovaní lidé Boha:
Jako vůdce nebeských milicí, jsem poslán, abych vám oznámil:
Jste milováni Nejsvětější Trojicí a naší a vaší Královnou a Matkou posledních
časů, jejíž obraz reprezentuje to, na co by Boží děti neměly v této chvíli
zapomenout.
Jako děti, zrozené na kříži, nosíte znamení kříže, kterého se nikdy nesmíte vzdát, neboť
je v něm ve své podstatě zahrnuta spása lidského stvoření. Je to ta Láska Krista, kterou dal
svým dětem skrze kříž, a proto také skrze Královnu a Matku Posledních časů.
Věrný lid přestal být takový kvůli vzpouře proti Přikázáním Božího Zákona, kvůli jejich
překroucení a početným hříchů, které obklopují lidská stvoření, dokud se nestanou částí
vlastnictví ďábla, a proto jednají jako děti, které se vzdálily svému Otci.
Čekáte, že budete odměněny za to, co si nezasloužíte, přejete si pokračovat, jako jste žily
před tím, než hordy Satana ovládly lidskou mysl a zatvrdily lidská srdce. Nebude tomu tak.
Ten, kdo doufá v lepší zítřek, vkládá svou naději do svého vlastního individuálního světa,
aniž by si uvědomil, nakolik bylo celé lidstvo změněno.

Už v dřívějších časech bylo lidstvo proniknuto novými ideologiemi, změněno a vzdáleno od
svého Krále a Pána Ježíše Krista v přípravě na tento čas, kdy skrze tento virus, světová elita
se sama ukázala bez masky, což není nic jiného, než v podstatě reprezentace antikrista,
toho, jenž se stane tyranem, zrádcem, podvodníkem a vlastníkem duší těch, kteří se před
ním sklonili.
Mějte strach, ano, bojte se, že ztratíte svou věčnou spásu! Snažte se být v každém
okamžiku lepší, pochopte, že s tím vším, co přichází, ať už je síla lidského stvoření jakákoli,
že vítězně vyjdete jen z ruky našeho Krále a Pána Ježíše Krista, jinak budete snadnou kořistí
samotného antikrista.
Proto vyzývám děti Nejsvětější Trojice, aby se rozhodly zachránit svou duši
a nezabývat se daty, které vás sevřely do nesmyslného očekávání, jímž marníte možnost
pokračovat v duchovním růstu a stávat se lepší a větší děti živého Boha, skutečného Boha,
a posilovat víru nejen modlitbou, ale poznáním.
Boží lid se opíjel, trávil čas slavnostmi, stále se díval stranou na to, co se v tuto chvíli děje,
a najde se ve chvílích, kdy bude prožívat hlubokou bolest, protože byl hluchý k volání, aby se
v duchu připravil, změnil svůj život, duchovně se obnovil a připravil se, jak je to jen možné,
také materiálně.
Boží záměry pokračují. Kolik jen lidí bude soudit Boha za to, že dovolil lidskou vůli!
Pohár se stále vylévá, už v něm zůstává jen málo a neposlušnost lidstva
pokračuje navzdory epidemii, která v tomto čase trvá, a přinese větší útrapy
lidstvu.
Bůh si přeje, aby jeho lid nezapomněl toto:
"Z jeho úst vychází ostrý meč, aby jím pobíjel národy; bude je pást železnou berlou. On bude
tlačit lis plný vína trestajícího hněvu Boha všemohoucího." [Zj 19, 15].
Pohár Božího hněvu bude vylit na celé lidstvo, a kolik je těch, co se stanou soudci Božího
hněvu a nebudou jej brát v úvahu? Je pravda, že v našem Pánu a Králi Ježíši Kristu byl Boží
hněv upokojen. Současně každé lidské stvoření je zodpovědné za své hříchy a musí usilovat
o obrácení, nápravu, kajícnost, protože Bůh udělal, co žádný člověk nemůže udělat, nebo být
toho hoden.
Pojďte děti Boha a obraťte se dřív, než noc padne na tuto zvrácenou generaci!
Modlete se v každém čase, připravte se čelit s vírou, pevností a rozhodností na
zkoušky, jimž budete podrobeny. Musíte říct ne tomu, co není od Boha, a dívat
se dál, než kam mohou dohlédnout vaše oči.

Lidstvo je kořistí své vlastní nevědomosti, je vydáno do rukou nepřítele a světský řád je
ovládá a utiskuje.
Modlete se, země se silně třese, v některých zemích dílem přírody a v jiných kvůli
zneužité vědě a zvrácené mysli člověka.
Modlete se, národy povstávají, protesty lidí budou zakázány a člověk je donucen,
aby zabránil jejich šíření.
Modlete se za Mexiko, Spojené státy, Portoriko, Chile a zejména za Japonsko.
Zemětřesení způsobí bolest.
Jako obránce Božího lidu, můj boj je neustálým bojem proti hordám zla. Spolu s mými anděly
vás budeme ochraňovat, pokud svobodná vůle každého z vás to dovolí.
Je naléhavé, abyste se připravily v rodinách, kde zůstanete během pohrom, a ve
společenstvích, kde zůstanete s jistotou, že žádné Boží stvoření nebude opuštěno.
Jako velitel nebeských armád, se svým mečem vztyčeným a s mocí, udělenou
mi Nejsvětější Trojicí, vám sděluji:
Já jsem ochránce svatých míst. Jsou-li domy svatá místa, ochráním je. Žádáte-li mě
vřele, pomohu vám vnitřně se poznat a neodmítat Boží vůli.
Jsem ochránce rodin, chráním ty, kdo chtějí udržet správnou rovnováhu v rodině.
Má láska je soucitná.
Jsem ochránce věrné církve a bojuji, abych udržel ďábla daleko od církve mého Pána
a mého Boha.
Žehnám vám.
Nechejte růst svou víru.
Svatý archanděl Michael

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 1. února 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

ŽIJETE UPROSTŘED SOUŽENÍ

Moji milovaní lidé:
Přijměte mé požehnání a mou lásku pro každého z vás. Jako šeptá vítr, tak i mé
srdce šeptá lásku k mým vlastním, abych je přitáhl ke Mně.
Moji milovaní lidé, neustále jdete v proudu každodenního života. Lidstvo si zvyklo na tento
každodenní život a je málo věcí, které vás můžou zastavit, abyste přemýšleli o jejich
důsledcích. Je to výsledek neustálého zavádění novinek, aby lidstvo nereagovalo na změny,
ale naopak, aby vidělo vše co se děje, jako normální.
Má církev je silně proniknuta dýmem Satana, který je v ní stále víc přítomen, aniž by
mé děti rozpoznaly, kam jsou vedeny.
Tato generace novinek přijímá cokoli, co je jí podstrčeno jako další novinku, a tak je vedena
po cestě hrůzy, kde ji démonické síly přijdou pronásledovat osobně.
Varoval jsem vás před změnami v instituci mé církve, a přesto si nevšímáte mých
slov a slov mé Matky.
Musíte uvažovat, pracovat a jednat jako stvoření víry a čelit rostoucímu zavádění světového
řádu, aniž byste zapomínali, že víra musí být uváděna do praxe, aby semena mohla růst
a přinášet plody věčného života.

Moji milovaní lidé, zkrátím dny pro lásku mé Matky a její neustálé žádosti. Nenechejte se
zmást daty, zůstávejte připraveni jako panny s lampami naplněnými olejem! [Mt 25, 4].
Nebuďte zmatení, žijete uprostřed soužení, jakého zde nebylo od počátku světa až dosud,
a ani už znovu nebude… tváří v tvář neustálým úpěnlivým prosbám mé Matky a mých
vyvolených, zkrátím čas, aby všichni moji věrní nebyli ztraceni.
Žijete ve válce, a ta se stává více přítomnou, lidstvo se stává ustrašené, ale je nutné, aby se
to stalo. Tvrdost srdcí mých dětí musí ustoupit krutosti samotného člověka, jenž jedná bez
strachu.
Zůstaňte ve střehu: Středozemní moře bude příčinou světových zpráv, mocnosti nebudou
čekat, aby ukázaly svou velikost.
Modlete se, mé děti, modlete se za Střední východ.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, příroda je bude bičovat, země
se bude třást.
Modlete se, mé děti, modlete se, Rusko vystoupí ze své pasivity.
Moji milovaní lidé, v důsledku činnosti sopek bude voda znečištěná, a tato vzácná tekutina,
které si moc nevážíte, bude příčinou konfliktů.
Moji milovaní lidé, věnujete pozornost svému každodennímu životu? Z jednoho okamžiku do
dalšího, jste zažili něco nepředvídatelného, co vytvořila ruka mužů vědy a použila, aby
ublížila lidstvu. Nevidíte, že je s vámi velmi jemně manipulováno, dokud stoupenci
Zlého se neobjeví před vámi a už zavedená ničemnost přivede jedny ke zradě
druhých.
Modlete se a pozvedněte svého ducha dřív, než se tyto věci stanou, jinak bude jen
málo těch, co vytrvají ve víře.
Nemluvím o konci světa, ale o této generaci, v níž se mé Slovo naplní. Nejste nevědomí
o událostech.
Jsem milosrdný a přijímám vás s velkou radostí, když činíte pokání a obracíte se. Musíte se
připravit na tento čas, neboť dny budou spěchat a urychlí události.
Vy jste mé děti, které miluji, a musíte růst ve víře. Milujte svého bližního, neboť láska mezi
mými dětmi se vytratí.

Nebojte se toho, co vám přináším, ale raději se radujte. Pak Já, Pán, budu s mým
lidem a v každém čase vás ochráním. Děkujte za vše, co máte a buďte stvoření
pokoje, vroucími milovníky mé Matky a věrní svatému archanděli Michaelovi
a nebeským sborům.
Má láska je pro mé děti: Neopustím vás, jsem pozorný ke každému z vás – buďte
věrní, přijměte Mě, zbožňujte Mě.

Přijde můj anděl pokoje: Přijde tato má podpora pro můj lid, a ještě jednou, můj
lid bude svědkem mé lásky.
Žehnám vám, milované děti.
Buďte těmi, kdo mají lásku, naději, víru a dobré srdce.
Váš Ježíš

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 9. února 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

BŮH NEOPOUŠTÍ SVŮJ LID
Boží lidé:
Přijměte pozorně naléhavou Boží výzvu:

Boží Láska volá každé lidské stvoření, aby přijalo jeho volání s vírou a láskou, a tak zabránilo
Zlému, aby je pronikl a vzal do své služby. Naše Královna a Matka Nebe a Země se přimlouvá
za své děti, i když se jedná o lidi zabředlé do světa, milovníky hříchu a ztotožňující se s
novými a hříšnými pravidly, které jim ďábel podsouvá, aby je rozdrtil.
Ne každý, kdo říká: "Pane, Pane", vstoupí do nebeského království [Mt 7, 21].
Kolik jen racionalismu je dovoleno přijmout této generaci před Božími výzvami!
Mnoho lidských stvoření se toulá po Zemi, aniž by si všimlo, co jim Boží vůle nechává vědět,
aby se mohly samy připravit. Jiní jsou ti, kdo čtou a říkají, že věří, ale v hloubce jejich bytosti
nacházejí vír pochybností. Pro ty, kdo nevěří, bylo by lepší, aby odložily to, čemu nevěří, že
je dobré a nepřijali to, ale neposmívaly se tomuto Slovu.
Buďte si vždy jistí Boží pomocí těm, kdo přijímají Varování s úctou, zůstávají před
"už a ještě ne" osobního obrácení.
Čas otevřel dveře k tomu, aby to, co musí být naplněno, vstoupilo do lidstva.
Boží lidé jsou jeho lidé, zůstávají před Ním, aniž by byli zanecháni ranám osudu,
proto jsou varováni, aby se připravili. To, co přichází, a to, co již přišlo, je silné, a proto
je nutná pevná víra a Boží Láska, přítomná v lidském stvoření, aby se necítilo ohrožováno
Otcovským domem a jeho sdělením, ale bylo předem varováno Láskou.
Některá lidská stvoření se cítí rozčarována z čekání, kterému je vystavena církev, čekání,
které bylo zkráceno silou zla ve světě, ale zapomínají, že Bůh neopouští svůj lid a dovoluje
tomu, co bylo oznámeno, aby se stalo. To znamená: bezbožnost, rouhání, neúcta
ke všemu, co představuje Bůh, svatokrádeže, přicházející pronásledování,
epidemie, zamoření, pohromy, válka, hladomor, velká zemětřesení a účinky
na přírodu.
Boží Slovo pozměňují ti, kdo z chrámů dělají hnízda zmijí a chtíče, ti, kdo oddělují věřící
od chrámů a zavírají je, aby se věřící cítili slepí. Z tohoto důvodu je nezbytná víra a úplné
odevzdání našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu, je nezbytné ticho, aby mohli naslouchat Duchu
Svatému, který jim pomáhá.
Církev, jako mystické Tělo a obživa svatého Zbytku, musí začít jako malá církev, a po
pronásledování antikristem a očistě, která z nich udělá vzácné perly, znovu se rozšířit.
Je nezbytné ukovat stvoření pevné víry tím, že dostanou poznání toho, co již
postupuje v Božím lidu a šíří se po celé Zemi.
Modlete se, Boží lidé, pokornými je pohrdáno a jsou pronásledováni, hlupáci jsou přijímáni
svou výřečností ve své vlastní tvrdohlavosti, hlupáci se prosazují s prázdným duchem.

Modlete se, Boží lidé, vichry zla přemůžou dobrého člověka, doženou lidstvo k šílenství, zničí
světovou ekonomiku a Zlý na sebe upozorní tím, že lidem nabídne ekonomickou stabilitu,
jediné náboženství, jedinou vládu a jedinou měnu.
Modlete se, Boží lidé, antikrist jedná v souladu s mocnostmi Země a připravuje svou
světovou prezentaci. Nedostatek víry mu dovolí, aby byl bez potíží přijat.
Modlete se, Boží lidé, chvíle vedoucí k této události podřídí lidská stvoření malé víry a učiní
z nich kořist záludnosti ďábla, bude znepokojovat srdce a naplňovat je pýchou, kterou bude
nelítostně šířit.
Modlete se, Boží lidé, vulkán Yellowstone se probouzí.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za nepředvídané a neznámé události přírody, které se
množí a jsou pro vědu nevysvětlitelné.
Modlete se, Boží lidé, z Vatikánu vyjdou zprávy a otřesou Božím lidem. Zmatení v církvi se
rozšíří, Boží lid naříká.
Lidská pýcha nebere na vědomí a dívá se s lhostejností, jak světová elita buduje
základy k tomu, jak zopakovat holokaust. Lidé žijí hluší, slepí a němí… Až se
probudí, ta chvíle už bude pryč, a čím pohrdali, bude příčinou jejich pláče.
Tragédie způsobené přírodou se blíží, přijdou velká zemětřesení a lidé, zhanobení svým
egem, dovolili ztvrdnout svým srdcím a jimi ochromují Boží lásku, aby nepronikla do stvoření.
Boží milosrdenství je volá, čeká je jako na marnotratného syna dřív, než přijde temnota.
Rozum jim říká, že se musí se obrátit, srdce je volá, aby změkli, a jejich smysly nechtějí být
použity ke zlu.
Volání je jedno:
OBRAŤTE SE, ZNOVU SE VYDEJTE NA CESTU DŘÍV, NEŽ ĎÁBEL VÁS UCHOPÍ
A POVEDE VÁS K ČINŮM A JEDNÁNÍM PROTI BOŽÍM ZÁMĚRŮM.
Nebojte se, uchovejte si silnou víru, nezůstávejte bytostmi zla, ale dobra.
Boží lidé, nemějte strach, nejste sami.
Modlete se k naší a vaší Královně, nebojte se, ona je s vámi, nakonec její Neposkvrněné
Srdce zvítězí.
Žehnám vám.
Svatý archanděl Michael

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 16. února 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

NEPŘINÁŠÍTE O MNĚ PRAVDIVÁ SVĚDECTVÍ
Moji milovaní lidé:
přijměte mé požehnání v této postní době, která začíná.
Chci, abyste si nejen připomínali, ale abyste prožívali půst, a zvláště tento, když jste tak
blízko událostem, které vás povedou k očistě.
Moje církev musí zůstat pozorná a udržet si víru pevnou a věrně naplňovat Přikázání.
Má požehnání pomáhají těm, kdo je přijímají:
Můj Duch Svatý vám během těchto čtyřiceti dnů dá zvláštním způsobem světlo
v aspektech vašeho osobního života, které potřebují zlepšit.
Toto mé požehnání bude růst v každém lidském stvoření, které je zaslouženě připraveno
přijmout s pokorou světlo mého Ducha Svatého, aby se připravilo na duchovní cestu, setkat
se s lidským "já". Tímto způsobem budete schopni uvidět se takoví, jací jste.
Lidstvo se ocitá ve složité rozmanitosti ideologií, které je oddělují od mé vůle, za lhostejného
pohledu některých mých kněží.
Tento půst se musí lišit od předchozích, které jste prožili s některými lidmi daleko, nebo
na dovolené a s jinými, bez jakéhokoli svědomí, kteří si vybrali tento čas, aby páchali velké
hereze a svatokrádeže, před nimiž se chvěje můj Dům.

Přišel čas, aby mé děti vyšly ze zajetí snadnosti, zatrpklosti, hněvu, nenávisti, neposlušnosti,
života, v němž žijí jako stvoření přítomné chvíle, bez citů a odmítající Mne: lidé bez pevné
víry a tudíž lidé, kteří ve Mě v jednom okamžiku věří a v dalším už ne.
Moje cesta není cestou bolesti, ale cestou odčinění, smíření, sebedarování, růstu,
zřeknutí se výroků "já jsem", já chci, "já", "já"…
Moje cesta vás vede k mé Lásce, mému odevzdání, mé oběti, mému daru sebe,
aby ve vás v hojnosti mohl růst můj pokoj, solidarita, klid, mé odpuštění.
Milovaní lidé, můj lide, každý je přede Mnou zvláštní, proto je každý drahocennou perlou
nekonečné hodnoty, proto se musíte navzájem milovat jako bratři, rozdávat dál mou Lásku,
v níž jsem sám sebe dal na kříž.
Nyní začínáte mimořádně zvláštní půst, a to natolik, že jej nesmíte promarnit, neměli byste
jej žít jako v minulosti… tento půst přichází, aby byl prožit v očistě.
Nepřítel duše dokázal proniknout do všech oblastí lidstva, napadl mou církev, aby vás odvedl
od skutečné tradice, od nekonečného tajemství mé oddanosti k vykoupení světa. [Řím 16,
17].
To je strategie zla, vyjádřená těmi, kdo zastupují antikrista, který jim vysílá vítr své
přítomnosti na Zemi. To on šíří strach z bratrského setkání v tomto času, na cestě k vrcholu
naplnění této mise pro vykoupení lidské rasy, kterou můj otec svěřil Mně, a způsobil, že můj
lid neodhodil špinavé hadry, které nosí a jimiž se chlubí.
Vyzývám vás, abyste zůstali se Mnou, modlili se, postili se a přinášeli bratrům lásku.
Vyzývám vás k pokání, které vám říká, abyste plnili mou vůli, a nikoli svou vlastní.
Vyzývám vás k dobročinné lásce, která nedává to, co je nadbytečné, ale to, co je
potřebné, aby byla plodnější.
Vyzývám vás, abyste se modlili s opravdovým pokáním za bídu, kterou nosíte s sebou.
Přikazuji vám, abyste nebrali ohledy na sebe, ale postarali se o svého bratra
a viděli Mě v něm [Gal 6, 4].
Přikazuji vám, abyste se modlili se slzami, které se rodí z bolesti, že jste Mě
urazili a že Mě stále urážíte.
Podívejte se na sebe, děti:
Vy nejste zářící hvězdy…
Vy nepřinášíte o Mně pravdivá svědectví …
Vy nejste opravdovými stoupenci mé Matky…

Naučily jste se plazit a schovávat se, abyste nebyly viděny: dělat zlo je snadné, dělat dobro
znamená umírat sám sobě.
Postní doba není požadavkem, není to trýznivé břemeno, ale čas pro vás, abyste napřímily
odchýlenou cestu, po které jdete, napravily jednání a činy, které považujete za dobré, i když
takové nejsou.
Už dost, moji lidé!
Čas ubíhá a s ním se očista stává silnější, bolestnější a trvalejší, abyste posílili
svou víru a aby moji lidé, můj malý Zbytek byl neochvějný.
Země pokračuje v neustálém třesu, epidemie postupuje a zlo ji s radostí vítá, aby přijalo
opatření proti těm, kdo jsou moji.
Mějte na paměti, že tento čas byl zkrácen…
Ať vás noc nezaskočí čekáním na znamení, abyste se změnili – znamením je tento
půst.
Spící sopky se probouzejí a lidstvo bude opět nuceno omezit se v pohybu z jednoho místa
na druhé.
Moji lidé, milované děti:
Já jsem s vámi, moje Matka vás neopustí, můj milovaný svatý archanděl Michael
spolu s nebeskými legiemi čeká, až se svěříte jeho ochraně, a můj anděl pokoje
přijde pro dobro mého lidu.
Jste požehnáni Trojiční Láskou, jste a stále budete žehnáni. Moji lidé nebyli nikdy opuštěni,
ani v budoucnosti nebudou, proto posílám svého anděla pokoje, aby s mým Slovem v ústech
uhasil žízeň a utišil hlad těch, kdo jsou moji, v krvavých okamžicích pro lidstvo.
Duchové zla, rozptýlení ve vzduchu, neztrácejí čas, aby vás vedli do záhuby, zvláště ty, kteří
jsou daleko ode Mne. Přijďte ke Mně, Přijďte ke Mně!
Vzývejte svatého archanděla Michaela a nebeské legie a buďte svědky mé Lásky
a opravdovými dětmi mé Matky.
V tomto půstu si obzvlášť přeji, aby se moji lidé zdrželi vyslovit slova proti svému
bratru.
Vyzývám vás, abyste odpouštěli a byli odpuštěním [Jak 4, 11].
Vy jste můj lid a moji lidé musí přitahovat dobro a uvádět je do života v každé osobě mého
mystického Těla.

Žehnám vám mým Nejsvětějším Srdcem.
Váš nejláskyplnější Ježíš

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 22. února 2021.
Luz de Maria (Argentina), lz\mgg.revelationesmarianas.com/

MUSÍTE SE OBRÁTIT DŘÍV, NEŽ SE SETMÍ

Milovaní lidé Boha, sdílím s vámi Boží Lásku.
Děti Nejsvětější Trojice:
V každém okamžiku jste ochraňovány ve vašich činech a jednání, abyste se mohly
udržet na cestě, která vede k věčnému životu, bez porušení vaší svobodné vůle.
Musíte stále zkoumat samy sebe, aby ani vaše práce, ani vaše chování vás nemohly vést
k vydání svědectví, jež jsou v rozporu s Boží Láskou, která vás varuje.
Boží lidé, netoulejte se po jiných cestách, buďte i nadále nositeli Boží vůle, abyste mohly
zůstat v bezpečí.

Lidstvo musí být v jednotě s Nejsvětější Trojicí, s naší Královnou a Matkou Nebe a Země,
s příkazy Božího Zákona. Je snadné oklamat lidstvo kvůli jeho nedostatku víry, nekonečně
liberálními myšlenkami, sektami a ideologiemi. Jsou oděné jako dobré a chodí kolem, aniž by
si Boží lidé uvědomili jejich záměr přivést je na zcestí a nechat je zcela padnout do rukou
Zlého.
Jste snadnou kořistí pro ty, kdo byli posláni zlem, aby znepokojili lidstvo do té míry, že se
bude bouřit proti všem a všemu, co je proniknuto dobrem. Ovládnou jejich mysl, jste-li
stvoření slabá, neduchovní a nerozumná, neodolná k našeptávání zla. Někteří si myslí, že
jsou vyzrálí ve víře, ale není tomu tak. Jejich mysl je na vlastní nebezpečí zavede, kam chce,
kam se jí líbí a dovolí, aby z jejich úst vycházely urážky vůči našemu Králi a Pánu Ježíši
Kristu, naší Královně a Matce a vůči daru života [Řím 12, 2].
Boží lidé, ztrácíte svou vyrovnanost, svůj rozum, osu, která by vás měla udržovat
soustředěné na Boží práci a jednání, a v mžiku padáte jako farizeové a dovolíte každé
špinavosti a urážce vůči svému bližnímu vyjít z vašich úst.
Jste nositelé masek!… Musíte se obrátit nyní, dřív, než se setmí a temnota se
stane pánem zkázy.
Předali jste osud lidstva do ďábelských rukou ochranou nepřirozených zákonů, které urážejí
Boží srdce, přijímáte vše, co k vám přijde, bez rozmyšlení a bez porozumění, že jste byli
omezeni ve svém normálním jednání a způsobu života, abyste se připravili na veřejné
vystoupení antikrista.
Boží lidé, elita již ovládá celé lidstvo ze zákulisí. V této době už není pro většinu mythem. Její
členové se prezentují před všemi lidmi a tím ukazují, že ekonomická moc ovládá lidstvo podle
své libosti.
Proč se ukazují před vámi, Boží děti?
Ovládají vás a chtějí, aby jejich tvář byla známá většině, aby přijímala jejich příkazy, když je
vám dají. A to je kritická chvíle, tolik očekávaná světovou elitou. Proto vám odhalují všechny
své plány už předem, abyste je neodmítly.
Jako kníže nebeských legií, vás proto vyzývám, abyste prohlásily se mnou:
"OTČE, TVÉ JE KRÁLOVSTVÍ, MOC A SLÁVA NAVĚKY VĚKŮ. AMEN."
Boží lidé musí dávat pozor, aby se modlili, pracovali a jednali v Boží Lásce, aby zvítězili nad
nepřítelem duší.
Modlitba, která podává svědectví, se nevyjadřuje jen hlasem, ale také srdcem a nachází svůj
vrcholný bod u svého bližního. Tento způsob práce a jednání současně oslabuje ďábla a jeho
stoupence, kteří převzali hlavní pozemské síly, aby vydali své pokyny v rozporu s Božím
Slovem.

Boží lidé, očekáváte pronásledování? Ano, budete pronásledováni potom, co mocnosti zla
vyzkouší vaši víru, potom, co vás přivedou cítit se bezmocnými a oslabenými… Ale nebudou
mít úspěch s věrným lidem: obráceným a přesvědčeným [1Petr 1, 7].
V Trojjediném Bohu, sjednocený pod ochranou naší a vaší Královny a Matky
a přijímající ochranu nebeských legií a blahoslavených duší každé osobní
oddanosti, Boží lid zastaví útoky ďábla, jenž manipulací s podvědomím chce
proniknout do ducha věrného Božího lidu.
Velké zájmy pozemských mocností vědí jak proniknout do podvědomí lidského stvoření
a již připravily vše, co je k tomu zapotřebí. Velké antény, zřejmě pro novou technologii
příjmu a vysílání, jsou prostředky k proniknutí do lidského podvědomí a vedou lidi
k jednání a činům v rozporu s Boží vůlí. Proti tomu existuje lék:
Ať lidé zůstanou v pravé víře…
Ať žijí, pracují a jednají v dobru…
Ať milují Boha nade všechno a svého bližního jako sebe samého…
Tím se ve vás zastaví působení zla.
Zůstanete-li ve správném duchovním stavu, přítomnost Božího ducha vás
zachrání před tímto zlem. Mějte na paměti, "ve správném duchovním stavu,
aby ve vás jednal Duch Boží a měl tak protilátku proti této vládě."
Toto dobro prospěje těm, kdo jsou v procesu obrácení a lidským stvořením, která jsou na
cestě k věčné spáse.
Tato generace čelí zneužití elitou, která všude na zemi přebírá moc, aby předala lidstvo
antikristu, upevnila jediné náboženství, jednotnou vládu, jednotnou měnu, jednotné vzdělání
ve své touze napodobit Boha Jediného a Trojjediného.
Boží lidé, neztrácejte víru, žijte tak, aniž byste opustili Boží sféru. Neříkejte: "Zůstanu pevný
až do konce" – uchovávejte tato slova v tajnosti svého srdce. Někteří, kdo se nazývají věrní
Bohu, ztratí víru ze strachu a neznalosti těchto posledních událostí.
Jsou to bratři ve víře, kdo dávají, a budou si vzájemně dávat pomocnou ruku v těchto
chvílích, v nichž najdou sami sebe.
Zůstaňte v útočišti Nejsvětějších Srdcí našeho Krále a Pána Ježíše Krista a naší
Královny a Matky. Potom budete vedeni mými legiemi do úkrytů připravených pro
vaši ochranu. Domovy, opravdu oddané Nejsvětějším Srdcím, se již staly úkryty.
Nebudete nikdy opuštěni Boží rukou.
Utrpení Země pokračuje a s ním i utrpení lidstva.

Církev našeho Pána a Krále Ježíše Krista je otřesena, ostré spory ji povedou k rozdělení.
Udržte si víru, nezoufejte, nerozprchněte se, jste chráněni mými legiemi a Boží vůle zmocnila
naši Královnu a Matku porazit Satana.
Nebojte se, Boží děti mají stále jistotu Boží ochrany.
Buďte opatrné, Boží děti, buďte bdělé!
Prudké útoky přírody pokračují, některé ze samotné přírody, jiné jsou vyvolány lidmi vědy,
kteří slouží zlu.
Sopky se probouzejí a moře bude rozbouřené.
Tváří v tvář těmto událostem, Boží lid nebude ztrácet odvahu, ale zůstane pevně
stát s vírou v ochranu svého Pána a Boha.
Boží lidé:
Nebojte se, nebojte se, nebojte se!
Nejste sami, mějte pevnou víru.
V Boží Lásce,
Svatý archanděl Michael

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 4. března 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

MUSÍTE ZŮSTAT PEVNÍ NA CESTĚ

Milovaní Boží lidé:

Přijměte požehnání, které proudí z mé věrnosti Nejsvětější Trojici.
Naše Královna a Matka Nebe a Země vás drží pod svým mateřským pláštěm.
Nejste sami, Boží ochrana působí v každém z vás, avšak k tomu je nutný stav milosti.
Lidstvo je na pokraji chaosu. Země je ohrožována různými tělesy přicházejícími z vesmíru,
která mají vliv na klima, vulkány, na zemské tektonické zlomy, na lidské tělo a na zvířata.
Ti, kdo žili v hojnosti a finančním zajištění, došli nyní k poznání, jak křehká je ekonomika
a jak lehce se dá Země zničit.
Pozorujete Slunce s jeho nádherným světlem na nebeské klenbě, které je rozbouřeno jako
vše ostatní ve stvoření, a kvůli jeho erupcím z něho vycházejí magnetické bouře a výrony
koronární hmoty. Hvězda Slunce se změní a prožijete to, co se stane dřív, než dojde k jeho
změně. Magnetické pole Země bude slábnout a současně obrovská sopečná erupce způsobí
[Mk 13, 24], že komunikační a elektrické sítě budou vyřazeny z provozu.
KAJTE SE, TEĎ!
Smiřte se a obraťte se, aniž byste se odvrátili od Pravdy, neboť to, co vám bylo
oznámeno, se uskuteční a každý ponese tíhu zkoušek, které přijdou na lidstvo.
Bude to chvíle, kdy se budete cítit ztracení a opuštění, nikoli Bohem, ani Královnou a Matkou
Nebe a Země, ale sami sebou, vy, kteří jste neposlouchali [Řím 5, 10].
Stvoření malé víry! Musíte zůstat pevné na cestě.
Víra vás musí udržet stojící a bez pochyb.
Když pochybujete, ďábel vás stáhne na zem a bude vás prosévat [1Petr 1, 9].
Každé lidské stvoření má na zemi svou misi, kterou má naplnit, a nyní je pro vás čas, abyste
ji vzali vážně.
Mějte na paměti, že přijde doba, kdy vzhledem ke spěchu světové elity udržet lidstvo pod
svou kontrolou, požadavky věrných Božích dětí cestovat z jedné země do druhé, aby se
setkaly, nebudou možné. Nepropadávejte panice, každé Boží dítě je chráněno, ať už je
kdekoli.
Do každého útočiště Nejsvětějších Srdcí přijdou lidská stvoření, která tam mají přijít, stejně
jako domovy zasvěcené Nejsvětějším Srdcím jsou a budou chráněny, žijí-li v souladu s Boží
vůlí.
Boží lidé, toto je čas probudit si svědomí a připravit se na prudké útoky Zlého na celé lidstvo.

Jste v čase půstu, zůstávejte v modlitbě, napravování, prožívejte vnitřně své jednání a činy
a zlepšujte sami sebe. Toto je pro vás čas maximálního úsilí, Boží stvoření.
Archa byla postavena. Volal jsem znovu a znovu k lidem, aby vešli s vírou
a pokornou prosbou. Archa aktivní modlitby, činu a lásky k bližnímu, jistoty víry, přímé
cesty, abyste se připravili a nepadli ochromeni tváří v tvář blížícímu se rozkolu.
Boží lidé, neříkejte: "Den je krásný", protože vidíte, že slunce svítí, neříkejte: "Je zamračeno"
když nevidíte, že slunce svítí. Slunce bude brzy zastíněno velkou vulkanickou erupcí.
Připravte se a nezapomeňte, že budete přezkoušeni činem Božího milosrdenství,
který je Velkým Varováním.
Pak zakusíte chuť nebe, už předem, potom…
Milovaní Boží lidé:
Nebojte se, nebojte se!
Jste v dlaních rukou Boha, Jednoho a Trojjediného.
Nebojte se, my chráníme jednotlivě každého z vás [Ž 46, 1].
V Bohu, Jednom a Trojjediném.
Svatý archanděl Michael
Poselství Matky Spásy ze dne 14. března 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

NEZTRÁCEJTE VNITŘNÍ KLID

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Přijměte mé mateřské požehnání…
S bolestí vidím, jak se stále víc vzdalujete od mého Syna, kdy velká část lidstva necítí,
že Jej potřebuje, a tím spějete k setkání a přijetí antikrista a jeho lží, jestli se neprobudíte
ze své duchovní letargie [Kol 2, 8].
Žijete ve velké jámě, kde vám říkají, jak máte pracovat a jednat...
Aniž byste to čekaly, jste zajatci elity. Ocitly jste se v domácích koncentračních táborech,
a to vás činí nejisté a snižuje vaši schopnost myslet a uvažovat...
Vlažní ve víře dočasně zavírají chrámy, které později budou trvale zavřeny, a vy, děti,
se na to díváte jako na něco normálního, v rámci toho, co lidstvo v této době žije.
Věrní lidé mého Syna, žijete ve všech druzích válečného stavu, nevidíte zbraně,
co se používají ve válkách, ale válka vám roste přímo před očima. Jsou vám
ukládána časová omezení vzhledem k cestování z jedné země do druhé, připravují vás
na příchod "mikročipu", bez něhož nebudete moci nakupovat ani prodávat, opustit domov
nebo získat lékařskou péči, nebudete se moci přemístit z jednoho místa na druhé, pokud
odmítnete být označeni pečetí [Zj 13,16-17].
Vzhledem k tomu je nutné, abyste se přiblížili mému Synu, poznali Jej, milovali
Jej, byli mu věrní a žili z jeho lásky, abyste posíleni, mohli postupovat uprostřed
duchovního boje a světské moci.
Komunismus postupuje, nezmizel, je živý a směřuje ke svému cíli, a mé děti budou trpět.
Modlete se, mé děti, modlete se, modlete se, Balkán bude ve zprávách pro lidstvo.
Modlete se, mé děti, modlete se, Evropa bez ekonomiky bude kořistí nájezdníků,
oblečených v rudém.
Modlete se, mé děti, přibližte se bez prodlení k mému Synu: obrácení je naléhavé,
abyste byly hodny Boží ochrany.
Modlete se, mé děti, zkoumejte se vnitřně: Varování se blíží.
Modlete se, mé děti, modlete se za Ameriku, bude bičována.
Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko, bude otřeseno.

Díváte se na kříž jako na utrpení: Můj Syn vám dal kříž Vítězství a vy jím pohrdáte kvůli
světským modlám, které vám nabízejí rozptýlení. A věčný život? Ztratíte jej ve chvíli
nerozumu.
Obraťte se, je naléhavé, aby se mé děti obrátily, aby je cokoli, co se stane,
posílilo ve víře, v lásce k mému Synu [Skutky 17, 30].
Pozor, děti! Na různé nemoci jsem se vám z Boží vůle zmínila o použití borovice. Otcův dům
své děti neopouští, ale brání a chrání je už předem.
Uchovejte si lásku k bližnímu, neztrácejte vnitřní klid. Nepřítel duše, ďábel, bojuje proti lidem
mého Syna – trvá na tom, abyste byli arogantní, podněcuje vás k agresivitě, vnucuje vám
nestydatost, živí vaše "ego" až na dřeň, abyste byli kamenem úrazu pro své bratry.
Dětičky, milujte se navzájem, buďte nositeli pokoje, mějte na paměti, že musíte zůstat
sjednocené s Boží vůlí.
Modlete se, modlitba je prostředkem k setkání s mým Synem, přijímejte svátosti,
buďte vyznavači mého Syna, kdekoli jste – opravdoví ctitelé, vydávejte svědectví
o Duchu Svatém, který přebývá v každém z vás.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Žehnám vám, ochraňuji vás, zůstávejte v jednotě s Boží láskou. Přijďte do mého srdce,
v něm budete v bezpečí.
Nebojte se. Žehnám vám.
Matka Maria.

19. BŘEZNA 2021
30 LET DUCHOVNÍ CESTY

Bylo to ve Svatý týden roku 1991, kdy se poprvé zjevila naše blahoslavená Matka.
Uplynulo třicet let od chvíle, kdy se naše blahoslavená Matka pod titulem Královna pokoje
poprvé zjevila v mém domě v oltářním obrazu, z něhož vytékaly Slzy olejovité konzistence
a nebeské vůně.
Ze slz začala po chvíli vycházet Krev se silnější vůní, která dávala tušit, že nás navštěvuje náš
Pán Ježíš Kristus skrze svou Matku.
Třicet let, která se zdají být okamžikem, během nichž obraz navštívilo mnoho lidí a událo se
mnoho zázraků jako znamení jeho přítomnosti a štědrosti.
Jaké to byly časy, jaké dary jsme jako děti dostávaly z rukou naší Matky!
Jak bychom mohli zapomenout na každý okamžik prožitý s velkorysostí nebe, které miluje
a odpouští, odpouští a miluje! Čas, během něhož jsem začala s požehnáním, které ke mně
postupně promlouvala naše blahoslavená Matka a náš nejmilejší Pán Ježíš Kristus, jak se to
děje nyní.

První diktáty nebes jsou a vždy budou součástí mé přítomnosti, v níž je pro mě každý Boží
čin prvním a tím, za který z duše děkuji na kolenou Trojičnému trůnu.
Takže krátký komentář: Děje se to i nadále, ne tak často jako dřív, ale naše Matka nám vždy
v určitém okamžiku dá "ZÁZRAK LÁSKY Z NEBE", ne pro mne, ale abych je sdílela.
Nějakou dobu se poselství z Božího příkazu odmlčela, dokud mi naše Matka nepřikázala,
abych je zveřejnila.
Tak začaly dějiny této Lásky, jimiž jsme uprostřed klopýtání i požehnání prošli k Boží slávě.
Při tomto třicátém výročí děkuji tolika bratřím a sestrám, kteří zůstali po boku Krista a naší
Matky a rozhodli se spolupracovat, aby se tato božská zjevení dostala do světa, aniž by byla
známá jejich jména, která ale září ve Svatých srdcích jako hvězdy světla a míru.
Děkuji nebesům, která mě podporovala, vám všem za velké požehnání modlitby a za to, že
jste hvězdami, které se stále drží svatého pláště naší Matky, která nám žehná radostmi, jež
nás vedou k tomu, abychom už předem žili z nebe.
Děkuji své rodině, která mě vždy podporovala a činila tuto cestu snesitelnější, a také své
duchovní rodině, bez níž by nebylo možné vynést tyto výzvy do světa a říci: Děkuji ti, Otče,
za mě a za všechny.
Požehnej nám, Otče, abychom všichni i nadále byli milujícími dušemi tvé Nejsvětější Trojice
a nositeli Dobré zprávy, v níž bude triumfem Neposkvrněného Srdce naší Nejsvětější Matky,
aby Svatá Trojice dostala zemi, kterou nám odkázala v náležitém stavu, aby Alfa a Omega
byly uctívány na věky věků a všude.
Luz de Maria

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 24. března 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

BUDOUCNOST JE PRO VÁS NEJISTÁ

Milovaní Boží lidé:
Jsem k vám poslán jako k dětem, které potřebují Boží pomoc, abych vás upozornil
a vyzval k naléhavému obrácení.
Lidské stvoření zatvrdilo své srdce, libuje si ve svatokrádežích, herezích, zločinech, urážkách,
ohavnostech a dalších hříších, kterými těžce uráží Nejsvětější Trojici a naši Královnu a Matku
Nebe a Země.
Ti, kdo se oddávají světským radovánkám, se snadno stanou kořistí nových změn v Kristově
církvi, které jsou mimo pravé učení a pod nimiž se skrývá zvrácenost ďábla, která vyvolává
rozdělení mezi bratry.
Boží zákon je již podmíněně nahrazen velmi lidskými pojmy, a to z pohodlnosti skupin
zakořeněných v elitě, která řídí svět, s cílem vytvořit schizma uvnitř církve.
Lidské stvoření, vzdálené od Boží Lásky a od Lásky naší Královny a Matky, je bezbranné před
šípy zla, které se pokouší svést je k pádu.

Ti, kdo jsou vlažní, nebudou v nadcházejících krizích víry rozlišovat dobro od zla.
Proto je naléhavé modlit se vzájemně za sebe o přímluvu, nepropadat zoufalství,
které vás ochromuje, ale naopak zůstávat v pokoji, aby vaše prosby byly
balzámem, který se dostane k těm, kdo potřebují obrácení.
Lidstvo neposlouchá, ani se nedívá, nebojí se toho, co v této chvíli prožívá, ani toho,
co přijde, nebere to s vážností, jakou si události zaslouží.
Budoucnost je pro vás nejistá. Člověk opouští vztah s naším Králem a Pánem Ježíšem
Kristem, aniž by to u něj vyvolávalo hrůzu. To, co hrůzu v lidstvu vyvolává, je pád
ekonomiky, a ta padá… Ubohá stvoření bez víry pocítí ztrátu života!
Potravin bude nedostatek, jaký lidé nikdy předtím nezažili, vlažná víra přinese strach
a nejistotu.
Lidské stvoření žije z bezprostředního, které mu dává blahobyt, a protože o Bohu neví,
nemůže Jej poznat. Protože člověk nepoužívá své myšlení, ani neuvažuje o příčinách
a důsledcích svých činů, zapomíná, že budou-li Boží lidé věrní a pravdiví, bude jim
z nebe dána manna, která je bude živit [Ex 16,4].
Naše Královna a Matka vás neopouští a dává pozor na lid svého Syna.
Modlete se, děti Krista Krále, přijde nová pohroma a přinese bolest a hrůzu.
Mládež, lhostejná a bez nápravy, bude trpět jako první.
Modlete se, děti Krista Krále.
Ach, lidstvo, doufáš, že se vrátíš k normálu minulosti, ale to je v obrovském
nesouladu s přicházející realitou.
Modlete se, děti Krista Krále, tento půst musí být pro dobro duší, litujte svých hříchů,
už nečekejte.
Nezapomínejte na má slova, jako zapomínáte na vše, co slibujete, individuální duchovní
proměna musí obsahovat vědomí toho, co je to SPÁSA DUŠE.
Jde o nepřetržitou a vědomou duchovní práci, při níž musíte používat své smysly,
paměť, chápání a vůli, spolu s rozumem a vírou.
Nechoďte jako automaty za tím, co je vám předkládáno jako dobro, aniž byste uvažovali o
tom, že dobro pochází od Boha a je vytvářeno Boží Láskou a že zlo je vytvářeno ďáblem.

Nacházíte se v rukou jiných, kteří nejsou z rukou Nejsvětější Trojice…
Jste ve zvrácených rukou moci zla, které vše připravuje na příchod antikrista… [2Tes 2, 3-4].
Přemýšlejte, Boží děti: Matka našeho Krále a Pána Ježíše Krista byla věrná svému Synu a její
Syn ji nikdy neopustil v rámci mystického spojení, v němž žili po všechny časy.
Nepropadávejte panice kvůli těm, kteří se vzdalují od Boží Lásky a lásky naší
Matky, nacházejte pokoj, a pak s vírou proste o obrácení svých blízkých a celého
lidstva. Tak se udržíte v Nejsvětější Trojici – skutky ve prospěch druhých. Prosba je čin,
práce ve prospěch vašich bližních.
Tato církev našeho Pána a Krále Ježíše Krista musí toužit po odpočinku a nalézt jej, vytvářet
větší víru tím, že bude pomáhat druhým. Bůh není statický, Bůh je pohybem Lásky, je
původcem Naděje a Lásky. Lidské stvoření musí být zrcadlem Božích atributů, aby nebylo
lhostejné ke svému Stvořiteli. Bůh je život, a život v hojnosti. Bůh je život, a to život
v hojnosti, přesto mnohá lidská stvoření se zdají být mrtvá…
KUPŘEDU, BOŽÍ LIDE!
Nejste sami, cožpak nejste mystické tělo Kristovo a děti Matky Boží a naší Matky?
Nejste sami, buďte tvůrci pokoje, buďte si jisti Boží láskou k vám.
Nebojte se, Neposkvrněné Srdce naší Královny a Matky zvítězí a vše bude dobré a pro dobro
lidského stvoření.
Milovaní Boží lidé, žehnám vám.
Svatý archanděl Michael

Poselství Matky Spásy ze dne 28. března 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

DOST BYLO POLOVIČNÍ VĚRNOSTI

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Mé děti, na začátku Svatého týdne si mé mateřské srdce přeje zůstat činné
v každém z vás.
Začněme oslavu připomínky této oběti mého božského Syna s vědomím, že vám to
Nejsvětější Trojice dovolila prostřednictvím těchto výzev.
Umučení mého Syna Ježíše Krista zůstává skrytě přítomno nejen během tohoto
Svatého týdne, ale každý den, každý týden, každý měsíc, každý rok…
Proniká do života lidského stvoření, do všech jeho činů a práce, do utrpení
i radostí všech jeho bratrů.
Můj Syn jde před vámi a vy Jej nepoznáváte jako učedníci na cestě do Emauz. Musíte se
soustředit na poznání mého Syna, potřebujete klid ve vaší práci a skutcích, aby vás inspiroval
a osvítil Duch Svatý, abyste se neukvapovaly ve svých činech a nebyly jimi odváděny
od mého Syna.

Pokušení jsou nyní silnější než v jiných obdobích historie lidstva, v nichž je boj
proti duchovnímu a v některých případech i fyzickému zlu hmatatelný: to
nemůžete popřít.
Lidská stvoření jsou pomalá v poznávání mého Syna, protože neuvažují, ale jednají
ze setrvačnosti, napodobováním, nebo z ochoty k ústupkům. Tímto způsobem nedosáhnete
věčného života, musíte se soustředit na duchovní život, a ne na ten vnější, který je pomíjivý
[Lk 24,25].
Dost! Dost bylo poloviční věrnosti, slibů, které neplníte, života jako řeky po bouři,
která s sebou nese bahno a špínu, aniž by mohla očistit duši.
Čistota srdce je naléhavá, je to chvíle, kdy je třeba vědomě a v pravdě činit
pokání, požádat o odpuštění, činit nápravu a pokračovat ruku v ruce s mým
Synem.
Ve vás je velice potřebný úmysl. Záměr při rozvíjení skutků nebo práce je rozhodující
na cestě spásy, správný a zdravý úmysl je prospěšný a dokáže v každém z vás vynést
na povrch to, co bylo dříve skryté, a vede vás k dobru.
Církev mého Syna se mění… Stane se církví bez Matky?
Děti, žijte v pravém magisteriu církve mého Syna. Nepodléhejte snadným pravidlům, která
nevyžadují oběť, obrácení, odevzdání, modlitbu, jednotu, svědectví, půst, lásku k bližnímu
a především uctívání Nejsvětější Trojice.
Účast na novinkách vás přivede ke zkáze, nevědomosti a závislosti ve vašich skutcích
a jednání. Nechá vás podlehnout, pokud jde o vaše hodnoty a dobré zvyky, povede vás
k souhlasu s normami, které nejsou Boží vůlí.
Jako Matka vás vybízím, abyste každý den žily s cílem ke zlepšení, k uspořádání vašeho
duchovního života, abyste v kříži mého Syna našly pravý mír, pravou lásku, hojnost dobra,
protilátku proti netrpělivosti, nesnášenlivosti, proti agresivnímu chování, vnucování,
nepochopení, a autoritářství. Tyto a další vady jsou v lidském stvoření zakořeněny tak,
že je člověk už nedokáže rozlišit.
Toto je čas osvobodit se od lidských omezení a odevzdat se mému Synu.
Jak málo tomu rozumíte a jak pomalu vaše srdce věří všemu, co oznámili proroci!
Modlete se, mé děti, modlete se za mír ve světě.
Modlete se, mé děti, modlete se a přijímejte mého Syna v eucharistii.

Modlete se, mé děti, modlete se, dívejte se na kříž, rozjímejte o něm a sjednoťte
se s ním.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Nebojte se toho, co přijde, nebojte se, strach ochromuje.
Žehnám vám.
Matka Maria.

Poselství Matky Spásy ze dne 2. dubna 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

HISTORIE SE OPAKUJE

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Nabízím vám své mateřské ruce, aby vás dovedly k mému Synu.

Můj Syn, vydaný těm, kdo Jím pohrdají, bijí Jej a bičují jako tichého beránka [Jr 11,19],
je veden z místa na místo před těmi, kdo se sami nazývali "doktoři Zákona" a cítili se
ohroženi Pravdou z výsosti… [srov. Iz 53,7].
V této době, kdy tolik lidí popírá mého Syna, i když ho znají, se historie opakuje.
Tato generace, více než ty předchozí, opakuje tuto zradu.
V této době vzniká velký zmatek. Lidská stvoření nevědí, co je Pravda, nevědí, kam jít,
protože neznají mého Syna. Lidé se věnovali životu vlažně, bez nasazení, aniž by šli
do hloubky, bez uvažování… Je smutné, že velká většina z nich jsou křesťané jen podle
tradice.
To bičuje mého Syna, korunuje Jej to trním kvůli neznalosti mých dětí vzhledem k Božímu
dílu a působení. Proto jsou lidé mého Syna vedeni ke každé události jako pokorné ovečky,
nemají schopnost rozlišování, nejdou do hloubky událostí.
Věří, že milují mého Syna, a v okamžiku vše zmizí jako mořské vlny, protože
nemilují mého Syna v Duchu a Pravdě:
Nemilují mého Syna v duchu a Pravdě… [Jan 4,26].
Nedívají se dál, než co mohou vidět jejich oči…
Neosvojují si poznání…
Nakonec jsou to bytosti, které žijí ve falešné religiozitě. To zraňuje Nejsvětější Srdce mého
Syna.
Nemilují Jej v Duchu a Pravdě.
Jsou to lidé vlažní, nerozlišují a snadno se nechají zmást, i když vědí, jak se zlo rozmáhá.
Touží dosáhnout na všechny lidi a způsobit jim poškození jejich těl.
Ptám se vás:
A až bude pečeť šelmy lidem předložena jako prostředek k pohybu na zemi?
Kdo zůstane věrný mému Synu? Najde můj Syn na zemi své věrné?
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Během mučivého loučení, tvář mého Syna odhalila jeho bolest, které bude muset čelit, bolest
zrady, bolest lidského hněvu. Tato smutná skutečnost se opakuje v celých dějinách spásy.
Je to Bůh-Člověk, který ustanovil kněžské vysvěcení...
Je to Bůh-Člověk, který se před odchodem do Otcovy vůle zasvěcuje [Mt 26,26], přestože
je zrazen…
Z lásky je živí svým Tělem a Krví, i když ví, že ideje a modernismus je od tohoto božského
pokrmu oddělí.

Ach, lidstvo, které se nedívá, necítí, nechápe zkaženost toho, kdo je uprostřed nich, aby
uchvátil to, co patří mému Synu!
Oběť mého Syna pro všechny bude proměněna v náboženství pro všechny,
do náboženství bez eucharistického pokrmu, bez Matky, bez Přikázání.
Bude jediné náboženství, jeden zákon, jeden řád.
Kdo bude moci nakupovat a prodávat? [Zj 13,16-17].
TI, KDO PODLEHNOU PEČETI ANTIKRISTA, ZTRATÍ PAK SVOU DUŠI.
Modlete se, mé děti, za brzké obrácení.
Modlete se, děti Moje, aby lidé došli k poznání Pravdy.
Stojím na straně lidu svého Syna.
Jděte k mému Synu: jděte proti proudu světa, zachraňte svou duši!
Matka Maria

Poselství archanděla Michaela ze dne 5. dubna 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

NEHLEĎTE NA SEBE, ALE NA DOBRO BLIŽNÍHO

Boží lidé:
Žehnám vám svou věrností k Nejsvětější Trojici.
Děti Nejvyššího:
Přicházím, abych vás vyzval k obrácení.
Obrácení je osobní...
Rozhodnutí je osobní...
Vůle vzdát se činů odporujících dobru duše je osobní...
Postoj a povaha jsou osobní...
Vůle vystříhat se negativních myšlenek, lenosti, únavy, rutiny, stejně jako vůle k poslušnosti
je osobní...
Současně je v osobních rozhodnutích touha kráčet ve víře a s jistotou, a ta je proměňuje
v příležitost obětovat každodenní trny s láskou a v příležitost zeslabit osobní chyby a přiblížit
se k setkání s naším Pánem a Králem Ježíšem Kristem.
Nehleďte na sebe, ale na dobro bližního, a to vás přivede rychleji na cestu
obrácení; milovat ty, kdo vás nemilují, kdo vám nerozumějí, přináší osobní
prospěch.
Nejste povoláni k tomu, abyste prožívali víru izolovaně, ale abyste ji sdíleli se svými bratry,
byli svědky Boží lásky, svědky bratrství, hledali společné dobro, byli těmi, kdo pod ochranou
našeho Pána a Krále Ježíše Krista přinášejí do společenství osobní víru a činí cestu svých
bratří snesitelnější a zároveň předávají tuto touhu, aby všichni dosáhli obrácení.
V této době je hledání obrácení životně důležité. Je to nutnost: jako je voda nebo jídlo pro
fyzické tělo, tak je obrácení nezbytné pro duchovní organismus [srov. Sk 3, 19].
Pro vás, jako lidské bytosti, je zásadní, abyste vážně analyzovali, hlouběji pronikali a byli
si vědomi pravdy, která je vám v současnosti skryta, a reality, v níž se nacházíte, a uvědomili
si ji, abyste se mohli objektivně připravit na nápory zla.
Již jste byli varováni před tím, co má přijít, ale i přesto nereagujete vzhledem
k naléhavosti okamžiku.
Velmoci směřují k účasti na konfrontaci, která vyvrcholí třetí světovou válkou, a proto je tak
nezbytný osobní pokoj abyste mohli pomoci tím, že budete lidmi, kteří jsou nositeli Božské
lásky.

Pobřežní oblasti budou trpět stoupáním vody na pevninu. Země se bude otřásat. Celé
stvoření pozná naplnění toho, co bylo předpověděno a co Boží děti odmítly.
Boží lidé, zůstaňte v zástupu na pochodu, vytvořte pevnou, neproniknutelnou zeď,
důvěřujte Nejsvětější Trojici a Mateřské ochraně. Zlo nečeká, zatímco Boží lidé neúnavně
hledají výmluvy, proč neplnit to, co od nich nebe žádá.
Podívejte se na současnou realitu objektivně.
Jak dlouho zůstane lidstvo v podrobení?
Modlete se, modlete se za Argentinu: lid je v nebezpečí.
Modlete se, modlete se za Brazílii: bude těžce trpět.
Modlete se, modlete se za Spojené státy, Itálii a Rusko: budou těžce trpět.
Jako Boží lid zůstaňte v pravém učení církve našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Všímejte si reakce přírody na celé Zemi.
Zmatek narůstá; uchovejte si pevnou víru – neustále ji posilujte, nebuďte pasivní,
nenechejte se zmást, jako je zmatený zbytek lidstva.
Udržujte se v neustálé pohotovosti.
Nedovolte, aby vás zapečetili mikročipem: bude lidstvu vnucen. Mějte na paměti, že budete
muset být silní a pevní ve víře, abyste odmítli získat to, co potřebujete, a mohli tak zachránit
své duše.
Buďte stvořeními dobra.
Žehnám vám ve Jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Amen.
Svatý archanděl Michael

Poselství Matky Spásy ze dne 12. dubna 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

JSEM S VÁMI, NEJSTE SAMI

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, žehnám vám.
Mé Neposkvrněné Srdce vás touží držet uvnitř, chránit vás…
Musíte se podívat sami na sebe, musíte se zkoumat, abyste si uvědomily, že obrácení je to,
co vás udrží ve víře. Když se na sebe podíváte bez přetvářky a budete sami k sobě upřímné,
povede vás to k životu v "Duchu a Pravdě" [Jan 4,23], více připoutané k božskému a
vzdálené od světského.
Milované děti:
Žijete v této nebezpečné době, kdy Zlý šíří svůj jed, aniž by vás tento jed usmrtil
okamžitě, ale působí pomalu.
Utrpení Božího lidu přináší Zlému radost, a proto se, děti, musíte připravit, abyste v okamžiku
pokušení nepadly.

Jste okamžitě umlčeny, protože světová moc nepřijímá kritiku ani Pravdu, která k vám
přichází.
Všímejte si jazyka, kterým se všechny vlády obracejí k lidem. Tímto způsobem,
prostřednictvím této uniformity, budou ty, které jsou věrné mému Synu, vedeny k utrpení.
Nebojte se, Můj Syn vás neopustí, andělské sbory vám pomohou a tato Matka se bude za vás
přimlouvat.
Pracujte a jednejte podle pravého učení církve, abyste se prací a jednáním mimo
Boží vůli nevzdálily od věčné spásy.
Modlete se, meditujte a zachovávejte vnitřní ticho, je nutné, abyste se vzdálily od
ohlušujícího hluku každodenního života.
Měly byste se snažit naučit se vnitřně mlčet: je to naléhavé, abyste mohly jasně
vidět, správně myslet a jednat s rozvahou.
Moře lidské vůle je rozbouřené zlem a lidé mého Syna musí být obezřetní.
Pozvedněte prapor věrnosti Nejsvětější Trojice, pozvedněte osobní víru a buďte účastníky
víry společenství, abyste sjednoceni v mém Synu byli jeden druhému ochranou.
Boj se rozrůstá, Zlý chce způsobit zánik dobra, a proto vyvolává mezi lidem mého Syna
chaos.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Modlete se za Střední Ameriku, bude se silně třást.
Modlete se, modlete se, ekonomika padne a lidé povstanou proti vládcům.
Modlete se, modlete se, sopky se stanou aktivní a zabrání slunečnímu světlu
dopadat na Zem.
Modlete se, modlete se, církev mého Syna vstoupí do ostrého sporu.
Jsou to těžké chvíle pro lid mého Syna. Právě v těchto chvílích je dobré, aby děti této Matky
byly dobrými učedníky a neoddělovaly se od Kříže slávy.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, je nutné, abyste posílily svůj imunitní systém,
nákaza postupuje bez milosti. V TOMTO OBDOBÍ POUŽÍVEJTE ROSTLINU PELYNĚK
JAKO BYLINNÝ ČAJ.
Žehnám vám svým Neposkvrněným Srdcem. Jsem s vámi, nejste sami.
Matka Maria

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 18. dubna 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

VÍRA BEZ DŮVĚRY V BOHA JE PRÁZDNÁ

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Vyzývám vás, abyste byli věrní k Nejsvětější Trojici a k naší Královně a Matce.
Lidská bytost musí být nositelem dobra, které je duchovní nádobou "velkodušnosti"
a "milosrdenství", aby tito lidé obdrželi Boží přízeň, pokud je na prvním místě poslušnost.
Jděte ruku v ruce s dobrem. Nezapomínejte na tuto velkou ctnost, ovoce Ducha Svatého
[Gal 5, 22-25], která proměňuje lidské stvoření a vede ho k laskavému jednání a konání.
Lidstvo se ocitá mezi dvěma silami: mocí dobra a mocí zla. Z toho důvodu musíte
stát pevně ve víře, bez vrávorání, dříve, než vás zlo vyzkouší, protože zlo dokáže způsobit
rozdělení v Božím lidu, v rodinách, mezi bratry ve společenství, mezi pastýři Božího stáda
a způsobuje v lidstvu otevírání vážných a nenapravitelných propastí.
Vzpoura proti Božím dětem začala již před dávnými časy, nenápadně se rozvíjela, a proto je
nyní na cestě, aby sklidila úrodu v tomto pokolení, v němž bují plevel. Vidím málo pšenice,
ale větší část z toho mála se zrodila pod ochranou našeho Krále a Pána Ježíše Krista a skrze
poslušnost k naší Královně a Matce.

To jsou lidé, kteří jsou věrní Bohu: ti, kdo mají sílu těch, kteří sjednoceni obětují vše Jemu,
co se jim stává, z lásky k Nejsvětější Trojici a za spásu duší.
Ti, kdo věří, vědí, že musí být jako dobrý kvas. Když v tomto lidu byť i jediný člověk vykoná
dobré dílo, toto dobré dílo je přijímáno všemi a obsahuje v sobě všechny lidi světa.
Co vám chybí, děti Nejvyššího?
Důvěřujte Bohu, abyste Jej mohli najít!
Víra vás vede k poznání Boha, ale poznání bez důvěry je mrtvé.
Víra bez důvěry v Boha je prázdná.
Zabýváte se přípravou fyzických přístřeší, aniž byste se předtím rozhodli změnit svůj život.
Nejste obráceni a toužíte se uchýlit do útočiště, abyste se ochránili: Kde je vaše víra?
Ne, Boží děti, nebudete se moci ochránit v útočišti, aniž byste se obrátili, i když byste to
udělali v poslední chvíli.
Musíte růst vnitřně. Vidím, že jste stále stejní arogantní vykladači Božího zákona: Pokrytci!
Myslíte si, že všechno znáte, a když otevřete ústa, vyřine se odporné "ego", způsobující
nevolnost. Jste oslabeni lidskými náklonnostmi, aniž byste uvážili, že nejsou věčné. Žijete
vychloubačně a mezi vámi je tak mnoho vlků v rouchu beránčím [Mt 7,15]!
Neobměkčujete své srdce; kámen pýchy a lidské hlouposti tíží většinu z vás. Když myslíte jen
na sebe, na to, co se vás osobně týká, upadáte do propasti "ega", z níž se nedostanete,
nedáváte-li přednost bratru před sebou samým.
Modlete se, Boží děti, modlete se, vše, co bylo ohlášeno, se naplňuje, a o čem
věříte, že je daleko, je blíž, než si myslíte.
Lidstvo přestalo věřit v Boha, věří, že Boha nepotřebuje…
Ubohá, duchovně nevzdělaná stvoření, která svou arogancí a vírou ve světské víc
než v božské, se vzdalují od spásy!
Velmoci soupeří o moc a jsou připraveny naplnit Zjevení.
Nezapomínejte, že až bude lidstvo v chaosu, objeví se Zlý – ten, jehož musíte
vyhnat ze života každého z vás, a proto se musíte obrátit, ujistit se a posílit ve
víře.
Modlete se, modlete se, aby se vaši bratři, kteří jsou daleko od Nejsvětější
Trojice, se přiblížili, činili pokání a obrátili se.

Modlete se, modlete se za Kristovu církev, která učiní překvapující prohlášení.
Modlete se, sopky způsobí na Zemi tragédie.
Milovaní Nejsvětější Trojice:
My, nebeské legie jsme připraveny přijít na pomoc těm, kdo o ni budou naléhavě
prosit.
Neochabujte, nevydávejte se do rukou těch, kdo manipulují s lidstvem: buďte vytrvalí
a zachovejte si vnitřní klid. Zachovejte si pokoj, klid, rozvahu, buďte laskaví k sobě i ke svým
bratrům.
V Nejsvětější Trojici a skrze ni "všechna čest a sláva" [Zj 5,13].
Svatý archanděl Michael

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 27. dubna 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

SÍLY ZLA VÁM NASADILY NÁHUBEK
Boží lidé:
Žehnám vám, ochraňuji vás ve jménu Nejsvětější Trojice.

Buďte milosrdní, buďte láska, jako je náš Král a Pán Ježíš Kristus láskou
a milosrdenstvím.
Žijete v době duchovní nejistoty, která je velmi nebezpečná pro děti Ženy oděné sluncem
s měsícem pod nohama [Zj 12,1]. Prastarý had, ďábel neboli Satan, vás pronásleduje, útočí
na vás bez oddechu a vyvolává ztrátu víry a povyšování vašeho lidského ega.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista jsou sledovány ďáblem. Lidé, kteří to nevnímají,
zůstávají vysoce nespokojení, povýšení ve svém lidském egu, nemocní svou vlastní záští,
která je udržuje
v neustálé duchovní agónii kvůli nejistotě a pomyslné nespokojenosti, v níž se nacházejí –
ovoce ďáblova jedu, který vás má udržet daleko od našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Síly zla vám nasadily náhubek, abyste se báli prohlásit, že jste Božím majetkem před
společností, která je ponořena do svého šílenství a lhostejnosti v tomto rozhodujícím
okamžiku, v němž se nacházíte: ve chvíli, která předchází Varování.
Každodenní život vám dovoluje zapomenout, že jste byli posláni svědčit, že patříte
našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu a naší Královně a Matce Nebe a Země, což
způsobuje, že rozbíjíte harmonii s Boží Láskou.
Jasnost myšlení je zásadně důležitá, a mít srdce pozorné k Božím záležitostem je nezbytné,
abyste se nevydali po špatných cestách.
V těchto chvílích musíte bojovat s vlastním já a ovládnout své lidské ego, které
vám říká, abyste se vydali opačným směrem, než k tomu, k němuž jste byli
povoláni.
Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Blíží se události, které církev našeho Krále a Pána Ježíše Krista chytí do pasti a jejich cílem je
vás duchovně zmást, aby vás mohly odvést jako válečnou kořist. Církev je rozdělena
na ty, kdo jsou věrní pravému učení církve, a na ty, kdo představují falešného, zcela
zmodernizovaného boha, jenž dovoluje hřích.
Tento čas je dobou tvrdého duchovního boje, a přesto velká většina lidí si to
neuvědomuje, protože nejsou duchovní: čekají, až se bezprostřední budoucnost
vrátí do normálu…
Ach, vy šílená a hloupá stvoření! Nevrátíte se k životu jako dřív: události byly rozpoutány
a napadly celé lidstvo.

Doba je naléhavá: nemoci obklopují člověka a stávají se stále nebezpečnější. Zabředli jste
do bahna a budou to jen ti, kdo si uvědomí, že patří Bohu a jsou skutečně jeho,
kteří z bahna vybřednou.
Každý den přináší své vlastní zkoušky a vaše věrnost Bohu je neustále zkoušena.
Každý den může být ve vašem životě poslední. Viry se množí a jsou stále agresivnější; nad
životem se neustále vznáší smrt. Nechovejte v sobě zášť, buďte smířliví, netrapte se
a neztrácejte Naději.
Proměňte se, změňte se, obraťte se, buďte jiní, buďte láska.
Tvůrci tak velkého zla jsou rádi, že vidí, jak se snižuje počet obyvatel světa a děsí lidi, aby
pak souhlasili s přijetím znamení šelmy.
Je naléhavé, abyste se modlili jeden za druhého a za všechny lidské bytosti.
Náš Král a Pán Ježíš Kristus vás vykoupil z hříchu, ale musíte usilovat o získání
věčného života.
Ekonomika padne a lidské šílenství bude přítomno po celém světě tváří v tvář hladomoru.
Připravte se!
Boží lid je posílen Boží Láskou; nebojte se.
Chráním vás v boji, žehnám vám.
Svatý archanděl Michael

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 3. května 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

ZMATEK PRONIKL DO LŮNA CÍRKVE

Přijměte požehnání z Otcovského domu.
Jste stvoření naplněná Božím milosrdenstvím, které vás neopouští.
Rychle se blížíte k setkání s tím, na co mnozí z vás čekali celá léta. Proste Nejsvětější
Trojici a naši Královnu a Matku o pomoc, o neustálou pomoc, abyste na poslední
chvíli nezběhli k nepříteli.
Využijte duchovní obranu, aby vás pokušení zdánlivého zastavení pandemie nevedlo k tomu,
že se stanete obětí zlých činů těch, kdo chtějí vyhubit část světové populace.
Už to bylo oznámeno!…
Události vám nedopřejí oddech a země si nebudou schopny rychle pomoci. Zůstaňte bdělí!
Zápach Země stoupá až k srdci Nejsvětější Trojice a andělské chóry pozvedají svůj hlas:
"SVATÝ, SVATÝ, SVATÝ JE PÁN ZÁSTUPŮ".
Lidské stvoření se odvrátilo od povinností jako dětí našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Lhostejnost a neúcta k naší Královně a Matce je nejtěžším hříchem této generace, na kterou
dopadne její vlastní pohrdání Bohem. Uskutečnění ďábelských plánů k vyhlazování nenechá

na sebe dlouho čekat. Válka, kterou tiše zakoušíte, se touto epidemií stane veřejnou a použití
zbraní se blíží k této generaci, kvůli aroganci těch, kdo chtějí vyjednat svou moc.
Na potravinářské plantáže přijde invaze nemocí a s ní se na Zemi rozšíří přízrak hladomoru.
Nezapomeňte si připravit požehnané hrozny. Upozorňuji vás, že víra je nezbytná.
Boží lidé, vyzývám vás, abyste se modlili za Chile a Bolívii, budou ve zprávách.
Boží lidé, modlete se, modlete se za Portoriko a Střední Ameriku, bude se třást.
Boží lidé, zmatek pronikl do lůna církve Krista, tato instituce se stále potácí.
Boží lidé, modlete se za Indii a nezapomeňte se modlit za Argentinu, které hrozí
nebezpečí.
Boží lidé, modlete se za Itálii, setká se s terorismem.
Lidé našeho Pána a Krále Ježíše Krista:
Chaos přichází skrze nemoc těla i ducha, zapomněli jste na kvas života – na lásku.
Zkoumejte sami sebe, je naléhavé, aby se každý podíval do svého nitra – není
to hra, neboť takto se rozhodnete mezi obrácením, spásou, nebo zda budete dál
klamat sami sebe a ztrátou vaší duše.
Buďte k sobě upřímní, v této chvíli nemůžete být duchovně nezodpovědní lidé
jako včera. Je naprosto nutné, abyste se rozhodli pro vnitřní změnu, a to ihned!
Zestárlá Země se bude silně třást, jako ten, kdo se snaží nezhroutit. Velká města, která
poskytovala útočiště bezuzdné svobodné vůli lidských stvoření, se budou silně třást.
Neunavujte se čekáním, připravte se, protože náročná práce duše, utrpení a nouze, spolu
s pádem světové ekonomiky, povedou tuto generaci k úplné očistě.
Zasvěťte zvláštní měsíc naší Královně a Matce.
Tento měsíc projevte Matce našeho Krále a Pána Ježíše Krista lásku, kterou si
zaslouží.
Modlete se a uvádějte modlitbu do praxe. Naše Matka se za vás přimlouvá:
zasvěťte jí tento měsíc zvláštním způsobem a buďte stálí pro zbytek svého
života.
Kéž je v nebi i na zemi navždy uctívána nejsvětější svátost oltářní.
Žehnám vám.

Svatý archanděl Michael

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 10. května 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

HLÁSEJTE NALÉHAVOST OBRÁCENÍ

Moji lidé:
Přijměte mé požehnání, ať má Láska silně pronikne do každého z vás, moje děti.
Jste generací Očisty. Proto vás neustále vedu, abyste se neztratily tváří v tvář zmatku, který
neustále rozsévají ti, kdo se oddali zlu.
Můj Katejon, posílený mým věrným lidem, je překážkou plánům globálního
podmanění budoucí vládě, která je již vedena antikristem.
Neztrácejte se ve svém lidském egu. Největší překážkou pro většinu mého lidu je v tuto chvíli
duchovní slepota. A co očekáváte? Jak se vrátit do minulosti tváří v tvář neustálému utrpení?
Neztrácejte tento čas, zdokonalujte se, odhoďte do propasti své lidské ego, které stále drží
v zajetí vaše myšlenky.
Přestaňte si myslet, že jste nejlepší, že všechno víte a že vaši bratři jsou neschopní!

Dost bylo těchto "obílených hrobů" [Mt 23,27], které jsou uvnitř odporné kvůli jejich
lidskému egu nafouknutého lží!
Není to poznání, co dává duši spásu, ani nevědomost vás nepřivede ke Mně.
Potřebujete duchovní rovnováhu a víru ve Mne, a přesto místo toho dál sbíráte
informace od nedokonalých lidských tvorů.
Moji lidé říkají, že Mě milují, aniž by se vnitřně proměnili…
Tvrdíte, že Mě milujete, a přitom nosíte odporné hadry, které nakazí všechny, kdo zůstávají
blízko vás…
Říkáte, že jste mými dětmi, a Já nacházím tolik soudců, diktátorů, těch, kdo páchají
genocidu, zloděje pokoje svých bratří a sester…
To nejsou moji lidé, moji lidé jsou ti, kdo Mě milují v "Duchu a Pravdě" [Jan 4,23],
kdo milují svého bratra, váží si ho a pomáhají mu.
Mezi mým lidem je tolik soudců, kteří, nadutí pýchou, se posadili po mé pravici i levici bez
Božího schválení a zapomněli, že "kdo chce být velký, musí být služebníkem všech a ne
soudcem všech" [Mt 20,17].
Hlásejte naléhavost obrácení, pokání, bezprostřední blízkost mého aktu milosrdenství pro
lidstvo: VAROVÁNÍ.
Mé nástroje kážou o tom, jak je naléhavé, aby se mé děti vrátily do mého Domu vzhledem
k velkým zkouškám, v nichž žijí, a k těm, které přijdou a budou ještě těžší.
Nemodlete se ke Mně ve strachu, Já jsem milosrdný a přijímám všechny, kdo přijdou přede
Mne.
Dost bylo tvrdohlavých arogantních lidí, kteří se nemění a utápějí se ve vlastním bahně!
Moje církev je zkoušená, tak zkoušená, že chodíte po špatné cestě…
Můj Zákon je jediný: neměnný, neodvolatelný…
Já jsem stejný, jaký jsem byl včera, dnes a navěky [Žid 13,8]…
Milujte mou Matku a modlete se spojeni s ní, která shromažďuje mé děti do jednoho stáda.
Sjednoťte se s mou Matkou tohoto 13. května s láskou, oddaností a s pevným záměrem
obrácení.
Modlete se, mé děti, mé Slovo není překrouceno podle momentální potřeby.

Vyzývám vás, abyste se horlivě modlily za Kalifornii, která se chvěje.
Vyzývám vás, abyste se modlily, mocnosti se vydaly cestou otevřeného boje.
Modlete se s vědomím, že k obrácení musí dojít nyní, dřív, než bude příliš pozdě.
Moji milovaní lidé, vraťte se ke Mně v naprostém pokání, milujte se navzájem a "kdo z vás je
bez hříchu, ať první hodí kamenem" [Jan 8,1-7].
Má Láska je nepochopitelná pro lidské stvoření. Vraťte se rychle, protože den může být jako
hodina.
Má láska na vás stále čeká.
Váš milosrdný Ježíš

Poselství Matky Spásy ze dne 12. května 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

NEZTRÁCEJTE SE VE FALEŠNÝCH PROUDECH
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

POSLECHNĚTE A OBRAŤTE SE. BUĎTE MILOVNÍKY MÉHO SYNA PŘÍTOMNÉHO
V NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ.
Je naléhavě nutné, abyste se zasvětily mému Neposkvrněnému Srdci a respektovaly Písmo
svaté a pravé učení církve. Neochabujte, neztrácejte se ve falešných proudech, které vás
odvádějí od Pravdy hlásané mým Synem.
Modlete se za církev mého Syna, buďte napravujícími dušemi před Trojičným
trůnem.
Uchovávejte svá srdce v mém Neposkvrněném Srdci, které je štítem proti zlu. Buďte
napravujícími dušemi Nejsvětějším Srdcím, a tak se duchovně posilujte tváří v tvář potřebám,
kterým čelíte a v budoucnu budete čelit.
Udržujte bohatou úrodou ve svých rukou k prospěchu svých bratří, když jste se nejprve
obrátili, aby plody, o které se dělíte se svými bratry, pocházely z věčného života,
a ne ze zamořeného lidského ega.
Dětičky:
Obrácení je naléhavé před bezprostředním naplněním toho, co jsem vám
oznámila.
Zůstávám s vámi, nebojte se – jsem vaše Matka, můj Syn mi vás svěřil. Neopustím vás,
přijďte ihned ke Mně.
NAKONEC MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ.
Žehnám vám svou mateřskou láskou.
Matka Maria

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 12. května 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

VYZÝVÁM VÁS K OKAMŽITÉMU OBRÁCENÍ

Milovaní Boží lidé:
Jako velitel nebeských armád vás v tento den, kdy si připomínáte památku naší Královny
a Matky s titulem "Panny Marie Růžencové z Fatimy", vyzývám vás k okamžitému
obrácení.
JE NALÉHAVÉ, ABY BOŽÍ LIDÉ VZALI NA VĚDOMÍ TENTO PŘÍTOMNÝ OKAMŽIK,
KDY SE DĚJINY LIDSTVA SBÍHAJÍ A ROZHODLI SE ODEVZDAT DO BOŽÍ VŮLE
A ZASVĚTIT SE NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI NAŠÍ KRÁLOVNY A MATKY.
K obrácení musí dojít hned! Je podstatné, abyste si uvědomili, že jste hříšníci, a v pokání
vyznali své hříchy a pevně se rozhodli k nápravě.
Jste pozváni, abyste se účastnili nebeské hostiny a na zemi byli stvořeními víry, naděje
a lásky.
Lidstvo pocítilo dotek zneužité vědy, která vás udržuje bezmocné vůči pohromě této nemoci.

Ti, kdo nemilují Nejsvětější Trojici ani naši Královnu a Matku, i nadále odmítají obrácení,
dokonce i v těchto rozhodujících okamžicích, kdy si už jasně uvědomují budoucnost této
generace.
Spolu s naší Královnou a Matkou vám žehnám.
Svatý archanděl Michael

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 22. května 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

JEDNEJTE, MÉ DĚTI!

Moji nejmilejší lidé:
Z LÁSKY JSEM SE ZA VÁS VYDAL NA KŘÍŽ, ABYCH VÁS VYKOUPIL Z HŘÍCHU.
VY JSTE MŮJ LID, JEJŽ JSEM SVĚŘIL SVÉ MATCE, KTEROU BYSTE MĚLI MILOVAT.
Mé děti ztratily rozum, stále se věnují páchání hříchů, jimiž těžce urážejí mé srdce, používají
dar slova, aby Mě odmítly a přijaly příkazy Zlého jako návod k životu.
Zůstáváte zaslepení: duchovně slepí vedou jiné slepce, jdete touto cestou směrem
k propasti.
Žijete v tomto intenzivním, rozhodujícím a vrcholném čase pro lidstvo. V čase,
jaký lidstvo ve svých dějinách ještě nikdy nezažilo.

Nacházíte se v okamžiku, kdy někteří:
Tvrdí, že Mě znají, a přesto nedodržují má Přikázání.
Jiní říkají, že Mě znají, a přesto žijí tak, že mečem slova usmrcují své bratry.
Jiní tvrdí, že Mě znají, aniž by znali mé Slovo v Písmu svatém.
Jiní říkají, že Mě znají a žijí tak, že Mě přesto přijímají ve smrtelném hříchu. Tím, že Mě
přijímají v tomto stavu, Mě neustále křižují.
Je jich tolik, kteří Mě neustále křižují!
Je jich tolik, kteří znesvěcují mé Tělo a Krev!
Je tolik lidí, kteří zevnitř mé církve Mě hluboce zraňují tím, že patří k různým organizacím zla.
Jsem křižován velkou částí lidstva bez jakýchkoli výčitek. Varoval jsem před tím –
a stalo se to skutečností.
Jsem zbaven toho, co je moje, aby to bylo předáno synu zatracení.
Postupují po mém mystickém Tělu, šlapou po něm, vnucují se, nastolují velká bludařství
a páchají svatokrádeže za bílého dne, aniž by se schovávali pod plášť noci, jak to dělali dřív –
ti, kdo si říkají moji služebníci, už se vynořili ze svých brlohů, odhalili skrytost svého těžkého
hříchu [Ez 34, 1-11].
Moji lidé, má vůle je tato:
Aby můj lid byl vykonavatelem mé vůle, nepřijímal falešná učení, nebo falešná
vedení, jimiž zrazují mou vůli a překrucují mé Slovo [Kol 2, 8].
V tomto čase jedná syn zatracení prostřednictvím svých vazalů tak, aby nebyl vidět.
Ví, že lidstvo se blíží k Varování a před zkouškami, kterým čelí a bude brzy čelit, je propustné
pro hřích, a svádí je k tomu, aby na Mne zapomnělo.
Moji lidé musí být opatrní: supi, kteří se v této době potulují kolem, nyní útočí, aby
je zraňovali, rozdělovali, nebo jim způsobili smrt. Nezanedbávejte osobní modlitbu
a praktikování tělesných a duchovních skutků milosrdenství, bez nichž je modlitba neúplná.
JEDNEJTE, MÉ DĚTI!
MÉ SLOVO MUSÍ BÝT OZNÁMENO VŠEM MÝM DĚTEM NYNÍ! BEZ ZTRÁTY ČASU.
Vlci opustili své ovčí roucho a útočí bez maskování. Je jen málo těch, kdo zůstávají stále
oblečeni jako beránci, zatímco jsou vlky. Ti budou v čase Varování velmi trpět.
Syn zatracení si udržuje moc prostřednictvím své elity a čeká, až se objeví před mými lidmi,
i když to moji lidé nechtějí. Prostřednictvím své celosvětové prezentace, zahltí ve stejnou
dobu mysl všech lidí na celé zemi.
Mé děti, nemoc pokračuje, hlad přijde dřív, než myslíte, pokles světové populace začal
současnou nemocí, a v tomto ďábelském plánu budou pokračovat.

Musíte se obrátit TEĎ, dřív, než přijdou další události, bez toho, že by se mé děti rozhodly
skutečně se změnit. Nemůžete pokračovat a zůstat stejnými muži, kteří chodí oblečení
v hadrech. Odevzdejte se Mi z lásky, přestaňte na sebe pohlížet jako na stvoření bez chyb,
když jsou tyto chyby na vás vidět.
PŘIPRAVTE SE, PŘIPRAVTE SE, PŘIPRAVTE SE!
Modlete se za Spojené státy, prožijí velké zemětřesení.
Modlete se za Bolívii, bude otřesena. Modlete se za vzpurný lid Argentiny, bude
otřesen.
Modlete se za Japonsko, otřásá se.
Modlete se za Střední Ameriku, její půda se bude třást.
Modlete se, sopky se stále probouzejí. Mé děti Mě neposlouchají, pokračují ve
svých vzpourách a dostanou ovoce neposlušnosti vůči mému Domu.
Má Matka a můj milovaný svatý archanděl Michael vám dali léky proti současným i budoucím
nemocem.
Požehnejte jídlo, které vkládáte do úst. Kontaminace plodů země je škodlivá pro organismus
člověka.
Moji lidé:
BUĎTE POZORNÍ! Nebezpečí číhá, neztrácejte čas.
POSPĚŠTE SI! Obrácení je naléhavé. Je naléhavě nutné, abyste zůstali všímaví k událostem
v mé církvi.
Nemějte strach, moji lidé, buďte věrní mému Domu a mé Matce, nebojte se.
Uzavřete své domovy a buďte věrní.
ŽEHNÁM KAŽDÉMU Z VÁS, KDO TUTO VÝZVU PŘIJÍMÁ S ÚCTOU A POZORNOSTÍ.
Váš Ježíš

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 27. května 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

PŘICHÁZÍM, ABYCH VÁS VAROVAL

PŘICHÁZÍM K LIDEM NAŠEHO KRÁLE A PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, ABYCH VÁS
VAROVAL.
PŘICHÁZÍM S MEČEM VZTYČENÝM, SJEDNOCENÝ S MÝMI NEBESKÝMI LEGIEMI,
ABYCH CHRÁNIL LIDSTVO.
Tato generace musí změnit své činy a chování, musí vejít do přátelství s Kristem, musí
Jej poznat a uznat Jej, ne v lidském rozmaru, ale v Boží vůli, aby vás Zlý nepodvedl svou
vychytralostí.
Sjednoťte se s Kristem, sjednoťte se s naší Královnou a Matkou. Je naléhavé, abyste tuto
žádost splnili. Neodkládejte to, nezapomínejte na to, pomáhejte jeden druhému, žijte
v Kristu, dýchejte Krista, živte se Kristem – už nemůžete déle čekat.
Ten, kdo zadržuje "Tajemství nepravosti", přestane být brzdou. Kristova církev bude
opuštěna a lidstvo bude nepopsatelně trpět.
Moc šelmy bude žít v některých současných svatyních, kde znesvěcení bude naprosté. Boží
děti se vrátí do katakomb. Zpustošení přijde do středu křesťanství, obrazy budou vyměněny
za modly a Tělo a Krev našeho Pána Ježíše Krista bude ukryta.
Vy to nechápete, to není konec světa, ale tato generace bude očištěna. Zlý vyhání Boží děti
ze správné cesty, a to je jeho hlavní cíl – zvýšit svou kořist v počtu duší.

Budou to silné chvíle. Víra bude neustále zkoušena: Všechny lidské bytosti budou
muset použít svou schopnost rozlišování pro spásu své duše [Mk 8, 36].
Nikoli rozlišování vycházející z jejich ega, ale z prosby o pomoc k Duchu Svatému.
Dávejte pozor – nepřítel na vás chystá pasti.
Modlete se za Ekvádor a Guatemalu, budou trpět kvůli svým sopkám.
Modlete se za Mexiko, Kalifornii, Itálii – budou otřeseny.
Modlete se za Indii, její lid trpí.
Modlete se za Francii, přichází nestabilita.
Modlete se za Argentinu, zachvátí ji chaos.
V tomto čase je vyžadována usilovná práce Božího lidu.
NA 15. ČERVNA BYSTE MĚLI ZORGANIZOVAT SVĚTOVÝ DEN MODLITEB.
Žehnám vám. Nebojte se, buďte jedno. Jednejte, nemějte strach, obraťte se.
V jednotě Nejsvětějších Srdcí,
Svatý archanděl Michael.

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 5. června 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

TENTO ČAS NENÍ JAKO PŘEDCHOZÍ DOBY…

Milovaní Boží lidé, žehnám vám.
Děti Boha, Jednoho a Trojjediného:
VYZÝVÁM VÁS K JEDNOTĚ!
Jednota a bratrská láska jsou pro lidský rod kamenem úrazu kvůli neposlušnosti,
protože lidé neustále staví své lidské ego nad poslušnost, a to znamená, že jejich
život je naplněn nespokojeností.
V tomto čase se lidská rasa sama spoutala nešťastným uspokojováním vlastního ega.
Velkou a neustálou chybou Božího lidu bylo a je jeho podřízení se lidskému rozumu, který
považuje za dokonalý a nenechá se osvítit milostí Ducha Svatého. Tím se dostává do
hlubin nejsmrtelnější a nejubožejší nedokonalosti, jaké mohou lidské bytosti
čelit.
Boží lidé, kráčíte v divokosti lidského ega, neustále zápasíte s neřestmi, které nejste schopni
v sobě potlačit a s výzvou k pokoře, jíž se málokdo podrobí.
Pýcha není dobrým rádcem; legie zla rozvášňují lidstvo, aby mu vpravily jed nejednoty
všude, kde je jim to dovoleno.
Nyní je ten pravý čas!… a postupuje, aniž byste si toho všimli. Je nutné, aby si
lidstvo zachovalo duchovní pokoj.
Nejsvětější srdce krvácí pro tolik duší, které se podřizují zlu, aniž by si to uvědomily,
kvůli svému navyklému a chybujícímu každodennímu chování.
Boží lidé:
Tento čas není jako předchozí doby…
Tento čas je rozhodující: je to čas pozvednout víru k výšinám, nad vaše vlastní já.
Přítomnost ďábla se zmocňuje Země a neustále šíří bolest.
Lidstvo jde od utrpení k utrpení, a tak to bude pokračovat, dokud nepoklekne a řádně se
nepodřídí učení našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Země, znečištěná hříchem, se očišťuje. Celá Země se očišťuje.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za Maďarsko; bude těžce trpět.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za Indonésii; přinese lidstvu očistu.

Modlete se, Boží lidé, modlete se, zmatek povede ke konfliktu.
Teď není čas na zábavu, je čas k rozjímání.
Ne všechno je bolest nebo smutek.
Pokoj přijde později: zažijete nebe už předem.
Pokračujte v růstu ve víře, nepolevujte ve vytrvalém obrácení.
Buďte posly pokoje.
Svatý archanděl Michael

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 12. června 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

ĎÁBEL NENÍ VÝMYSL, ON EXISTUJE

Milovaní Boží lidé:
ŽEHNÁM VÁM VE JMÉNU NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE A NAŠÍ KRÁLOVNY A MATKY.
Tento Boží lid musí zůstat pod ochranou Nejsvětějšího Srdce našeho Krále a Pána Ježíše
Krista.

K dosažení tak velkého cíle je nezbytná pravost lidského stvoření, místo pokrytectví obílených
hrobů.
Je jen málo lidských bytostí, které se skutečně zkoumají pohledem na své nedostatky…
Jen málo je těch, kteří se vydávají na cestu upřímného obrácení…
Boží lid je plný pokrytců…
Pravdivé obrácení je nutné, které lidské bytosti odmítají, když na sebe pohlížejí jako
na "boha" neexistujících ctností a darů, nafoukaných falešností svého lidského ega.
Osobní skutky a chování jsou teploměrem, který bez přetvářky k vám hlasitě křičí
o skutečném vnitřním životě, zamořeném duchovní slepotou, která pokrývá Zemi.
Mé nebeské legie neustále bdí nad těmito lidskými bytostmi, které se odmítají podívat
pravdivě na sebe a přijmout odpovědnost za své chyby…
Tyto boží děti se musí na své cestě zastavit, jinak skončí vydáním svých bratrů
do rukou antikrista.
Boží lidé, odhoďte touhu po pomstě, kterou chováte ve své mysli, zatrpklost a závist
ve svých myšlenkách a nenávist ve svém srdci.
Boží lidé, nedívejte se jen na to dobré, s nímž si myslíte, že jednáte a pracujete: to je
arogance a pýcha. Takto se chovají nevděční služebníci, kteří neznají Krále a Pána nebes
a země kvůli zkaženosti, kterou si nakazili duši. Proto živly očistí lidstvo a lidskou rasu, která,
utlačovaná vlastním zlem, pohlédne zevnitř na své nitro, před velkým milosrdenstvím našeho
Krále a Pána Ježíše Krista.
Boží lidé, ďábel není výmysl, on existuje, okrádá vás o pokoj, vede vás
k vzájemnému boji a raduje se z toho.
Ach, pošetilá stvoření, vy samy jste příčinou ďáblovy radosti!
Milovaní Boží lidé, nemoc stále táhne lidstvo vstříc ještě k větším bolestem. Elita si
podkopává zdraví, smrt spěchá, Země je nestabilní, zemětřesení rychle přicházejí.
Pozor, lidé – buďte v pohotovosti!
Svolal jsem Boží lid k modlitbě:
Aby každé lidské stvoření prosilo o dar rozlišování svých osobních činů a jednání
vzhledem k blížícímu se Varování a naléhavosti záchrany duše

Naléhavě si od Ducha Svatého vyproste potřebnou sílu k setrvání ve víře
vzhledem těžkým a bezprostředním událostem, které postihnou zemi, a tedy
i lidstvo.
Vzdávejte dík Jedinému a Trojjedinému Bohu, ochránci nevinných.
Boží lidé nepropadají panice ani zoufalství, jsou věrní Bohu, jdou tam, kam je Bůh povolal,
a důvěřují v Boží ochranu a Boží zaopatření.
Mé legie je střeží, aby nezeslábly.
Lidé, buďte ve střehu!
Buďte ostražití, obraťte se!
Nebojte se, jsem poslán Nejsvětější Trojicí, abych vás chránil pro slávu Boží
a spásu duší.
Svatý archanděl Michael
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 18. června 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

JAK MÁLO JE TĚCH, KTEŘÍ MĚ MILUJÍ A POSLOUCHAJÍ!

Můj lide, moji milovaní lidé:
Přijměte můj pokoj, tak potřebný pro celé lidstvo.
Jdete jako ovce bez pastýře…
Procházíte kolem, aniž byste naslouchali mému hlasu, nepoznáváte Mě a ti, kdo
Mě poznávají, Mě neposlouchají.
Je tak málo těch, kteří Mě milují a poslouchají!
NALÉHAVĚ vás vyzývám k obrácení! [Mk 1,15]. Zlý vás neúnavně pronásleduje s cílem
ublížit mým dětem a zničit je, proto musíte být láskou, jako Já jsem Láskou.
Zlý těžce otrávil moje lidi. Otrávil vaši mysl, myšlenky, slova a srdce, aby vaše díla
a jednání byly zhoubné. Proto vás očišťuji a dovoluji očistu. Avšak mé děti pokračují, aniž by
se proměnily v nové lidi, stále zapomínají, že pšenice roste spolu s plevelem [Mt 13, 24-30],
a tak v tom budou pokračovat.
Jděte opatrně kupředu. Můj Zákon bude prohlášen za neplatný a má církev přijme výzvy
démonů, a odmítne Mne. Jaké utrpení vás čeká!
Uvnitř mého lidu je malý počet lidských stvoření, která Mě neustále prosí, aby Varování přišlo
brzy, – a tak se také stane – proto je neustále očišťuji a ve spěchu je formuji.
Mezi těmi, kdo se nazývají mými dětmi, je tolik lidí, kteří přestože vědí, kdy jim znamení
a signály oznamují příchod všeho, na co tak dlouho čekali, nadále popírají mé záměry…
Znamení a signály, které dopouštím, abyste se obrátili, odmítají heretici, kteří
chtějí mé věrné odsoudit.
Můj věrný svatý archanděl Michael vás vyzval k Světovému dni modliteb kvůli bezprostřední
potřebě obrácení mých dětí.
Na tuto výzvu reagoval lid milující svého Pána a Boha. Oddanost velkého počtu mých
dětí této výzvě udržuje mé milosrdenství rozlévající se na všechny lidi. Kdo má žízeň, ať ji
uhasí, kdo má hlad, ať se nasytí, kdo duchovně trpí, ať se z toho utrpení uzdraví. Kdo se
neobrátil, pocítí volání, kdo se trápí, najde pokoj, odpověď závisí na každém z vás.
Toto je má odpověď na pozornost mého lidu k výzvě mého milovaného svatého
archanděla Michaela. Mé nebeské legie čekají na volání mého lidu, zvláště v této
chvíli, aby jej vždy chránily.
Pokračujte ve spojení s pravým učením mé církve.
Modlete se, mé děti, modlete se, aby se mé děti nasytily tímto okamžikem
duchovního mléka a medu.
Modlete se, mé děti, modlete se za své bratry a sestry, za ty, kteří budou brzy
trpět.
Modlete se, mé děti, modlete se, aby se vám nemoc zdaleka vyhnula.

Modlete se, mé děti, modlete se, modlete se, země se bude silně třást, aby se jih
očistil.
Moji lidé:
Poslušnost a odezva na volání mého domu je pro každou bytost ochranou
a zvláštním požehnáním.
Žehnám vám. Miluji vás.
Váš Ježíš

Poselství Matky Spásy ze dne 25. června 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

ŽIVLY PŘEDVEDOU SVOU SÍLU

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Žehnám vám svou láskou, žehnám vám svým mateřstvím.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
Zachovejte si svou stálost, nečiňte ukvapená rozhodnutí. Musíte zůstat bdělé, protože ďábel
vylévá na lidstvo to, co vlastní: hněv, hloupost, prudkost, nestálost, neposlušnost, pýchu,
zlobu a závist, aby se tyto věci zahnízdily v každém stvoření, které mu to dovolí. Posílá své
legie, aby nechaly padnout lid mého Syna do pokušení.

Zlý jedná se zuřivostí proti mým dětem.
Probíhá skutečný a nelítostný boj o duše, který vede můj milovaný svatý
archanděl Michael a jeho legie proti Satanovi a jeho zlovolným legiím, které se
potulují světem a usilují o ztrátu duší.
Lid mého Syna vítá novoty, které zraňují Nejsvětější Srdce mého Syna. Ďábel a jeho
přívrženci neodpočívají, útočí na vás, aby si z duší udělali kořist a mé děti padly do sítí zla.
Růst ve víře je nezbytný, bratrská láska je nepostradatelná, stejně jako ano, ano!,
ne, ne! [Mt 5, 37].
V této době je celý vesmír ve varu. Lidé jsou vydáni na pospas neustálým duchovním
turbulencím, v nichž jedni z mého lidu zrazují druhé. Můj Syn ví všechno.
Moji milovaní, had zla se plazí po zemi a odtud se dostává do mysli, do myšlenek lidských
tvorů, a tak se mu daří pronikat do církve mého Syna, až na vysoké pozice v hierarchii,
v politice, ve společenských záležitostech, prostřednictvím příkazů které nechává kolovat
světová elita.
Tato elita si zachovává moc nad lidstvem po všech stránkách, s jasně definovaným
schématem v globálním měřítku: pandemie není náhoda, stejně jako mutace nebo úmrtí,
protože plán na snížení světové populace je postupně realizován jako nedílná součást
antikristovy strategie.
Milované děti,
musíte zůstat pevné ve své víře, starat se o její posilování a nepodlehnout
pokušení, které by vás odlákalo od mého Syna a vedlo vás k zapření mého Syna,
který všechno vidí…
Pro věřící je to těžká doba, doba zmatku, doba, kdy budu muset prolévat slzy bolesti za své
děti, které padnou do spárů pokušení a opustí přímou cestu, která vede k věčnému životu.
Jak mnozí zapomínají na blízkost Varování, a jdou dál, jakoby všechno bylo v pořádku a
chovají se jako pokrytci, kteří se nestarají o to, aby se v každém okamžiku pozvedali a
neklesali tím, že se nechávají svádět ďáblem.
Modlete se, mé děti, církev mého Syna bude trpět, bude otřesena.
Modlete se, mé děti, země se bude i nadále otřásat silou, větší, než jakou člověk
předvídá.
Modlete se, mé děti, agresivita mezi zeměmi povede k větším konfliktům.
Modlete se, děti moje, modlete se; živly předvedou svou sílu a lidstvo se vyděsí.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
Buďte bytostmi, které se liší od ostatních, buďte věrné mému Synu, nebojte se…

Nebeské legie, kterým velí můj nejdražší a nejvěrnější svatý archanděl Michael, stojí před
každým z vás, aby vás ochraňovaly. Jste lidé mého Syna a tato Matka se za vás přimlouvá
jako Královna a Matka milosrdenství.
Buďte láskou, zbytek vám bude dán navíc.
Žehnám vám.
Matka Maria
Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 3. července 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

NESKRÝVEJTE SVOU VÍRU

Milovaní Boží lidé:
Žehnám vám, zůstaňte věrní Nejsvětějším Srdcím a proste o dar lásky.
Hlásejte velikost našeho Krále a Pána Ježíše Krista: zbožňujte Jej, ctěte jeho
jméno, i když lidé kolem vás nevěří, nebojte se hlásat svou víru v jediného
a Trojjediného Boha.

Jednota Božího lidu je v této době důležitější než v jiných dobách vzhledem k tomu,
že církev přijímá vše pohanské, a těmito podobami modernismu překrucuje pravé učení
církve výměnou za hanebné pohanské činy.
Buďte pravdiví: buďte stvoření, která nepřijímají modernismus, buďte milovníci Božské Krve
našeho Krále a Pána Ježíše Krista, vědouce, že se nemusíte ničeho bát, protože vás chrání
mé nebeské legie.
Musíte se modlit svým srdcem, musíte se modlit za své obrácení a za obrácení
svých bratří, aby mohli vyjít z temnoty, ve které žijí.
Tolik bílých hrobů, které jdou od selhání k selhání kvůli vlastnímu "egu", které jim brání
konat dobro!
Tolik lidí tráví své dny, aniž by se zastavili a rozjímali o tom, co zažijí při Varování, jsou
neposlušní a nerozhodli se změnit svůj život k dobru!
Je tolik bílých hrobů, panovačných, náročných, vychutnávajících svou vlastní slávu a hledících
jen na sebe!
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, Země se bude silně otřásat, musíte si opatřit zásoby
toho, co je nezbytně nutné k přežití nejen osobnímu a rodinnému, ale i vašich bratří.
Uchovávejte med, tato potravina je blahodárná. Zároveň si uložte, co je pro každého z vás
možné.
Očista lidstva pokračuje. Velké události přicházejí kvůli vodě, větru, sopkám a mnohému
dalšímu, co je produkováno samotným člověkem. V zemích se šíří hlad. Hvězda Slunce stále
vysílá k Zemi svá působení, která vyvolají, že se lidstvo vrátí zpět.
Modlitba svatého růžence je důležitá: naše Královna a Matka naslouchá těm,
kdo se ji modlí srdcem.
Boží lidé, modlete se za zmírnění nepředvídatelných a ničivých účinků přírody
na Zemi.
Boží lidé, modlete se za to, aby si Boží děti stále více uvědomovaly tuto
významnou dobu.
Boží lidé, modlete se: Francie bude trpět. Spojené státy, Indonésie, Kostarika,
Kolumbie a Bolívie budou silně otřeseny.
Boží lidé, modlete se: církev vítá zavádění novinek, náš Král a Pán Ježíš Kristus
krvácí, naše Královna pláče.
Boží lidé, pohlédnete na oblohu a v ohromení budete volat jméno Boha, jediného
a Trojjediného.

Uctívejte, napravujte, milujte jediného a Trojjediného Boha, buďte věrní
a neskrývejte víru, kterou vyznáváte.
Naše Královna a Matka vás nosí ve svém srdci.
Náš Král a Pán Ježíš Kristus má vaše jména zapsána ve svém srdci svou božskou Krví.
Přijměte pokoj a požehnání.
Svatý archanděl Michael

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 6. července 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

VÍROU SE NEMOŽNÉ STÁVÁ MOŽNÝM

Můj milovaný lide:
Vírou se nemožné stává možným pro mé děti…
Jednota mých dětí je nepřekonatelnou silou, která zastavuje zlo.
Moje děti se musí připravit, poznat Mě a vědět, že zlo není výmysl. Poznání je účinnou zbraní
v boji proti zlu.

Zlo je v této chvíli na vzestupu, prosazuje se tváří v tvář nevědomosti mého lidu v základních
aspektech víry a stability mé církve.
Vidíte, jak se Mnou zacházejí moji služebníci a reagují provinilým mlčením!
Posun času k uvolnění prorockých událostí se zrychluje tváří v tvář lidstvu otupělým
zbytečnostmi, bezohledným materialismem, v době, kdy příroda ukazuje svou sílu před
lidským stvořením, které nereaguje.
Seizmická aktivita Země se zvyšuje.
Modlete se, Mexiko by nemělo zapomínat na mou Matku, je ochránkyní tohoto
národa. Urážíte-li Mne, urážíte také ji.
Modlete se za Nikaraguu, její půda i můj lid se chvěje.
Modlete se, v Chile a Ekvádoru se otřásá země.
Modlete se, Argentina se otřásá a její lid otřásá svou zemí v odmítnutí, že bude
pohlcen komunismem.
Modlete se, Brazílie trpí touto nemocí, musíte být připraveni.
Modlete se za Peru, které se hroutí.
Modlete se, ostrovy jsou otřeseny; Dominikánská republika, Portoriko.
Pozor na yellowstonskou sopku...
Připravte se, děti, jižní pobřeží Itálie se otřásá. Turecko silně trpí. Spící sopky se probouzejí.
Nemoc pokračuje…
Povinností mého lidu je modlit se jeden za druhého a sloužit si navzájem.
Očista mých dětí je nutná, očista mých dětí se nyní velmi uspíší, některé se rozhodují pro
obrácení.
Tento čas musíte využít ke změně; žádám vás, abyste změnily své činy a jednání.
Každý si vybere okovy nebo svobodu, kterou mu dává má Láska.

Moji milovaní lidé, abyste si udrželi vysokou úroveň imunitního systému, konzumujte
MORINGU (*), maximálně dva týdny, poté ji na tři týdny přestaňte užívat a začněte znovu.
Pijte zelený čaj, ale ne v nadměrném množství.
Nejlepším lékem pro tělo je čistá duše, bez zloby, smutku, závisti a zášti.
I když tělo onemocní, duše Mě nadále uctívá.
Miluji vás, mé dětičky, miluji vás.
Spolu s mými nebeskými legiemi můj lid zvítězí a vy všichni budete patřit mé Matce.
Mým dětem se dostane zvláštního požehnání.
Pokrývám vás svou drahocennou Krví, chráním vás a dávám vám sílu.
Požehnání přichází, když nasloucháte Božímu hlasu a posloucháte jeho slovo. Víra:
Pouze vírou přijímáme uzdravení, spasení, vysvobození, křest Duchem Svatým a požehnání
[Dt 28,1-2].
Váš Ježíš
(*) Moringa oleifera https://herbar/moringa-oleifera

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 13. července 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

PŘINÁŠEJTE BOŽÍ SLOVO VE SPĚCHU, BEZ ODPOČINKU!

Milované Boží děti:
Ve jménu Nejsvětější Trojice a naší Královny a Matky vám nabízím tuto chvíli
milosrdenství…
Novoty, které jsou v rozporu s Božím Zákonem, stahují lidská stvoření do propasti.
Někteří z těch, kteří byli vybráni pro službu našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu, se nemodlí
a věnují se společenskému styku. To, ve spojení se zlými myšlenkami, je vede k tomu,
že se oddávají špatnému chování, v němž si ďábel libuje.
Mládež v naprosté neposlušnosti upadla do totální nízkosti, kde hodnoty byly
pohřbeny, aby o nich už nikdy nikdo neslyšel. Víra v Boha je stará, falešná a skandální,
což přitáhne nemoc k mladým lidem a dotkne se jich zvláštním způsobem, aby se napravili.
Přesto se někteří raději zatratí, než aby uznali, že žijí ve zlu. Hudba mladých lidí je scestná,
jejich slova urážejí našeho Krále a Pána Ježíše Krista a naši Královnu a Matku.
Milovaný lide našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Ďábelský plán elity těží z mentality lidstva. Prostřednictvím technologií jim prodala "zábavu"
potřebnou pro nevěru v domácnostech a psychicky vytvořila dětství závislé na vítězných
hrdinech bez úcty k lidství.
Bez svatého strachu z Boha přináší nenávist k věrným představitelům našeho Pána a Krále
Ježíše Krista pronásledování některých biskupů a kněží ve Vatikánu, a to způsobuje, že církev
Našeho Pána a Krále Ježíše Krista prochází krví mučedníků.
Nebojte se, sláva je vyhrazena věrným Nejsvětější Trojici a naší Královně a Matce.
Neste Boží Slovo ve spěchu, bez odpočinku a strachu; dejte ze sebe všechno, aby Boží Slovo
mohli slyšet vaši bratři.
TOHLE JE TA CHVÍLE!
Země se bude silně třást v jednom i na dalších místech.
Lidstvo se sjednotí ve strachu a bude hledět vzhůru… Z vesmíru pochází příčina strachu.
Boží lidé:
Modlete se srdcem.
Je třeba, abyste duchovně rostli uprostřed takové pustoty. Nejste sami,
pokračujte v modlitbách za spásu duší.

V této době ten, kdo je světlem a dává světlo svým bratřím, tím více světla
přijímá od Božího Ducha.
Kdo je tmou, tím více přijímá tmy.
Nemoc pokračuje.
Boží lidé, neochabujte. Posiluje vás Nejsvětější Trojice, naše Královna a Matka a mé nebeské
legie, které slouží Božímu lidu.
Milosrdenství!
Je čas milosrdenství.
Poznejte sami sebe, proměňte se v to, čím byste měli být a čeho jste dosud
nedosáhli. Čerpejte z Ducha Svatého statky, které potřebujete, abyste byli stvoření živené
Boží láskou.
Přijměte Boží milosrdenství, abyste mohli čelit zlu, které mate církev. "Udeří na pastýře
a ovce se rozprchnou" [Mt 26,31].
Buďte ostražití!
Připravte se co nejlépe, a podělte se o to se svými bratry, kteří nic nemají, aby se mohli
připravit sami.
Buďte opatrní, lidstvo se začne bát a jídlo zmizí.
Buďte obezřetní, rozdělte se s těmi, kdo nemají, aby se i oni mohli postupně postarat o své
potřeby.
Nečekejte na chaos, ale předběhněte jej.
Nebojte se, kdo žije ve víře, ve víře zůstane a ve víře přežije.
Můj meč se rozprostírá mezi kontinenty, nebojte se.
Náš Král a Pán Ježíš Kristus je se svým lidem.
Blahoslavení, kteří budou spaseni svou vírou.
Oslavte naši Matku pod vzýváním Panny Marie z hory Karmel (16. července).
Žehnám vám.
Přikrývám vás Krví našeho Krále a Pána Ježíše Krista.

Nebojte se, nejste sami.
Svatý archanděl Michael

Poselství Matky Spásy ze dne 17. července 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

MUSÍTE SI BÝT NAVZÁJEM OCHRANNÝMI ŠTÍTY

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Přicházím se svou Láskou, abych vás znovu vyzvala, abyste byli bdělé vůči času, který
prožíváte.
Chcete zachránit svou duši?
Žít v našich Nejsvětějších Srdcích?
Jak chcete vést své bratry, když jste duchovně slepé?
Musíte žít evangelium bez překroucení, bez změn vhodných současnému modernismu, který
vás vede k času temnoty, odpadlictví, hříchu a zejména proti daru života.

Prosím o závazek pro každé z mých dětí, abyste byly nástroji lásky, a tak
přitahovaly své bližní k mému Synu a k této Matce, aniž byste zapomínaly, že sláva díla ve
všech skutcích je pro Boha, není vaše.
Jako Matka vám musím zdůraznit, že nejtěžší chvíle jsou vám blíž, než si myslíte.
Proto naléhám, abyste se obrátily, a tak otevřely svůj duchovní zrak a nechaly se vést Božím
Duchem.
Trápí vás potíže, které vám přicházejí do cesty. To, děti moje, se děje, když syn nepravosti
rozkazuje na Zemi, zvětšuje nepravost šířením hříchu, odpadlictvím, a tím přitahuje krvavé,
bolestné, strastiplné chvíle pronásledování, které zažije církev mého Syna.
Tyto chvíle jsou vážné a v mžiku se změní z nepozorovaných na velmi vážné pro
církev mého Syna.
Musíte být opravdové, žít v Lásce mého Syna, abyste byli JEDNO což je v této době, kdy si
musíte být navzájem ochrannými štíty, nezbytné, abyste ve svém bratru hledaly mého Syna.
Stále nechápete, že pokud nebudete žít ve vnitřním tichu, sejdete na jiné cesty a bude pro
vás obtížné vstoupit do důvěrného vztahu s mým Synem.
V této době je naléhavě nutné vstoupit do duchovní blízkosti s mým Synem,
abyste se nenechaly ovlivnit názory druhých.
Chcete najít blízkost k mému Synu a ke mně?
Ztište se, zůstaňte v tichu, zklidněte se, modlete se. Je naléhavě nutné, abyste zůstaly
v blízkosti mého Syna, abyste byly posíleny tváří v tvář nadcházejícím událostem pro celé
lidstvo. Lidské utrpení nebude snadné, zkoušky nebudou snadné, a tím méně, nemáte-li
lásku.
Učiňte se hodny pomoci našeho nejmilejšího anděla pokoje.
Temnota není jen neschopnost vidět kvůli tmě samotné, ale je to temnota duše, která vám
nedovolí rozlišovat mezi dobrem a zlem. Proto se tolik duší vrhne do věčného ohně.
Dětičky, toto je poslední Satanova šance, jak vás přimět k pádu, buďte bdělé, abyste
neupadly do pokušení [Mt 26, 41], neboť už nejsou dlouhé roky, kdybyste musely čekat na
naplnění toho, co někteří nedokážou zahlédnout.
Modlete se za celé lidstvo.
Modlete se, velké sopky Etna a Yellowstone se stávají aktivní.

Modlete se, klima se mění.
Modlete se, nezapomínejte, že probíhá tichá válka.
Žehnám vám svým pláštěm, žehnám vám svým Nejsvětějším Srdcem, žehnám vám našimi
Nejsvětějšími Srdci.
Matka Maria
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 22. července 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

MOU LÁSKU MI MUSÍ MŮJ LID OPLATIT
Moji milovaní lidé:
Žehnám vám v této době zmatku.
Moji lidé, nepouštějte se do sporů se svými bratry, musíte duchovně růst a uvědomit
si naléhavost změny života, abyste proměnili své smysly a přivedli je ke Mně.
Moji lidé musí opustit konformismus, v němž se nachází většina mých dětí. Toto
je rozhodující okamžik a moji lidé musí překonat pasivitu. Nestačí, aby Mi věnovali prostor
během dne, musí vstoupit do mého díla a činnosti a zůstávat v Duchu a Pravdě [Jan 4, 23].
Když ke Mně mé děti neustále volají, když volají k mému Duchu Svatému, když se Mi
odevzdávají, když ve Mne věří, jsou na cestě, na kterou je volám.
V této klíčové době pro mé děti musí být změna, o kterou jsem žádal, provedena
okamžitě…
V tuto chvíli to požaduji.

"Znám tvé skutky: nejsi ani studený, ani horký. Kéž bys byl studený nebo horký!
Ale protože jsi vlažný a ne studený nebo horký, vyvrhnu tě ze svých úst"
[Zj,15-16].
Můj milovaný lide, co bylo očekáváno, je na dosah. Slyším své děti říkat: "Čekám už tak
dlouho a nic se neděje." Události vám nedají čas přemýšlet o tom, co ještě může přijít.
Moje církev bude dále zkoušena, nečekaná změna ve Vatikánu vyvede můj lid z míry.
Hladomor pocítí všechny země, živly povstaly proti člověku, nedají mu oddechnout, nedají
se zastavit.
Nemarněte dar života, udržujte se ve stavu duchovní bdělosti [1Tes 5, 6]:
Kdo má silný charakter, ať se ovládá, jinak bude podroben mou mocí…
Kdo svěřuje svůj život bohu peněz, ať se změní, uvidí, jak ekonomika se zhroutí…
Kdo sejde z cesty, kterou jsem mu vytyčil, ať se vrátí, než tma zhoustne a on se už nebude
moci vrátit…
Duchovní smrt přichází ze severu na jih a z východu na západ a hledá kořist, která se nechce
proměnit. Mějte na paměti, že ve Velkém božském díle nejste nepostradatelní. Miluji vás
a vylévám vám své milosrdenství, ale tuto mou Lásku Mi musí můj lid oplatit.
Buďte pozorní k pravému učení mé církve, dodržujte Boží Zákon, buďte bdělí a pozorní
a zachovávejte svátosti.
Především vás vyzývám, abyste byli mou Láskou, aby krutost byla zmírněna mou
Láskou:
Vyprahlá země v srdcích mých dětí se promění v zemi oplývající mlékem a medem…
Myšlenky a mysli neprostupné vůči mému Zákonu a mým svátostem byly změkčeny natolik,
že se staly hlínou v mých rukou…
Moji lidé, utrpení lidstva je silnější pro všechny, nemoc pokračuje, a pak se kůže stane
hnízdem další nemoci.
Pokračujete ve své pouti.
Nyní uvidíte, jak se síla živlů vzbouří proti hříšnému lidstvu!
Modlete se a jednejte, aby vaši bratři pochopili, že změna je naléhavá.
Modlete se, aby všichni byli osvíceni a aby jejich oči neustále viděly, jak Mě svým jednáním
a skutky urážejí.
Vyzývám vás k zamyšlení, budete svědky mých varování: kde bylo teplo, nyní padá sníh,
a kde byl sníh, je dusivé horko.
Přichází varování, nebuďte z těch, kdo zůstávají duchovně slepí.
Při každé příležitosti noste svátostiny.

Já, váš Ježíš, vás miluji věčnou Láskou.
Každému z vás žehnám.

Váš Ježíš

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 15. srpna 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

MUSÍTE POZNAT NAŠEHO PÁNA A KRÁLE

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Budiž zbožňován náš Král na věky věků…
Ať je navždy uctívána naše Královna a Matka na každém místě.
Milovaní lidé, temnota, která šíří zlo všude, kudy prochází, činí lidské bytosti přístupné
našeptávání ďábla. Právě proto vás z Otcovského domu neustále varuji a naléhavě vyzývám
k obrácení.
Lidstvo je ovládáno, je neustále vláčeno elitou, bez toho, že by zatím v těle lidského stvoření
zavedla nějakého kontrolora. Každé zboží, které si koupíte, nebo technologie, pomocí níž
komunikujete se svými bratry, slouží k udržování kontroly nad veškerým vaším pohybem.

Elita vás pronásleduje ze všech stran, aniž byste o to stáli nebo to vyhledávali. Jste v rukou
největších manipulátorů této generace, kteří mají jediný cíl: zajmout vás, učinit z vás své
zajatce, své vazaly a pronásledovat vás ve snaze vás zlomit.
Znovu se budete udržovat při životě výměnou potravin a dalších předmětů za jídlo nebo
oblečení.
Pro Boží lid nebude snadné pokračovat, i když to pro něj nebude nemožné, vzhledem k Boží
pomoci, přímluvě naší Královny a Matky a naší obraně.
Nejste sami, musíte mít více víry a k tomu musíte poznat našeho Pána a Krále
Ježíše Krista [1Kor 2, 2].
Lidské bytosti se velmi snadno rozruší, agresivita je u člověka nezvladatelná a zlo se o ni
postará.
Je třeba, abyste duchovně rostli, abyste nebyli zmateni, až dostanete významnou zprávu,
která vámi otřese ve víře. Ti, kdo si zachovávají pevnou víru a důvěřují našemu Králi a Pánu
Ježíši Kristu a jeho zaslíbením, budou pokračovat v cestě.
Půjdete dál, a i nadále budete čelit hněvu živlů. Lidstvo směřuje k otřesům Země s větší
intenzitou a změní se geografická podoba Země.
Zachovejte si pevnou víru, aniž byste si zoufali. Naše Královna a Matka drží svůj
plášť nad lidmi svého Syna.
Nyní se musíte modlit za celé lidstvo. V bezpečí jsou ti, kdo zůstávají v pevné víře, i když je
z církve samotné chtějí zavést do jiných bouřlivých vod.
Náš Král a Pán Ježíš Kristus se zármutkem vidí, že duchovní život většiny jeho dětí ztrácí
směr…
Povstaňte, Boží lidé!
Povstaňte s mocí vycházející z Ducha Svatého!
Církev je zastrašována, aby otevřela své dveře novým věcem, které jsou znesvěcením, a aby
přijala jiná pseudonáboženství.
Milovaní našeho Krále a Pána Ježíše Krista, buďte věrní, nevzdávejte se, zůstaňte věrní a
neochabujte ve víře v těchto kritických chvílích pro církev našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Modlete se za Bolívii, modlete se pohotově.
Modlete se za Střední Ameriku, modlete se bez zaváhání.

Modlete se za Mexiko, bude očišťováno ve velkém rozsahu.
Modlete se za Argentinu, bude otřesena a její obyvatelé rozvášněni.
Slunce má silný dopad na Zemi; jeho účinky uvidíte na obou stranách zeměkoule tak často,
že pro země bude obtížné si navzájem pomáhat.
Milovaní lidé našeho Pána a Krále Ježíše Krista: Zůstaňte ve své zemi, pokud není nezbytně
nutné ji opustit, protože zkoušky budou pokračovat a bude pro vás obtížné se vrátit dřív,
vzhledem k novým opatřením, která elita jako celek nařizuje, aby byla globálně zavedena.
Vybuchují sopky, lidstva se zmocňuje úzkost.
Nejste sami, buďte pravými dětmi Krále.
Boží moc je nad vší lidskou mocí.
Věřte ve všemohoucího Boha, v tajemství Nejsvětější Trojice a milujte naši Královnu a Matku.
Volejte nás, jsme tady, abychom vám pomohli.
SVATÝ, SVATÝ, SVATÝ JE PÁN, KRÁL ZÁSTUPŮ,
NEBESA A ZEMĚ JSOU PLNÉ JEHO SLÁVY.
Žehnám vám.
Svatý archanděl Michael

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 31. července 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

MLUVÍM K VÁM A VY JSTE LHOSTEJNÍ…

Lidé Boží, milovaní lidé Boží:
Přicházím se Slovem shůry z Trojiční vůle.
Mluvím k vám a vy jste lhostejní…
Takovou lhostejností a neúctou urážíte našeho Krále a Pána Ježíše Krista…
A pokračujete bez ustání.
Podívejte se, kolik na zemi žije dalších lidských tvorů, a jsou nezměnitelní! Zkáza se šíří z místa
na místo, až se přežene přes celou zemi, k nekontrolovatelnému lidstvu, které se vydává zlu jako
ovce na jatka.
Lidé Boží, záměr zla snížit počet obyvatel na zemi je v plném proudu.
Jaké pronásledování očekáváte, Boží lidé?
Pronásledování Božích dětí již začalo a je velmi ostré a viditelné.
Musíte pokračovat v duchovním růstu. Nespokojte se s tím, čeho jste dosáhli; díla a činy jsou
ty, které vedou k růstu, ale co pohání vzhůru, je vědomí, že pracujete a jednáte v rámci vůle
Nejsvětější Trojice.
Vy víte, že vám nepředávám strach, ale poznání toho, co musíte vědět, abyste neztratili svou duši:
to je Boží vůle [1Petr 2,15].

Věnujte pozornost každému oznámení, které jako Boží lid dostáváte, abyste nebyli oklamáni.
Poznání a praktikování víry vás udrží v pevnosti a neochvějnosti.
Poslouchejte volání otcovského domu!
Jste svědky naplnění toho, co jste obdrželi a co se již stalo, dokud nenastane čas Varování.
Vytrvejte ve víře vůči Nejsvětější Trojici, v lásce a oddanosti naší Královně a Matce pod titulem
Královna a Matka posledních časů.
Vytrvejte, rozvíjejte se a zároveň buďte pokorní.
Lidé Boží, pamatujte, že jste byli varováni před válkou, která vás překvapí bez velkých předchozích
varování.
Modlete se, Boží děti, modlete se, uslyšíte řev na Balkáně.
Modlete se, Boží děti, modlete se, Turecko bude trpět až do vyčerpání.
Modlete se, Boží děti, modlete se, v Itálii dojde ke zradě, církev trpí.
Lidé Boží, nerozptylujte se v banalitách, uvědomte si tento čas.
Modlete se, Itálie bude napadena ve žluté barvě, až v různých zemích dojde k sociálním revoltám.
Boží lidé:
Spojte se!
Neotálejte s přístupem k milosti, nebojte se, zachovejte si víru. Jste Boží lid a nikdy
nebudete opuštěni.
To je pro lidskou bytost rozhodující čas. V nejtěžších časech je přítomnost naší Královny a Matky
tím větší, čím větší je její pomoc lidu jejího Syna. Musíte udržovat úzký vztah se svými anděly
strážnými, mé legie vám pomohou zůstat věrní.
Jako Božímu lidu vám v čase vrcholných zkoušek budou i nadále pomáhat mé legie.
K tomu budete potřebovat víru v Boží vůli, absolutní víru, ne polovičatou.
Jako princ nebeských legií vám žehnám a chráním vás.
Ať žije Kristus Král!
Svatý archanděl Michael

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 9. srpna 2021.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelationesmarianas.com

NEPOŠPIŇTE SE KRVÍ NEVINNÉHO

Moji milovaní lidé, žehnám vám.
Jste mé děti, a jako takové vás chovám ve svém svatém srdci.
Vy jste generace, kterou jsem povolal, aby plnila mou vůli.
Kolik toho ještě budete muset prožít, než se setkáte s Varováním!
Co budete žít, budete snášet s rostoucí vírou, s láskou, jednotou, bratrstvím a poslušností, budete
lidskými tvory s velkorysým, zkroušeným a pokorným duchem [Ž 50,17]. Pyšní budou pohlceni
svou pýchou, stejně jako nespravedliví svou nespravedlností.
Lidé budou zkoušeni ve své víře a morálce, v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické, zdravotní
a technologické, protože lidstvo je výzvou pro zednářství, které si dalo za cíl ovládnout můj lid,
a daří se mu to.
Probuďte se, děti!
Probuďte se, nepokračujte ve spánku.
Tolik jsem vám toho zjevil o této době, která již nastala, a většina mých dětí nevěří a nechce
přijmout, že dojde k velkým katastrofám, protože se bojí kvůli svému duchovnímu stavu.
Lidstvo touží žít jako v minulosti a nepodaří se mu to. Lidé budou žít dál, ale ve strachu, protože
všechno, co se stane, vědí předem. Já jsem jim to oznámil, moje Matka jim to oznámila, můj
milovaný svatý archanděl Michael jim to oznámil a oni nevěřili.
Ocitáte se ve světovém chaosu. Velká část z něj je důsledek nedostatku duchovnosti v lidské
bytosti.
Pohybujete se ve lži, sebelítosti a popírání, a to vás přivede k sebezničení.
Můj milovaný lide, země se stále chvěje.

Modlete se za Chile a Peru.
Modlete se za Francii a Německo.
Modlete se za Japonsko.
Modlete se za Mexiko.
Modlete se za Čínu.
Mor pokračuje jako projev ďábelského plánu.
Modlete se za Afriku.
Modlete se za Izrael.
Modlete se za Nizozemsko.
Komunismus postupuje, aniž by byl zadržován, železnou rukou zaslepuje můj lid, pronásleduje jej
a utlačuje.
To bude mít svůj konec a Neposkvrněné Srdce mé Matky zvítězí.
Vyzývám vás, abyste dbali na znamení a signály. To, co se děje, vás povede k naplnění Varování.
Připravte se, čiňte pokání, obraťte se!
Moji lidé, i někteří z vás popírají Varování… Popírat Varování znamená popírat, že vám moje
milosrdenství nabízí příležitost.
S hrůzou budete hledět na oblohu a nebudete vědět, co dělat. Vzývejte mé Jméno
a řekněte:
Zdrávas, Maria nejčistší, počatá bez hříchu.
Pronásledování se stupňuje... Nepošpiňte se krví nevinného tím, že budete kolaborovat.
Máte strach?
Kde je vaše víra?
Nejsem snad Já váš Bůh [Ex 20,2], který vás chrání a brání před vašimi utlačovateli, který od vás
odvrací zlo, když Mi prokazujete svou víru?
Naslouchejte mým výzvám, nezoufejte, stůjte pevně.
Své lidi, které jsem povolal, neopustím, budu je hledat v místech, kam jsem je povolal.
Žehnám svému lidu, svému věrnému lidu. Miluji vás, děti.
Váš Ježíš

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 15. srpna 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

VRÁTÍTE SE K PROSTÉMU ŽIVOBYTÍ

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Budiž zbožňován náš Král na věky věků…
Ať je naše Královna a Matka uctívána vždy a všude.
Milovaní lidé, temnota, která šíří zlo všude, kudy prochází, činí lidské bytosti přístupné našeptávání
ďábla. Právě proto vás z Otcovského domu neustále varuji a naléhavě vyzývám k obrácení.
Lidstvo je ovládáno, je neustále taženo dolů elitou, bez toho, že by zatím do těl lidí zavedla
nějakou kontrolu. Každé zboží, které si koupíte, nebo technologie, pomocí níž komunikujete se
svými bratry, slouží k udržování kontroly nad veškerou vaší činností.
Elita vás sleduje ze všech stran, aniž byste o to stáli nebo to vyhledávali. Jste v rukou největších
manipulátorů této generace, kteří mají jediný cíl: zajmout vás, učinit z vás své zajatce, své vazaly
a pronásledovat vás ve snaze vás zlomit.
Vrátíte se k prostému živobytí výměnou potravin a dalších předmětů za jídlo nebo oblečení.
Pro Boží lid nebude snadné pokračovat, i když to pro něj nebude nemožné, s Boží pomocí,
přímluvou naší Královny a Matky a naší ochranou.
Nejste sami, musíte mít více víry, a proto potřebujete poznat našeho Pána a Krále
Ježíše Krista [1Kor 2, 2].
Lidské bytosti se velmi snadno rozruší, agresivita je u člověka nezvladatelná a zlo se o ni postará.
Je třeba, abyste duchovně rostli, abyste nebyli zmateni, až dostanete důležitou zprávu, která vámi
otřese ve víře. Ti, kdo si zachovávají pevnou víru a důvěřují našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu a
jeho zaslíbením, budou pokračovat v cestě.

Půjdete dál, a budete čelit hněvu živlů. Lidstvo směřuje k silnějším otřesům Země, změní se
i geografická podoba Země.
Uchovejte si pevnou víru, aniž byste si zoufali. Naše Královna a Matka drží svůj plášť
nad lidmi svého Syna.
Nyní se musíte modlit za celé lidstvo. V bezpečí jsou ti, kdo zůstávají v pevné víře, i
když je z církve samotné chtějí zavést do jiných bouřlivých vod.
Náš Král a Pán Ježíš Kristus se zármutkem vidí, že duchovní život většiny jeho dětí ztrácí
směr…
Povstaňte, Boží lidé!
Povstaňte s mocí vycházející z Ducha Svatého!
Církev je zastrašována, aby otevřela své dveře novým věcem, které jsou znesvěcením, a aby přijala
jiná pseudonáboženství.
Milovaní našeho Krále a Pána Ježíše Krista, buďte věrní, nevzdávejte se, zůstaňte věrní a
neochabujte ve víře v těchto kritických chvílích pro církev našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Modlete se za Bolívii, modlete se ihned.
Modlete se za Střední Ameriku, modlete se bez váhání.
Modlete se za Mexiko, bude očišťováno ve velkém rozsahu.
Modlete se za Argentinu, bude otřesena a její obyvatelé rozzuřeni.
Slunce má silný dopad na Zemi; jeho účinky uvidíte z jednoho konce zeměkoule na druhý a tak
často, že pro země bude obtížné si navzájem pomáhat.
Milovaní lidé našeho Pána a Krále Ježíše Krista: Zůstaňte ve své zemi, pokud není nezbytně nutné
ji opustit, protože zkoušky budou pokračovat a bude pro vás obtížné se vrátit dřív, kvůli novým
opatřením, které elita jako celek nařídí, aby byly globálně zavedeny.
Vybuchují sopky, lidstva se zmocňuje úzkost.
Nejste sami, buďte pravými dětmi Krále.
Boží moc je nad vší lidskou mocí.
Věřte ve všemohoucího Boha, v tajemství Nejsvětější Trojice a milujte naši Královnu a Matku.
Volejte nás, jsme tady, abychom vám pomohli.
SVATÝ, SVATÝ, SVATÝ JE PÁN, KRÁL ZÁSTUPŮ,
NEBE A ZEMĚ JSOU PLNÉ JEHO SLÁVY.
Žehnám vám.
Svatý archanděl Michael

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 22. srpna 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

ZŮSTAŇTE V PRAVÉM UČENÍ CÍRKVE

Milovaní našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Žehnám vám, lidé Boží.
BUĎTE LÁSKOU, JEDNOTOU A ODPUŠTĚNÍM.
BUĎTE SOUCITNÍ A MILOSRDNÍ.
Buďte si navzájem oporou, uvádějte vzájemnou pomoc do praxe. Tímto způsobem do lesku
vyčistíte vše, co nesete s sebou a co je v rozporu s láskou našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
V této době víc než kdy jindy, potřebují lidské bytosti jistotu a důvěru, že je náš Král
a Pán Ježíš Kristus neopustí, stejně jako že nad nimi bude stále bdít naše Královna
a Matka.
Tuto neklidnou dobu, v níž se pohybujete, využívají síly Zlého, aby odvedly duše do vod, které
nejsou dobré. Síly, které se staví proti dobru, jsou v činnosti, aby udržely děti naší Královny
a Matky ve zmatku a oslabily je.
Mějte na paměti, že ten, kdo se představí celému lidstvu, je antikrist, který se bude
vydávat za krále míru. Uchovejte si víru naplněnou poznáním, moudrostí
a proste Ducha Svatého, aby vás osvítil, abyste se nenechali svést nevědomou
většinou.

Lidé naší Královny a Matky, musíte se posilovat ve víře. Nebojte se těch, kdo vás chtějí připravit
o život, bojte se spíše těch, kdo vás chtějí svést na scestí, bojte se doktorů Zákona, kteří nemilují
Boží lid.
Buďte bdělí k temperamentu a povaze každého z nich: jsou pastí pro lidská stvoření, aby ztratily
směr, jehož se musí držet věrný lid.
Jako lidstvo čelíte vrcholným okamžikům. Víte, že zemětřesení budou pokračovat, protože
živly vás budou i nadále očišťovat, ale největší očišťovatel lidstva pochází z elity, odkud na
celosvětové úrovni šíří příkazy k vašemu podrobení až do příchodu toho, kdo se představí jako král
míru.
Zůstaňte v pravém učení církve, buďte stvořeními pokoje, znalé Božího Slova
obsaženého v Písmu svatém.
Modlete se, modlete se za církev, posilujte víru, jistá zpráva způsobí velké rozdělení
a otřese světem.
Modlete se, lidé Boží, modlete se, modlete se, pronásledování dětí našeho Krále a Pána
Ježíše Krista sílí.
Modlete se za Střední Ameriku, modlete se vytrvale a nezapomínejte na Kolumbii.
Modlete se, modlete se za Japonsko, podlehne kvůli vodě.
Modlete se, sopka Etna způsobí velkou spoušť. Dávejte si pozor na Středozemní moře.
Milovaní našeho Krále a Pána Ježíše Krista, jděte vpřed a neztrácejte čas. Je nutné, abyste si
udrželi víru, naději a lásku.
Uvědomte si tento čas, který se stále blíží a urychluje utrpení lidstva.
Vytrvejte v modlitbě, abyste byli láskou ke svým bratřím. Buďte věrnými Božími dětmi.
Modlete se, aby proroctví, která závisí na reakci lidského stvoření, byla
minimalizována, nebo zrušena ve jménu Nejsvětější Trojice.
Mé nebeské legie vás brání, dovolte jim, aby vás chránily, neodmítejte jejich ochranu.
Jděte vpřed bez strachu, pochodujte v sevřeném útvaru. Střeží vás mé legie, které slouží našemu
Králi a Pánu Ježíši Kristu.
Všechna čest a sláva našemu Králi.
Svatý Michael Archanděl

1701. Poselství Matky Spásy ze dne 29. srpna 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

NENÍ ČAS ZAJÍMAT SE O JINÉ VĚCI NEŽ O RŮST V DUCHU

Milované děti:
Žehnám vám jako Královna a Matka posledních časů.
Na závěr novény, kterou jste mi věnovaly, bylo mé srdce naplněno radostí z odpovědi mých dětí,
které s jistotou vědí, že to, co mi obětují, předkládám před Boží vůli. Viděla jsem bytosti, které se
obrátily, které se pevně rozhodly znovu se setkat s mým Synem.
Tato novéna byla nebem na zemi.
Pouze tím, že jste pokorní a prostí srdcem,
můžete pochopit, že jako Královna a Matka jsem vděčná za gesta, která se rodí z
čistých
a prostých srdcí.
Milované děti, tato generace se musí připravit: musí být katechizována, aby nebyla ztracena.
Zlý syn zkázy je už v akci, neposílá své přisluhovače jako v minulosti, ale je to on, kdo se vydal
do rozšiřování svých chapadel nad zmateným a blouznícím lidstvem.
Právě tato generace prožívá chvíle bolesti, když se před vašima očima naplňuje:

"Bratr vydá svého bratra na smrt a otec svého syna. Děti povstanou proti svým rodičům a zabijí je;
všichni vás budou nenávidět kvůli Mně, ale kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn" [Mt 10,2122].
Děti, v této době panuje nedůvěra v domácnostech, na pracovištích, v rodinách, už se to děje
bezdůvodně a stane se to ještě výraznější.
Lidstvo směřuje k bodu, kdy bude ponecháno bez svobody, neschopné pohybu nebo vlastních
myšlenek a lidský tvor bude souhlasit se vším, aby mohl přežít.
Jako Matka vás vyzývám, abyste zůstaly tam, kde jste, pouze ty, kdo žijí v blízkosti pobřeží, by se
měly z pobřeží stáhnout. Moře vystoupí hluboko do pevniny, a některá z nich v sobě skrývají
podmořská pohoří, která se v určitém okamžiku vynoří na povrch.
Je to jen malý počet duší, který jde podle pokynů z nebe. Mé děti jsou znovu a znovu zkoušeny,
dostávají nové pobídky plné lží, aby se ztratily. V evropské zimě budou trpět.
Moji milovaní, dávám vám:
Mé srdce, abyste se nebáli…
Moje ruce, abyste se neztratili…
Mé nohy vás povedou…
Mé oči, abyste žili s odpuštěním a viděli mého Syna ve svých bratřích…
Můj jazyk, abyste se modlili a prosili o obrácení…
Modlete se svatý růženec bez přestání, čiňte dobro neúnavně.
Je nutné, abyste se zasvětili mému srdci, aby se za vás přimlouvalo.
Je naléhavé, abyste se zasvětili mému srdci: nečekejte.
Připravte si zasvěcení na měsíc září, před měsícem zasvěceným svatému růženci, je to nutné pro
dobro vašich duší.
Dávejte pozor, ztrácíte víru, a to vás povede k tomu, že se stanete kořistí ďábla. Buďte prostí
a pokorného srdce, abych vám mohla pomoci.
Není čas, abyste se zajímali o jiné věci než o růst v duchu.
Modlete se svatý růženec: je to modlitba, kterou ďábel nerad slyší, a pokud jste ve
stavu milosti, nepřiblíží se k vám.
ŽEHNÁM VÁM VŠEM, KTEŘÍ ČTETE TUTO MOU VÝZVU A UVÁDÍTE JI V ŽIVOT.
TENTO OKAMŽIK JE NALÉHAVÝ.
Matka Maria

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 6. září 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

JSTE VEDENI JAKO OVCE NA PORÁŽKU

Milované děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
NECHŤ JE POKOJ V KAŽDÉM Z VÁS.
Boží lidé, shromažďuji vás kolem naší Královny a Matky. Jako lidé jejího Syna musíte zůstat
sjednocení
a nerozptylovat se v této době, kdy zlo roztahuje svá chapadla, aby svedlo národy.
Cílem Zlého je dohnat lidské stvoření k extrémnímu utrpení, aby naše Královna a Matka trpěla kvůli
svým dětem, které jsou obléhány ze všech stran, všemožně týrány, pronásledovány a duchovně
ponižovány.
Nacházíte se v době, kdy jsou viditelné první projevy ruky antikrista na lidstvu, stejně jako ruce,
které ho neustále doprovázejí.
Znamení a signály, jimiž Stvoření odpovídá lidstvu, budou pokračovat v růstu, až do doby Velké
očisty.
Každý skutek lásky, poslušnosti a víry bude odměněn.....
Každý čin neposlušnosti bude přísně potrestán.....
Přišel jsem vás varovat před jednáním Zlého v tomto čase, kdy jste vedeni jako ovce na porážku.
Jazyk používaný pro celé lidstvo vás musí vést k tomu, abyste si všímali zla, které je předzvěstí
úplné kontroly nad lidstvem.

Musíte bojovat za zachování víry, bojovat poznáním, ne tápáním, ale poznáním a
láskou k našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu a naší Královně a Matce, abyste si zachránili
duši.
Jako princ nebeských legií vás budu vždy bránit.
Nejsvětější Srdce vás milují, chrání a brání a odpověď lidstva musí být úměrná této velké ochraně.
Víra se však ztrácí a lidská stvoření se každým okamžikem stávají stvořeními bez myšlení,
automaty.
Modlete se ve vnitřním tichu, modlete se k naší Královně a Matce, ale modlete se na
úmysly naší Královny a Matky, a ne na své vlastní, které jsou osobní a poněkud
sobecké.
Naše Královna a Matka se přimlouvá za celé lidstvo bez rozdílu, modlí se, aby byly
některé události zastaveny. Lidské stvoření je ve své dychtivosti po udržení života
sobecké, i když se obrací s prosbami k nebi.
Shromážděte se kolem naší Královny a Matky, milujte ji, respektujte ji, buďte jejími dětmi, ne
vzdálenými příbuznými.
Nyní je čas, kdy je třeba posílit víru a posílit ji jednotou, jen tak budete užiteční pro plány Otce.
Modlete se s naší Královnou a Matkou posledních časů.
Hleďte, jak reaguje na vaše volání, jak moc vás miluje!
Naše Královna a Matka si přeje, abyste jí odevzdali svá břemena, vaše utrpení, těžkosti a vše, co
vás omezuje nebo děsí. Odevzdejte je Královně a Matce, aby je mohla zahrnout do svých záměrů,
a tak se vám dostane odpovědi v podobě mateřské lásky.
Boží lidé:
Nemáte jídlo, přišel hladomor? Obraťte se na Boží Prozřetelnost.
Nemáte léky? Nebe vám dalo hlavní léky. (*) Odevzdejte své starosti do Boží vůle.
Naše Královna a Matka bude jednou spatřena mnoha svými dětmi, těmi, kteří věří, i těmi, kteří
nevěří, a ti se obrátí, a každému z nich dá znamení jednoty, s nímž budou žít, dokud nedosáhnou
věčného života.
Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Modlete se s láskou, nekritizujte bližního, nezacházejte špatně se svými bratry. Buďte
vírou, nadějí a láskou pro svatý Zbytek.
Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Přivítejte naši Královnu a Matku jako Matku, kterou je.
S požehnáním andělských sborů. Amen.
Svatý Michael Archanděl.

(*) Speciál o budoucích nemocech a jejich léčení.

Poselství Matky Spásy ze dne 10. září 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

KOMUNISMUS DEGRADOVAL ČLOVĚKA VE VŠECH OBLASTECH ŽIVOTA
Milovaní lidé mého Neposkvrněného Srdce:
Žehnám vám jako Matka lidstva.
Vyzývám vás, abyste se zřekli hříchu a odevzdali se mému Synu.
Lidstvo se stalo natolik zvrácené, že se poddalo zlu, kterého se nechce vzdát.
Ďábel vás svedl, abyste pohrdali přikázáními, svátostmi a skutky milosrdenství.
Krvácí mi srdce nad stavem této generace:
Oddáváte se tělesným neřestem a dosahujete ohavností a úchylek, jimiž drásáte srdce
mého Syna a mé srdce.
Milovaní lidé mého Syna:

Pláču
Pláču
Pláču
Pláču
Pláču

nad
nad
nad
nad
nad

lhostejností vůči mému Synu...
lhostejností k jeho výzvám...
utrpením lidstva bez víry...
bojem mezi národy...
duchovním bojem, v němž se nachází velká část mých dětí...

Volám vás, kteří přicházíte ke slovu této Matky:
VYZÝVÁM VÁS, ABYSTE ZŮSTALI VĚRNÍ, ABYSTE ŽILI VÍRU V CELÉ JEJÍ KRÁSE
A V MUČEDNICTVÍ VIDĚLI TRIUMF, KTERÝ VÁS ČINÍ PODOBNÝMI MÉMU SYNU.
Velká mašinérie zla si přivlastňuje to, co patří mému Synu: lidské stvoření, které udržuje v
rozkladu, aby vás na něm učinila závislými. Touto mašinérií je komunismus, který degradoval
člověka ve všech oblastech života a je živnou půdou pro násilí, rozdělení a odpor. Vznikla, aby
utlačovala lidstvo. Bolest bude pro mé děti silnější a povede vás k tomu, že budete nuceny zapřít
eucharistický zázrak a budete tvrdě zkoušeny.
Neochabujte, děti, neochabujte, zůstaňte pevné ve víře. Víte, že bolest je odčiněním a vaše oběti
nejsou ztracené.
Lidstvo přešlo z dřívějška do přítomnosti, a "nyní" začíná, když zlo zraňuje mé srdce tím, že útočí
na mé děti.
Živly rozpoutaly svou zuřivost, která se bude stupňovat, dokud se lidské bytosti nebudou cítit
zahnané do kouta a vrávorat ve víře. Je to lidstvo, které uráželo mého božského Syna uctíváním
falešných bohů.
Zplozenec zla přichází zničit člověka, rouhat se mému Synu a jeho církvi, pomlouvat, uctívat sám
sebe a vnucovat modly, které přenese do chrámů mého Syna. Události pokračují, Měsíc a Slunce
se budou vzájemně ovlivňovat, což povede k velkým geografickým změnám, živly povstanou s větší
silou, a změní podnebí na Zemi.
Nemusíte se bát. Nebe je skutečně s vámi.
Dodržujte přikázání, neumdlévejte na cestě – nebudete sami. Můj Syn dá některým z mých
oblíbených dětí duchovní sílu a víru, aby vás udrželi na cestě mého Syna, a nezapomene, že anděl
Pokoje bude poslán z výsosti, aby vás v potřebných chvílích utěšil a udržel lid věrným.
Musíte si být jisti, že nejste sami, důtky jsou každým dnem blíž a silnější.
Vyzývám vás, abyste se modlili za zastavení pohromy komunismu. Ujišťuji vás, že
věrnost Otcovu domu, takovou, jakou jste nikdy nezažili, přijde potom.
Žehnám vám, děti, svou mateřskou ochranou.
Svým Neposkvrněným Srdcem vám žehnám a chráním vás.
Matka Maria

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 14. září 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

BEZ OBRÁCENÍ NEBUDETE SCHOPNI SPASIT SVÉ DUŠE
Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Jako velitel nebeských vojsk vás vyzývám, abyste se zaslíbili naší Královně a
Bolestiplné Matce.
Každé lidské stvoření je projevem božské lásky a Mateřské lásky. Naše Královna a Matka vás volá,
aby vás přivedla ke svému Synu, který se vydal na kříži jako pokorný Beránek za hříchy lidstva.
Naše Královna a Matka neodpočívá:
Neustále vás vyzývá a nabádá k obrácení, k modlitbě, k pokání.
Litovali jste svých špatných skutků a jednání, abyste kajícně vykročili na cestu ke spáse?
Jsou lidé, kteří jsou stále lhostejní k tomu, co vidí před svýma očima. Chtějí ignorovat pravdu této
chvíle, aby nepřemýšleli a nezměnili svůj život. Oklamaná stvoření! Bez změny života, bez touhy
a ochoty obrátit se, nebudou schopni spasit své duše.
Plameny pekla jsou strašná muka a naše Královna a Matka trpí neposlušností lidského stvoření.
V TENTO DEN ODČIŇME UTRPENÍ NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE NAŠÍ KRÁLOVNY A
MATKY.
Bez ztráty času, napravte to, napravte to...
Než bude příliš pozdě.
Modlete se, modlete se za Francii: je v nebezpečí.
Modlete se, modlete se, hora svaté Heleny přinese neštěstí, modlete se.

Modlete se, modlete se, Turecko potřebuje konverzi, způsobí lidstvu bolest.
Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, připravujte se duchovně, buďte bratrští, ochraňujte
se navzájem, zachovávejte přikázání a zkoumejte je.
BUĎTE POKOJEM, který lidstvo nemá.....
BUĎTE POŽEHNÁNÍM, které lidstvo nenabízí...
DODRŽUJTE VŠE, co vám předávám z Boží vůle.
Kéž je ve vás pokoj nástrojem k přemáhání zla.
Nebojte se, nebe vás vždy ochrání, nebojte se.
Žehnám vám, bráním vás před vším zlým.
Uctívejte Bolestiplnou Královnu a Matku.
Svatý Michael Archanděl
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 21. září 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

BLÍŽÍTE SE K VAROVÁNÍ
Milované děti, přijměte mé požehnání. Jste můj lid, který miluji.
Děti, přicházím k vám znovu, abych vás vyzval odmítnout hřích a dobře Mě poznat,
abyste se nenechaly tak snadno zmást.
Odmítly jste Mě poznat, proto Mě nepoznáváte, pohrdáte přikázáními, svátostmi, eucharistickou
slavností a řádným přijímáním. Pro většinu z mých dětí je to jen symbolika, ztráta času, kdy Mne
přijímají jen kvůli vnějškovému zdání.

Aniž byste naslouchaly výzvám domu Otce, jdete dál s lidským já, nadmutým zvráceností, kterou
v sobě nesete. Vytváříte zákony, které podporují zabíjení nevinných, a tento nejtěžší hřích vyvolává
utrpení lidstva.
Stvoření vás nezná…
Jste generací, která se bouří proti svému Pánu a svému Bohu.
Domýšlivé lidské ego nezná lásku k bližnímu…
Neposlušnost je potravou mnoha lidských tvorů…
Na věrnost je pohlíženo jako na absurditu, a proto jste ve velkém nebezpečí, neboť vám chybí
upřímnost a bratrská láska, která by vám dovolila přežít, kdybyste se navzájem chránili.
To jsou pro mé lidi vrcholné chvíle, kdy se lidské stvoření nechalo svést na scestí s krajní
poslušností a vydalo se vlkům jako ovce bez pastýře [Mk 6, 34].
Čekají vás větší a strašnější utrpení, krize všeho druhu, pronásledování kvůli tomu, že jste mými
dětmi, že se lišíte od ostatních, kteří jsou ponořeni do hříchu a neposlušnosti.
ČAS JE KRÁTKÝ… Sociální neklid sílí, komunismus je připraven zaútočit na lidstvo a uvrhnout je
do války.
Blížíte se k Varování.
Varování přijatá mým domem se naplňují před vašima očima a budou se naplňovat
i nadále. Pšenice se odděluje od koukolu.
Ne všichni, kdo se nazývají mými dětmi, dosáhnou konce.
Uchovávejte si potraviny, bude jich nedostatek. Připravte požehnané hrozny a uložte med.
Mějte u sebe olej milosrdného Samaritána a léky, které vám můj dům dal poznat (*).
Mějte u sebe geránium, které mé děti nazývají olejem svatého archanděla Michaela na počest
mého milovaného archanděla.
Blížíte se k Varování…
K očekávaným událostem, které se mají stát před Varováním, může dojít během
několika dnů. Duchovní bída lidstva vás vede do propasti.
Stydíte se modlit, žehnat a být bratrští, neboť mnoho mých dětí má srdce z kamene.
LÁSKA VYHASÍNÁ… Ďábel o to usiluje tváří v tvář prázdnému lidství, zbavenému Mne
a bez citů. Mé děti se nemusí bát, mé milosrdenství je chrání a má Nejsvětější Matka je přikrývá
svým pláštěm.
Kupředu, moji lidé! Jděte vpřed s vírou, s nadějí, s jistotou nového nebe a nové země [Zj 21, 1].
Můj anděl pokoje vás stále pozoruje s nekonečnou láskou a od nynějška vás bude
chránit!
Jděte vpřed beze strachu, jste moji lidé, nezastavujte se, nosím vás ve svém Nejsvětějším Srdci.
S věčnou láskou,

Váš Ježíš

(*) Speciál o budoucích chorobách. Aktualizováno.
Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 26. září 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

SLUNCE POTEMNÍ A MĚSÍČNÍ SVIT UŽ NEUVIDÍTE

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Sjednoceni jako děti téhož krále, vás vyzývám, abyste se připojili k mým nebeským
legiím a spolu s nimi bojovali proti hříchu a ďáblově nepravosti.
Cestu lidstva vyznačují znamení na nebi i na zemi, aniž by Boží lidé pozvedli oči k nebi.
Následkem lhostejnosti a velké nevíry budou lidé trpět i nadále. Nebojíte se Boha, žijete
v nemravnosti, neposlušnosti a v bahně hříchu.
Náš Král a Pán Ježíš Kristus, nekonečné milosrdenství, žádá svou Matku, aby již déle
nezadržovala Boží rámě, aby nebylo ztraceno více dětí.
Jak se čas zrychluje, utrpení se zdvojnásobuje a hřích roste. Neposlušnost, bezbožnost a nevíra
mezi většinou lidstva, povedou k bičování lidí našeho Krále a Pána Ježíše Krista.

Jdeme vpřed na obranu dětí našeho Krále a Pána Ježíše Krista a čekáme na znamení, které nám
dá náš Král, abychom přišli na pomoc duším, které zůstávají věrné.
ZAPOMNĚLI JSTE, ŽE TATO GENERACE BUDE KRUTĚ BIČOVÁNA OHNĚM?
Proč neustále hřešíte!
Uvidíte samotnou zemi hořet, až praskne…
Kvůli zvýšené aktivitě budou sopky vypouštět oheň, kouř a plyny, které zabrání přežití velké části
lidstva.
Vidím, jak při otřesech země mnozí ve strachu padají na zem a pak pokračují v hříchu.
Slunce potemní a měsíční svit už neuvidíte v kouři sopek.
Jste to vy, kteří jste urazili našeho Krále a Pána Ježíše Krista, kdo musí činit nápravu,
modlit se a milovat vše, co vám dala Boží vůle a čím jste pohrdli.
Pokračujte v lidské pošetilosti, dokud na toto zvrácené pokolení nepřijde velký trest.
Připravte si zásoby podle možností každého z vás.
Modlete se, Boží děti, modlete se za Argentinu, lid se bude bouřit.
Modlete se, Boží děti, modlete se za Brazílii, trpí, aby byla očištěna.
Modlete se, Boží děti, modlete se za Balkán, připravují se válečné strategie.
Modlete se, Boží děti, modlete se za Bali, sopka Agung vyvolává velký strach.
Jako Kníže nebeských legií vás vyzývám, abyste se připravili, obrátili a rozhodli se k vnitřní změně,
jinak bude pro vás těžké dosáhnout obrácení.
Pýcha vede lidské bytosti k pádu… Dávejte si pozor!
Děti Boží, nebojte se, choďte v míru a neubližujte svým bližním.
Děti Boží, buďte pokornými služebníky naší Královny a Matky, abyste pod její ochranou zůstali v
její podobnosti: stvořeními víry.
Boží ruka vás neopustila.
Mějte víru a vyměňte strach za pevný úmysl změny.
Žehnám vám, lidé Boží.
Svatý archanděl Michael

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 4. října 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

ROZDĚLENÍ POVEDE K CHAOSU

Lidé Boží, volám vás v jednotě s Nejsvětějšími Srdci.
Jako kníže nebeských legií vyzývám ve jménu Nejsvětějších Srdcí Boží lid, aby se sjednotil
v jednotě
s Nejsvětějšími Srdci:
Vyzývám Boží lid, aby se sjednotil v jednom hlase, v jedné víře, pod slovem našeho
Krále
a Pána Ježíše Krista, které je známo již z Písma svatého.
Posilujte se přijímáním Těla a Krve našeho Krále a Pána Ježíše Krista a při každém přijímání
pozvěte naši Královnu a Matku, aby s vámi přijímala svého božského Syna.
Naše Královna a Matka nebes a země vás chrání a povzbuzuje vás, abyste zůstali s jejím božským
Synem, aby vás zlo nezískalo jako svou kořist.
Jako děti Boží:
Zůstaňte pozorné k pokynům z nebe.
Uvědomte si naléhavost uskladnění obilí a dalších potravin podle věku jednotlivých členů rodin
a nezapomeňte na pomoc pro některé své bratry.

Udělejte si zásoby léků, které potřebujete, a nezapomeňte na vodu, která je pro život nezbytná.
Jste tak blízko globálnímu chaosu...
A budete litovat, že jste neposlechly, jako když Noe…
Jako když byla stavěna babylonská věž… [Gn 11, 1-8].
Tato generace "pokroku" bude žít bez tohoto "pokroku" a vrátí se k primitivnímu životu bez
ekonomiky, aniž by při tom zapomněla na smrt velké části lidstva.
Co se stane, když vám bude znemožněno opustit místo, kde se nacházíte? Cestující se domů
nedostanou. Uprostřed zločinného globálního chaosu, elita nenápadně povstane a vnutí se lidstvu.
Lidský tvor se stává kořistí svých vlastních "pokroků", připravených předem na dobu, kdy Evropu
pokryje sníh, a kdy zima bude i v ostatních zemích.
Probuďte se, děti Boží, probuďte se!
Obraťte se dřív, než nastane tento čas.
Mé andělské legie mají za úkol chránit věrné našeho Krále a Pána Ježíše Krista a děti naší Královny
a Matky nebe a země.
Modlete se, děti, modlete se vytrvale, poslušně, oddaně a s vírou.
Modlete se za celé lidstvo.
Modlete se za La Palmu (Španělsko), ukazuje už předem, co bude utrpením lidstva.
Obraťte se, než na Zemi nastane úplné ticho.
Část lidstva se vydá na milost nečistým duchům.
Mé legie jsou pověřeny chránit především nevinné.
Kdo se bojí, ať se obrátí a změní svůj život. Nepřináším vám strach, ale apeluji na svědomí lidstva
tváří v tvář tomu, co se stane.
Obraťte se, sjednoťte se, připravte se – rozdělení povede k chaosu.
Kdo žehná, je požehnaný [1Petr, 3 – 9], kdo neposlouchá, trpí, proto, děti našeho Krále a Pána
Ježíše Krista, poslechněte TEĎ!
Chráníme vás, budeme vás chránit z Božího příkazu.

Buďte věrné Nejsvětější Trojici, milované děti své Královny a Matky, buďte nositeli dobra pro své
bližní.
Chráníme vás v každém okamžiku proti všem útokům zla.
S mečem vztyčeným vás bráním, vedu vás, osvětluji vám vaši cestu.
Žehnám vám, věrní lidé.
Svatý Michael Archanděl

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 12. října 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

ZIMA ZASÁHNE VELKOU ČÁST ZEMĚ

Vroucně milované děti mého Nejsvětějšího Srdce, zůstáváte v mých ranách.
Dal jsem vám Vykoupení, aby se v této chvíli každý, jako individuální stvoření, mohl
svobodně rozhodnout pro dobro, nebo zlo.
Neobviňujte mě z toho, co se vám děje, ale podívejte se na sebe…
Co na sebe jako lidstvo přivoláváte?
Jak žijete?
Jaká rozhodnutí děláte?
Jak řídíte svou osobní morálku: co bytostně přijímáte a co nepřijímáte ve svém vnitřním já?
Každé z mých dětí se zcela přirozeně miluje, ale tato generace se miluje naprosto neuspořádaně.
Proto jste sobečtí a kážete ve jménu svého ega: váš vztah ke všemu určuje vaše já, vlastnosti
a příklady, které dáváte bratrům, jsou posuzovány podle jejich vnitřního já, které miluje jen sebe.

Moji lidé:
Chcete vyjít z nevědomosti, které se podřizujete tím, že se chováte a jednáte podle
svého individuálního já?
Buďte pokorní: to této generaci chybí – pokora, abyste přijali, i když každý z vás je individuální
osobou, že nežijete sami, ale jste obklopeni jinými lidskými tvory, s nimiž jsem vás povolal žít
v bratrství.
Stvoření sténá, pociťuje porodní bolesti a očekává, že si moji lidé zachovají víru.
Člověk ovládá člověka do té míry, že elita přijímá vyhlídku na sebezničení mých dětí
způsobené:
Potraty...
Eutanazií...
Atomovými zbraněmi, nejnehumánnějšími zbraněmi, jaké kdy lidstvo vytvořilo...
Chemickými zbraněmi, jimiž bude můj lid bičován...
A v tuto chvíli "pokroky", o kterých nevíte, symboly lidské pýchy...
Modlete se, moji lidé, modlete se, modlete se, zima zasáhne velkou část Země,
pronikne až na kost a mé děti budou kvůli tomu velmi trpět, protože to nečekaly
a nebyly na mráz náležitě připraveny.
Modlete se, moji lidé, modlete se, modlete se, země se bude stále silně třást, budete vehnáni
do utrpení.
Moji lidé, musíte se připravit, než události všeho druhu naberou na síle a chaos
vzroste. Dobře víte, že lidské bytosti se chovají brutálně, když čelí nestabilitě.
Lidstvo bude bez komunikací, technologie bude pozastavena rozhodnutím lidské moci na
Zemi. Mlčení a strach se zmocní těch, kdo Mě nemilují, a těch, kdo nepřijmou pokání za své zlé
skutky.
Zůstaňte Mi věrní, přijímejte Mě ve svaté eucharistii. Nechoďte po cestách, které jsou v rozporu
s Přikázáními, svátostmi a Písmem svatým. Teď není čas vykládat si mé Slovo, jak se vám zlíbí,
buďte věrní pravému učení mé církve.
NEPROMARNĚTE TENTO ČAS…
VSTOUPILI JSTE DO VELKÉHO UTRPENÍ.
Moji lidé, modlete se k mé Matce svatý růženec se zvláštní oddaností 13. října (*) a po celý den
Mi obětujte modlitbu pro následující úmysly:
Na odčinění hříchů lidstva.
V prosbě týkající se utrpení lidstva za jeho hříchy a kvůli přírodě.
Jako oběť pokání mého lidu k Neposkvrněnému Srdci mé Matky.
Moji lidé, jste chráněni. Bratrsky se sjednoťte a nezapomeňte, že vás z Boží vůle střeží mé nebeské
legie pod velením svatého archanděla Michaela.
Moji lidé:

ČAS JE PŘÍTOMNÝ OKAMŽIK.
Chráním vás, nosím vás v mém Nejsvětějším Srdci, nebojte se, zlo se přede Mnou vzdaluje.
Žehnám
Žehnám
Žehnám
Žehnám

vašim
vašim
vašim
vašim

smyslům, aby byly více duchovní a méně světské.
srdcím, aby byla mírná a nepůsobila bolest vašim bratrům.
rukám, aby konaly dobro.
nohám, abyste šli v mých šlépějích.

JAK VÁS MILUJI, DĚTI, JAK VÁS MILUJI!
Nebojte se, ochráním vás.
Váš Ježíš

(*) 13. října 1917 Nejsvětější Panna Maria ve Fatimě v Portugalsku, dala lidstvu velký zázrak
Slunce.

1753. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 19. října 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

PODÍVEJTE SE NA STAV LIDSTVA... OBRAŤTE SE TEĎ!

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Žehnám vám Láskou, kterou lze nalézt pouze ve věrnosti našemu Králi.
Nacházíte se ve chvíli, kdy nasloucháním jiným hlasům, než hlasům našeho Krále
a Pána Ježíše Krista a Naší Královny a Matky, jste dovolili, aby do vás vstoupil zmatek,

nedůvěra a pýcha, které v člověku vyvolávají to nejhorší, když se z nedůvěry vzbouří
proti Domu Otce.
Směřujete k době, kdy člověk bude bojovat proti člověku a zapomene, že je Božím stvořením:
před hladomorem, který hrozí lidstvu a před temnotou tak hlubokou, že se nebudete moci podívat
na své ruce. Temnota, jakou si lidská stvoření nesou ve svých duších kvůli neustálým hříchům,
do nichž se jako lidstvo ponořilo.
Tato generace prožije regresi technologií a stane se lidmi bez znalostí jak žít bez pohodlí tohoto
času.
Pokračujete ve svém životě, aniž byste se zastavili a vnitřně se zkoumali, a to způsobuje, že jste
necitliví, myslíte si, že všechno je jen výmysl, a proto se neobrátíte.
Milovaní našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Slovo Nejsvětější Trojice je spravedlivé a pravdivé.
Slovo, které vám předává naše Královna a Matka, je pravdivé.
Hloupá stvoření! Zvrácená generace, jak jen budete trpět!
PŘIPRAVTE SE, NEZAPOMEŇTE, ŽE ČAS SE STÁVÁ TVRDŠÍM. TO, CO MUSÍTE VYTRPĚT,
SE BLÍŽÍ.
Obraťte se teď! Podívejte se na stav lidstva... Obraťte se teď!
Žehnám vám, mé nebeské legie vás chrání.
Láska a ochrana Nejsvětější Trojice a naší Královny a Matky zůstává u vás.
Každého anděla strážného je třeba v tomto čase milovat a vzývat s větší vírou.
Vyzývám vás, abyste se neustále modlili svatý růženec a růženec Božího milosrdenství.
Svatý archanděl Michael

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 24. října 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

NECHCI VÁS VYDĚSIT, ALE VAROVAT

Moji milovaní lidé:
POVZBUZUJI VÁS SLOVEM ZE SVÉHO DOMU, ABYCH VÁS VAROVAL, NE ABYCH VÁS
VYSTRAŠIL.
Vzývejte Mě ve dne v noci, ve vhodnou i nevhodnou dobu, stejně jako mou Matku a nebeské
sbory.
Vzývejte svatého archanděla Michaela a nebeské legie, aby vás chránily a vy zůstali stále věrní.
Toto je vhodný čas k tomu, abyste činili pokání a stali se stvořeními víry dřív, než se události objeví
před lidstvem.
MOJI LIDÉ, MILUJI VÁS A VYZÝVÁM VÁS, ABYSTE SE CO NEJDŘÍVE OBRÁTILI.
Zachraňte si duši: odvraťte se od zla, nezapojujte se do pohanství, neúčastněte se svatokrádeží,
protože jsou nakonec znesvěcením toho, co představuje Mne. V této době je tolik prokletých
uchvatitelů, kteří pronikli do mého Domu [Gal 1, 8; I Kor 12, 3].
Vyrůstejte duchovně, nepřejte bližnímu zlo a nepodílejte se na tom, když je urážen váš bratr.
Zakazuji vám podílet se na pronásledování vašich bratří.
Mé děti, buďte bratrské, respektujte věci svých bližních, aniž byste se podílely na vandalismu,
který se objeví.

Nechci vás vyděsit, ale varovat. Nejdříve se připravte duchovně a pak si přichystejte potravu podle
toho, jaké prostředky má každé z vás k dispozici. Rozmnožím, co mé děti mají, pokud to, co získají,
bude skutečně odpovídat jejich možnostem.
Moji nejdražší, nečekejte na zítřek, připravte se teď! Mějte čistou duši a požehnané svíce, stejně
jako požehnané hrozny a zimní oblečení. Mějte zásoby vody, která je základním prvkem života.
MÉ DĚTI, UVAŽUJTE DO HLOUBKY O MÝCH SLOVECH, ABYSTE NEPŘEHLÉDLY TO,
CO VÁM MÁ SLOVA ŘÍKAJÍ.
Obraťte se, aby to, co vás čeká, bylo snesitelnější, a abyste si uprostřed nedostatku zachovaly víru
a naději.
Můj milovaný lide, má církev směřuje k úplnému rozkolu, buďte duše s vroucí modlitbou.
Lidstvo se odevzdalo do moci zla.
Modlete se, děti, modlete se srdcem, přijímejte Mě ve svaté eucharistii v duchu
adorace a s vědomím, že Já jsem váš Bůh.
Modlete se, mé děti, modlete se, obětujte, postěte se, jak vám to tělo dovolí, abyste
rozeznaly znamení šelmy a nebyly zmateny.
Modlete se, mé děti, modlete se za Turecko, padne v boji.
Modlete se, mé děti, modlete se, ti, kdo se modlí, udržují můj lid stojící.
Modlete se, mé děti, víra je podkopávána, a ničitelé víry mají odvahu jednat proti mé
církvi, a mé děti mlčí.
Můj vyslanec (*) přijde po vystoupení antikrista a mé děti jej poznají.
Modlete se, mé děti, obraťte se ihned!
Ten okamžik je na dohled.
Miluji vás mým Nejsvětějším Srdcem. Nejste samy, jste můj lid.
Žehnám vám.
Váš Ježíš

(*) Anděl pokoje, jenž bude požehnáním pro svatý Zbytek.

Poselství archanděla Michaela ze dne 1. listopadu 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

ZEMI BUDE VNUCENA TEMNOTA

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
SLOVO, KTERÉ K VÁM PŘICHÁZÍ Z VÝŠE JE: "UVIDÍŠ".
Jako kníže nebeských legií vás spolu se svými legiemi bráním proti zlu.
Držím svůj meč vztyčený…
Mám svou paži připravenou, abych dal povel svým legiím a jednal zvláštním způsobem
na pomoc dětem našeho Pána a Krále Ježíše Krista.
Jako generace jste se nechali oklamat a přijali to, co je v rozporu s Božím zákonem; zákonem,
který vede každého lidského tvora k tomu, aby stál ve svém těžišti, aby nebylo rozdělení mezi
přirozeností a spiritualitou lidské bytosti.
To, co je stanoveno v Božím zákonu, musí vést lidskou bytost k tomu, aby byla rozšířením Boží
vůle, která vše řídí. Proto ten, kdo zná Boží zákon, se chová spravedlivě v rámci poznání a plnění
Přikázání.
Praktikujte Boží Zákon, neodříkávejte jej nazpaměť, ale v každém výroku hledejte všechny
elementy, které jej tvoří a nejsou dodržovány.
Buďte stále duchovnější, oddělte se od světa, abyste neupadli do nevědomosti
a následkem toho dali přednost osobním kritériím, a nebyli schopni rozlišovat,
co je dobré a co špatné.
Boží lidé:

Existuje tolik falešných nauk bez spirituality, které nevedou k svatosti a bratrství, jejichž cílem
je vycvičit arogantní tvory, všeznalé lidi, kteří nepřijímají Svaté učení a chodí z jednoho místa
na druhé. Tato stvoření bez lásky v srdci jen podporují své vlastní zájmy.
V křesťanství spiritualita formuje:
Lidská stvoření vedená Duchem Svatým, která hledají ctnosti a dary pravé liturgie,
svátostí a Přikázání.
Stvoření oplývající láskou, porozuměním a láskou k svým bližním.
Stvoření pevné víry a hlubokého poznání.
SKUTEČNÁ SPIRITUALITA VEDE K HLEDÁNÍ SVATOSTI.
Hledat v jiných vodách to, co podle vás nemůžete najít v Písmu svatém, je znamením, že nejste
stvoření ochotná k jednotě a poznání, které vás vede k řádu, lásce a víře.
Lidé našeho Pána a Krále Ježíše Krista:
Toto je čas, kdy se lidské bytosti začnou bouřit proti svým vládcům, proti těm, kteří je přivedli
k utrpení.
Po smrti tolika bratří doléhá na lidstvo nejistota. Nejistota tváří v tvář přicházejícímu hladomoru,
tváří v tvář krokům války, které budou stále zřetelnější, protože budou přecházet od hrozeb
ke zbraním, od provokací k činům, které jsou podněcovány démony, potulující se po zemi a proti
nimž jsme byli vysláni bojovat.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modlete se svatý růženec z celého srdce.
Přijímejte našeho Krále v nejsvětější eucharistii řádně připraveny, abyste se
neodsoudily tím, že Jej přijmete ve stavu hříchu.
Buďte stvořeními pokoje, aby vás ďábel neposedl. Satanovým cílem je podmanit vás.
Jako Boží lidé to nedovolte.
Budete svědky znamení na nebi, která nebudete schopni vysvětlit.
Jste povoláni milovat a zůstat ve službě Nejsvětější Trojici při hledání duší, aby nebyly ztraceny.
Děti našeho Krále, modlete se za Spojené státy, neklid lidských stvoření povede
k protestům a covid znovu získá sílu.
Děti našeho Krále, modlete se, velký národ požádá o odchod svého vládce a povýší
ženu.
Děti našeho Krále, modlete se, sopky se i nadále probouzejí s velkou silou a budou
bránit letecké dopravě. Země se chvěje, což vyvolává ještě větší tíseň.
Děti našeho Krále, modlete se, Zemi bude vnucena temnota, temnota, která nepochází
z Boží ruky.
Lidé našeho Krále buďte bdělí, komunismus postupuje a vede boj s využitím ďáblova umění, aby
přemohl své národy, které se budou domáhat svobody. Po celé Zemi dojde k povstáním, proto mé
nebeské legie zůstávají s vámi.

POZOR! Nedostatek zboží byl uměle vyvolán, aby byl vytvořen sociální chaos.
Pospěšte si, nečekejte na signál k činům, jinak nebudete mít možnost se připravit.
Žijete v čekání, a proto se ponořte do Boží lásky, požádejte o Boží ochranu a ochranu naší
Královny a Matky posledních časů.
Važte si léků, které vám dalo nebe, nepovažujte je za bezvýznamné.
Buďte jednotní, bratrští, jednotní, velmi jednotní.
KRISTUS VÍTĚZÍ, KRISTUS KRALUJE, KRISTUS VLÁDNE.
Ve věrnosti a lásce k Nejsvětější Trojici,
Svatý Michael Archanděl
Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 4. listopadu 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

NASTALA TĚŽKÁ DOBA

Boží lidé, milovaní Boží lidé:
Jako kníže nebeských legií vás vyzývám, abyste všichni patřili našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu
a současně s úctou a pokorou prosili naši Královnu a Matku posledních časů o její stálou ochranu.
Milovaní:

PRO TY, KDO CHTĚJÍ NADÁLE JEDNAT A PRACOVAT V RÁMCI DOBRA, NASTALA TĚŽKÁ
DOBA, VELMI TĚŽKÁ DOBA.
Většina vůdců národů, kteří se podřídili mocným tohoto světa a vydali se do služeb ďábla, vyvolává
chaos.
Lidstvo je zmatené, jako by se právě nacházelo v babylonské věži [Gn 11,1-9]. Bratři si
nerozumějí, jejich jednání a činy v rámci jedné domácnosti se od sebe naprosto liší.
Žehnám těm, kdo s láskou, důvěrou a nadějí zachovávají víru v Nejsvětější Trojici a v modlitbě
a bratrském obdarování nacházejí sílu, která je vede k tomu, aby ve víře zůstali pevní.
Žehnám vám zvláštním způsobem, protože poznáte-li tuto chvíli, nepropadnete strachu ani
zoufalství, ale zůstanete v důvěře v Boží ochranu, navzdory lhostejnosti lidského stvoření, v němž
se zakořenil duch vlažnosti.
Jděte vpřed posilněni oznámeními z nebe, které vám umožní napravit své cesty a duchovně růst,
abyste mohli čelit všem nepřízním osudu, které vás potkají.
LIDÉ, BUĎTE BDĚLÍ! Ďáblovi přisluhovači vás lákají, aby vás ovládli, vedou vás do otroctví
a přivykají vás, abyste byli nositeli toho, co předchází pečeti antikrista.
Modlete se Boží lidé, modlete se za sebe navzájem s opravdovým bratrstvím.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za Srbsko, do této země přijde bolest.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za Spojené státy, příroda je bičuje.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za Sýrii, bude to země konfliktu.
Modlete se, Boží lidé, modlete se, léto bude chaotické.
Milovaný Boží lidé, když vidíte, že události sílí, modlete se, modlete se v duchu
a pravdě.
Ti, kdo pohrdli Nejsvětější Trojicí, naší Královnou a Matkou, čiňte pokání, než bude
pozdě.
PŘIPRAVTE SE! Tato generace bude nucena jít zpět a najít v přírodě to, co zničila a co bude
potřebovat k přežití.
Nezapomeňte, že pelargonie je ušlechtilá rostlina, kterou můžete zevně použít při kožních
onemocněních. Doporučila ji již naše Královna a Matka.

Lidské stvoření ve své touze po moci znečistí zemi, bez lítosti zabije svého bratra, bude se radovat
ze své špatnosti, a pak bude do krajnosti trpět.
Milovaní Boží lidé:
TUTO GENERACI NEČEKÁ JEN BOLEST, ALE I PLODY, KTERÉ OBDRŽÍ TI, KDO
ZŮSTANOU VĚRNÍ BOŽÍ LÁSCE.
KRISTUS VÍTĚZÍ, KRISTUS KRALUJE, KRISTUS VLÁDNE.
Svatý archanděl Michael

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 12. listopadu 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

POHODLÍ SE STANE SNEM MINULOSTI

Milovaní lidé Nejsvětější Trojice:
Jsem poslán, abych se s vámi sdílel vůli Nejsvětější Trojice.
PŘIŠEL JSEM VÁS NALÉHAVĚ VYZVAT, ABYSTE SE DUCHOVNĚ PŘIPRAVILI.
Každý člověk musí růst v duchu, musí bojovat za svou spásu a zároveň bratrsky pomáhat svým
bratrům a sestrám tváří v tvář utrpení, která již prožívají, ale i těch, která teprve přijdou.

Vyzývám vás k duchovní přípravě, bez níž se lidskému stvoření nepodaří zvítězit nad zlobou těch,
kteří následují příkazy antikrista.
MUSÍTE BÝT ROZHODNĚJŠÍ! Všichni víte, že se lidstvo nachází ve fázi naplňování proroctví,
jen někteří nevidí a nechtějí poznat, co se skutečně děje.
Nepoznávají znamení a signály! Nevědomé a omezené bytosti tvrdošíjně drží svého ducha
v zajetí svých rozmarů a lhostejnosti.
I když vás ujišťují, že nejste v čase, kdy se naplňují velká proroctví, vy, kteří rozpoznáváte
znamení a signály, měli byste zůstat neochvějně ve svém porozumění.
Je pro vás nanejvýš nutné, abyste pozvedli svého ducha, abyste stále rostli.
Musíte rozlišovat, abyste se nenechali vést k jednání a činům, které jsou v rozporu
s vašimi zásadami.
Je naléhavě nutné, aby lidské stvoření mělo jasnou cestu a znalosti, aby neopustilo našeho Krále
a Pána Ježíše Krista tím, že se nechá oklamat.
Tato generace bude procházet dvěma stavy:
Jedním z nich je přílišné utrpení, stav, jenž je povede k tomu, že budou závidět mrtvým....
[Zj 9, 6].
Druhý je vznešený stav, kdy se těšíme z Boží lásky a hluboce pociťujeme přítomnost naší Královny
a Matky.
Aniž byste začátek obrácení odložili na později:
Buďte dětmi Boží vůle, dětmi Královny a Matky.
Buďte připraveni požádat o naši pomoc!
Přijdou-li události neohlášeně, pak skutečnost, že jste ochotni být dětmi Boží vůle, bude brána
v úvahu "ipso facto".
Lidé Nejsvětější Trojice:
Vážné katastrofy budou i nadále postihovat Zemi: tektonické zlomy se již plně aktivovaly
a atmosférické jevy se dostanou na titulní stránky novin, což ovlivní letectví. Ve zprávách se objeví
nepředvídané záplavy v různých zemích, stejně jako objekty z vesmíru dopadající na Zemi,
nemluvě o postupu války.
Připravte se! Zlem napadené mysli zařídily, aby lidstvo trpělo bez technologií a vymožeností,
kterých si užíváte, bez elektřiny a potravin. Pohodlí se stane snem minulosti.
Pro ty, kdo žijí v poslušnosti a s vírou a láskou se odevzdávají do vůle Nejsvětější Trojice a naší
Královny a Matky, budou události méně trýznivé.

Ti, kdo žijí v závisti vůči svým bratrům, kdo žijí v netrpělivosti, pýše, aroganci a v neposlušnosti
vůči Trojiční vůli, nebudou mít ve svých srdcích pokoj a to, co se stane, bude pro ně skutečným
utrpením.
Kolik lidí čeká na Varování, aniž by vědomě zhodnotili své životy – každý detail, skutek a čin,
kterého
se dopustili s [vnitřním] souhlasem nebo bez něj, aby mohli požádat o Boží odpuštění a připravit se
na okamžik Varování?
Varování je pro tuto generaci největším skutkem Božího milosrdenství, při kterém se uvidíte
zvláštním způsobem, kdy prožijete hodnotu spáchaných činů nebo opomenutí.
Varování bude okamžikem Božího milosrdenství a Božího přijetí pro ty, kteří se obětovali a rozhodli
se patřit Nejsvětější Trojici a naší Královně a Matce.
Boží milosrdenství není vyčerpáno, Varování dá svým dětem další příležitosti potom,
co skončilo.
Dochází k velkým změnám, lidská bytost žije s pohledem na bližního jako na méněcenného a
odpírá
si pokoj.
Modlete se, děti, modlete se, Argentina bude trpět, lidé budou bičováni.
Modlete se, děti, modlete se, Evropa se bude zdát pustou.
Modlete se, děti, modlete se, ďábel nařídí zajetí.
Modlete se, děti, modlete se, církev bude otřesena.
Jsme povoláni k tomu, abychom udržovali obranu Božího lidu. Naše Královna a Matka velí tomuto
boji proti zlu a nakonec její Neposkvrněné Srdce zvítězí.
Bez strachu a bez váhání setrvejte ve víře, každý čin a skutek předkládejte Nejsvětější Trojici
a svěřte se naší Královně a Matce, aby se vás zlo nedotklo.
Jděte vpřed, lidé Boží! Jsme posláni, abychom vás chránili.
V naprosté věrnosti Svaté Trojici a v jednotě s naší Královnou a Matkou...
KRISTUS VÍTĚZÍ, KRISTUS KRALUJE, KRISTUS VLÁDNE.
Svatý Michael Archanděl

Poselství Matky spásy ze dne 20. listopadu 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

NEJEDNEJTE BEZ ROZMYSLU

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí a na celé zemi bude vládnout Trojičná Láska.
Země bude dávat mléko a med [Num 13, 27] a děti Nejsvětější Trojice budou jejím
odrazem.
Milované děti:
ČAS NADEŠEL! Dostaly jste se do zvrácených rukou. "Protijedem" je přemítání ve fantazii
o osudu, který vám určil Satan a jeho pozemské legie.
Velká část mých bělovlasých dětí postupně zmizí, aniž by to byla vůle Věčného Otce. Tlačí
na ně (*), pokračují na středním věku. Neznámé nemoci vznikají z nepředvídatelných událostí.
Jak se trápí mé mateřské srdce, kolik je všude nářku!
VYZÝVÁM VÁS K OPRAVDOVÉ, VĚDOMÉ, HLUBOKÉ A PŘESVĚDČENÉ VÍŘE.
Obrácení lidských bytostí musí nastat nyní, je naléhavé, abyste rozeznaly správnou cestu a nebyly
jako farizeové, protože zlo vás využívá, aby proniklo tam, kam samo nedosáhne.
Lidé mého Syna, milovaní mého Neposkvrněného Srdce:
Tolik strachu jste si přivodili ve světském životě, protože jste pohrdli mým Synem...
To vás nutí jednat bez rozmyslu.
Lid mého Syna se musí bez přestání modlit svatý růženec, bez přestání přijímat mého Syna
ve svaté eucharistii, po náležité přípravě na svátost smíření.

Kdo neudržuje své srdce a své činy na cestě Boží pravdy, nebude schopen vidět
realitu... Musíte se obrátit!
Všichni v tomto lidu mají svěřené úkoly. Běda těm, kdo jsou povoláni k určitému poslání a neberou
je vážně, mé ubohé děti!
Pokora je korunou nynějšího času, pýcha je had, který se obrací proti těm, kdo jsou
jejími nositeli.
Připravte se, milované děti mého Neposkvrněného Srdce, modlete se srdcem:
Modlete se, děti, modlete se za Německo, bude žít v bolesti.
Modlete se, děti, modlete se za Francii, společnost povstává a bude trpět.
Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, bolest nezmizí.
Modlete se, děti, modlete se za Střední Ameriku, utrpení je příliš velké.
Modlete se, děti, modlete se za Portoriko, jeho půda se třese.
Modlete se, děti, modlete se za Španělsko, lidstvo ho odsoudí.
Příroda povstává a způsobí spoušť.
Nad vší lidskou bídou a vzpourou vás jako Matka všech lidí miluji, chovám vás ve svém
Neposkvrněném Srdci, Arše spásy.
Žehnám vám, nabízím vám můj mateřský plášť a pod jeho ochranou najdete velké učení,
které je stopou mého Božího Syna odhalující Boží milosrdenství.
NEBOJTE SE, JSEM VAŠE MATKA, MILUJI VÁS.
ŽEHNÁM KAŽDÉMU Z VÁS.
Matka Maria

Poznámka překladatele: "pull strings" doslova "tahat za provázky", v americké angličtině: řídit,
ovládat něco ze zákulisí.

Poselství Matky Spásy ze dne 29. listopadu 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

BLÍŽÍ SE ZÁVAŽNÉ UDÁLOSTI

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
BOŽÍ VŮLE VÁS NALÉHAVĚ VYZÝVÁ, ABYSTE UDRŽELY MÍR, POKOJ A POSLUŠNOST.
Buďte strážci Boží lásky a buďte bratrské. Buďte tvory dobra, důvěřujte v Boží ochranu, aniž byste
zanedbávaly vše, co musíte plně vykonat.
Vidím, že tolika mým dětem chybí láska k bližnímu, že jsou prosyceny pýchou a arogancí, které
jsou potěšením pro ďábla. Můj zármutek je tak silný, když vidím, že ve vás převládá arogance,
povýšenost, výsměch, lži a faleš, a že opomíjíte výzvy, abyste byly stvořeními pokoje a dobra.
V této době je
v lidstvu přemíra podvodníků, kteří odvádějí lid mého Syna od všeho dobrého, co vede k věčné
spáse.
Moc na Zemi nese značku těch, kdo prostřednictvím temných a lstivých spojenectví bičují mé děti,
zahánějí je do kouta a zvou je na hostinu, kde budou zadáveny vlky, kteří mají společný cíl. Lidé
mého Syna spěchají přijímat nabízené omamné látky uprostřed pokryteckého mlčení těch, kteří by
je měli varovat, a silných hlasů, které jsou potlačeny, a tím prodlužují v lidu mého Syna jeho
bolestná muka.
NACHÁZÍTE SE V CHAOSU…
A tolik je jich mezi mými, kteří stále nevidí, nechápou, jsou duchovně slepí a hluší! Jak truchlím
jako Matka tohoto pokolení zraněného zlem!
Církev mého Syna bude otřesena, ale víra v mých přesvědčených a obrácených dětech musí zůstat
pevná.

V tichu se vystrašené lidstvo ukrývá v domovech, v hromadných koncentračních střediscích,
a kde vítězí technologie a ovládá vás.
Děti mého Neposkvrněného Srdce:
Je důležité posílit imunitní systém (*): tělo je chrámem Ducha Svatého – nezapomínejte na to.
Je důležité zvětšit lásku k Bohu a bližnímu, být bratrské, abyste se dělily o dary, aniž byste
zapomínaly, že všechno, co vám můj Syn dal, abyste pracovaly na jeho vinici [Mt 20], není vaše.
Majitelem vinice je můj Syn. Vy jste služebníci na jeho vinici a jako dobří služebníci musíte šířit
Slovo mého Syna, seznamovat se s Písmem svatým a také šířit tyto výzvy Boží lásky, abyste
vzdělávaly další dělníky k práci na vinicích na jiných místech.
Blíží se závažné události, vyzývám vás, abyste znovu pomazaly dveře svých domovů požehnaným
olejem nebo svěcenou vodou a označily se pečetí kříže na vašich čelech.
Z nebe bude padat oheň. Neztrácejte kvůli tomu zdravý rozum. Odevzdejte se do Boží vůle
a důvěřujte. Vzývejte svatého archanděla Michaela a s pokorou ho požádejte, aby šel před každým
z vás.
Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko, bude se silně třást.
Modlete se, mé děti, válka postupuje v tichosti.
Modlete se, mé děti, sopka na ostrově La Palma opět nabývá na síle.
NEODMÍTEJTE TUTO MOU VÝZVU, JDĚTE K MÉMU SYNU, NEBUĎTE POŠETILÉ, BUĎTE
ODBORNÍKY V LÁSCE A ZBYTEK VÁM BUDE PŘIDÁN NAVÍC.
Očekávám vás přesvědčené a obrácené, mé děti. V tuto chvíli je pro vás obrácení
nejdůležitější.
Vylévám své mateřské požehnání na ty, kdo berou tuto výzvu vážně, a posiluji je
v naději.
Matka Maria
(*) Léčivé rostliny...
Poznámka paní Luz de Maria:
Bratři a sestry:
Během tohoto mateřského volání mi byla dána následující vize:
Viděla jsem velkou část lidstva, jak se téměř bezmyšlenkovitě pohybuje a hledá to, co potřebuje
k životu. Naše Matka mi říká:
"Dcero, lidský tvor není zvyklý se postit, a když mu hrozí, že nebude mít jídlo, jak je zvyklý,
propadne strachu.
Kéž by lidé měli více víry!
Kéž by jen poslouchali mé výzvy!"

Je mi dovoleno sledovat, jak bratři bojují o to, aby vstoupili jako první, jak říká Panna Maria,
na hostinu, která je pak zavede tam, kam nebudou chtít vstoupit jako první.Nepropadejme
zoufalství a bezesným nocím plným strachu. Naše Matka posiluje naši naději, abychom jako Noe,
Abraham, Izák, Mojžíš a vyvolení, kteří byli věrní Božímu povolání, neztráceli víru a naděje neustále
rostla, protože jsme povoláni být užitečnými služebníky.
Amen, říkám vám, pokud se neobrátíte a nebudete jako malé děti, nevstoupíte do nebeského
království [Mt 18, 3].
Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 6. prosince 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
PŘIJMĚTE POŽEHNÁNÍ, KTERÉ VYLÉVÁM VE JMÉNU BOŽÍ VŮLE NA KAŽDÉHO A KTERÉ
PŘINESE OVOCE TĚM, KDO JSOU NÁLEŽITĚ PŘIPRAVENI V DUCHU.
Děti našeho Krále, některé z vás vidím ve velkém zmatku, některé vidím tak sebejisté, jiné
se vysmívají tomu, před čím vás varuje Otcův dům.
Dosud jste nepochopily, že je pro vás nutné, abyste si udržely trvalý stav pokoje. Ďábel jako řvoucí
lev se na vás vrhá, lidé Boží [1Petr 5, 8].
Připravte se, nezapomeňte na to, připravte se!
Milovaná země Naší Paní Guadalupské bude silně otřesena. Pokud se její lid bude vroucně modlit
s láskou a vírou, bude vyslyšen a zkáza bude minimalizována. Modlitby musí být řízeny vírou
a náležitým stavem milosti každého, kdo se modlí.
Chtěl bych vás požádat, aby vzrostl počet bytostí, které se v lidstvu modlí.

Střední Amerika bude bičována, její půda bude otřesena. Těchto křesťanských zemí se zmocnil
komunismus, jejich vládci je naservírovali na talíři těm, kteří se jako správci zla chystají nabídnout
duše jako kořist antikristu.
Buďte pevní, lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, teď není čas být vlažný. Svědomitě se
zkoumejte, takto se musíte připravit a opustit hadry, které nosíte a které vám nedovolují duchovní
vzestup.
Zlo vás drží ve spárech světskosti, a proto je nezbytné, abyste se nenechali svést ďábelskou lstí.
Vydejte se nyní na cestu, ke které jste každý z vás povolán v rámci toho, co vám bylo svěřeno, a to
bez ztráty času; času je málo.
TEMNOTA PŘICHÁZÍ!
Dávejte pozor, temnota přichází na Zem, aniž byste ji očekávali. Duchovní příprava je nutná,
nahlédněte do svého nitra:
Jak se chováte?
Jaký je váš charakter?
Je vaše myšlení správné, nebo vás ovládají zlé úmysly vůči vašim bližním, které vedou k závisti
a nedostatku lásky?
Musíte se naučit odpouštět sami sobě i svým bližním. Nesuďte, soudy nechejte Bohu.
Změňte svůj život, nepodléhejte touhám, které jsou nevhodné a které vás odvádějí od našeho
Krále a Pána Ježíše Krista a naší Královny a Matky posledních časů.
Jako kníže nebeských legií přicházím s Pravdou na rtech. Nepřicházím vás znepokojovat
ani vám působit starosti či úzkost, nechci vás děsit, ale naopak, ptám se vás:
Proč se bojíte, když žijete a činíte dobro?
Jak je možné, že Boží děti, které pracují a jednají pro dobro, jsou znepokojeny zjevenou Pravdou?
Dětmi našeho Krále a Pána Ježíše Krista jsou ti, kteří žijí ve stínu svého Pána, nebojí se
dne ani noci, protože jsou si jisti Boží ochranou.
Kdo by nechtěl znát pravdu o tom, co přijde, aby se na to připravil?
Strach je u člověka normální, ale sluší se, aby Boží děti jej vypudily, jedná-li se o záležitosti našeho
Krále a Pána Ježíše Krista, které jsou popsány v Knize Zjevení. Lidské stvoření je povoláno k tomu,
aby více důvěřovalo Nejsvětější Trojici a naší Královně a Matce a méně sobě samotnému.
"Nuže, vzpomeň si, jak ochotně jsi to slovo přijal; zachovávej ho a změň se! Neprobudíš-li se však,
přijdu jako zloděj a ty nebudeš mít tušení, kdy to na tebe přijdu." [Zj 3, 3].
Modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modlete se za Indonésii, trpí a bude
velmi trpět.
Modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modlete se za Balkán, na toto
území vstoupí světové mocnosti.
Modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modlete se za Mexiko, které se
bude silně třást.

Modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modlete se za Spojené státy.
Berou vás z místa na místo, od neúspěchu k neúspěchu pokud jde o vaše zdraví, a vy propadáte
panice:
Kde je víra, kdo zůstává v "Věřím v Tebe, Pane"?
Kde je víra v ochranu naší Královny a Matky a v ochranu andělských sborů?
Kupředu, lidé Boží, kupředu!
NIKDY NEJSTE BEZ OCHRANY.
MÉ LEGIE VÁS KRYJÍ, NEBOJTE SE.
Svatý Michael Archanděl
Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 11. prosince 2021, ve svátek Panny
Marie Guadalupské.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

SYN NENÍ BEZ MATKY, MATKA NENÍ BEZ SYNA.

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
NAŠE KRÁLOVNA ROZDRTÍ SATANOVU HLAVU.
NAŠE KRÁLOVNA, KTERÁ VELÍ NEBESKÝM LEGIÍM, VYVOLÁVÁ U SATANA STRACH.
Lidé naší Královny, tento svátek vaší Královny a Matky je zároveň dnem adventu. V adventu se
připravuje lid našeho Krále a Pána, a současně se připravuje lid vaší Královny a Matky.
Syn není bez Matky, Matka není bez Syna.

Právě v tomto čase očekávání je lid Syna držen rukou Matky Syna jako útočiště spásy.
Kolik lidí spočívá pod ochranou pláště Matky, pláště, který přikryl našeho Krále a Pána Ježíše
Krista!
VYZÝVÁM VÁS, ABYSTE SVÉ KRÁLOVNĚ A MATCE NABÍDLI CELOU SVOU BYTOST,
ABY VÁS UCHRÁNILA PŘED NAŠEPTÁVÁNÍM ĎÁBLA.
Bez oslabení víry, jako věrní lidé, jako věrné děti své Královny a Matky, dbejte na četné výzvy,
které dostáváte, a posilujte naději na lepší zítřek, kde pokoj bude potravou a Boží láska sluncem,
které vás bude neustále ozařovat.
Svatý archanděl Michael
Poselství Matky Spásy ze dne 11. prosince 2021, ve svátek Panny Marie Guadalupské.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

ZŮSTAŇTE VĚRNÍ MÉMU SYNU

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
PŘIJĎTE K MÉMU SYNU, ČEKÁ NA VÁS S NEKONEČNOU LÁSKOU.
V tento den, kdy ke mně přichází tolik mých dětí, vás žádám, abyste zůstaly věrné mému Synu,
abyste byly každým okamžikem lepšími dětmi a zůstaly věrné pravému učení církve mého Syna.
Milované děti, připravte přístřeší, které si vyžádal můj Syn. Stejně jako domy zasvěcené
Nejsvětějším Srdcím, aby se staly útočištěm pro ty, kdo v nich přebývají. Musíte si opatřovat to,
co je nutné k životu, aniž byste upadali do zmatku, vždy s pokojem v srdci, protože naše
Nejsvětější Srdce jsou útočištěm, kde se musíte náležitě připravovat jako chrámy Ducha Svatého.

Připravte se a ti z vás, kteří nemohou shromáždit to, co hmotně potřebují, nechť jsou si jisti, že jim
můj Syn pošle to, co potřebují k životu. Víra je nezbytná na cestách mého Syna, a to tím spíše,
že lidstvo vidí trochu temnoty ve všem, co zakouší.
Děti, nenechejte se zmást, nedovolte, aby vás pronikla jakákoli nedůvěra k Boží ochraně nebo
k mé ochraně, nepochybujte o stálosti mého milovaného svatého Michaela archanděla
k lidem mého Syna.
Modlete se, děti, modlete se s hlubokou vírou, neochabujte, buďte si vědomé toho,
co se děje, abyste se za to mohly modlit a aby si mé děti mohly navzájem pomáhat.
Lidé této generace pociťují, co ostatní generace neprožily, což přináší více bolesti a větší
osamělost.
Pohrdají mým Synem, je pro ně těžké pochopit Boží cesty, jejich uši jsou zavřené, jejich oči se
nedívají a jejich mysl vše popírá, a to je vede k tomu, že upadají do zoufalství a stísněnosti,
do zdánlivě nekonečné zimy.
VRAŤTE SE, DĚTIČKY!
JDĚTE K MÉMU SYNU, KTERÝ VÁS OČEKÁVÁ, POJĎTE K TÉTO MATCE.
Nepochybujte o mé mateřské Lásce, s důvěrou v tuto Matku mi podejte ruku a jděte vpřed lehkým
a jistým krokem.
Milovaní lidé:
NEJSTE SAMI...
NEJSTE SAMI...
NEJSTE SAMI...
Žehnám vám, miluji vás. Nebojte se.
Matka Maria.
Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 19. prosince 2021.
Luz de Maria (Argentina),

MOCNOSTI PŘECHÁZEJÍ OD HROZEB KE ZBRANÍM

Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, Boží požehnání je pro všechny.
Jako kníže nebeských legií vás vyzývám k upřímné modlitbě, abyste věnovaly chvilku
svého dne na přímluvu jeden za druhého jako děti téhož Otce.
Hrozby, které se blíží lidstvu, budou pokračovat, temnota postupuje a nezastaví se.
Mocnosti přecházejí od hrozeb ke zbraním a nechají celé lidstvo žít v úzkosti a nedostatku všeho,
co je nezbytné pro základní obživu lidské bytosti.
Ochraňuji vás, a abych vás mohl chránit, musím vám nejprve oznámit, co vás čeká, aby se každý
z vás mohl učinit duchovně lepším, být stvořením víry, a pak se připravit.
S blížící se proměnou časů lidstvo postihne velké utrpení.
Moc našeho Krále a Pána je nekonečná. Kdo je jako Bůh? Nikdo není jako Bůh! Na zemi
existují ekonomické síly, které se projevují lidskou mocí, nahrazující moc Boží a působí člověku
vážné škody.
Buďte dětmi lnoucí k pravému učení, stvořeními víry a vytrvalosti. V této době ďábel pozvolna
oslabuje bytosti, které kráčejí po boku našeho Krále a Pána Ježíše Krista, a roubuje na ně
aroganci, netrpělivost, pýchu a sobectví.
BUĎTE POZORNÍ, LIDÉ BOŽÍ! Někteří padáte kvůli svému majetku a pohrdání Nejsvětější
Trojicí a naší Královnou a Matkou.
Lidstvo se musí duchovně soustředit, musí být více Boží, jinak je ďábel přivede k největším
tělesným hříchům, jakých se nikdy předtím nedopustilo.
Pod vedením Ducha Svatého rozpoznávejte skutky, které je třeba vykonat. Značka zla bude brzy
vložena na lidské stvoření: "Kdo má uši, ať slyší" [Lk 6, 8-13; Zj 2, 11].
ROZLIŠUJTE, BOŽÍ DĚTI, ROZLIŠUJTE.
Hlavní světové instituce se podřídily v poslušnosti pozemským mocnostem a lidstvo je podrobeno.
Noví antikristové se nechají poznat, dokud se neobjeví pán nepravosti.
BOŽÍ DĚTI, POKUD JSTE STVOŘENÍMI DOBRA A PLNÍTE BOŽÍ VŮLI, JSTE POD
OCHRANOU NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, NAŠÍ KRÁLOVNY A MATKY A NEBESKÝCH VOJSK.
Žehnám vám, ukryjte se do stínu Nejvyššího.
Nebojte se, zachovejte si víru, nebojte se.
Třímám svůj meč vysoko, na znamení ochrany pro každého z vás.
Svatý archanděl Michael

Poselství Matky Spásy ze dne 23. prosince 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

DO JESLIČEK POLOŽTE NEJLEPŠÍ OBĚŤ MÉMU SYNU: OBRÁCENÍ

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
VOLÁM VÁS, ABYSTE NAŠLY ÚTOČIŠTĚ V MÉM LŮNĚ,
BEZPEČNÉM ÚTOČIŠTI PRO LID MÉHO SYNA.
Hledáte hmotné útočiště, aniž byste si připravili útočiště ducha?
Děti mého Syna, lidé mého Syna:
Buďte nejprve duchovními bytostmi, tělesného srdce, čistých citů, bratrství, rozsévači naděje,
milovníky pokoje a svornosti, spořádanými ve svých činech a skutcích, uctivými a vzdělanými
ve vztazích s bratry. Buďte lidmi, kteří si váží práce svého bratra a respektují ji, aby si vaši bližní
vážili vás.
K jeslím, kde se narodil Spasitel lidstva, přišli prostí lidé, ti, kteří se živili prací a pásli svá stáda.
Jako můj Syn pase své stádo, každého z vás, ať jste kdekoli, tak se rmoutí nad pádem každého
ze svých dětí a raduje se, když se k němu jediné vrátí.
Malý božský Ježíš, kterého jsem od jeho narození držela v náručí, poznamenával činy a skutky
svých dětí, pro které přišel na svět, aby se stal Spasitelem lidstva.
Ze vzdálených zemí se Mu přišli poklonit tři králové a Boží požehnání šlo s nimi. Proto ten, kdo
chce zůstat s mým Synem, musí vědět, že není držen ve své vlastní zemi fyzicky, ale aby byl uznán
za dítě mého Syna, musí projít vyprahlými zeměmi, kde je občas přepadne samota, kde úsilí

po hledání útočiště ve světě téměř zdolává jejich síly, kde nedostatek potravy je vede k tomu,
aby ji hledali v jiných zemích, kde přebytek potravy otravuje duši.
Mé děti, přeji si, abyste zůstaly v mém Lůně, Arše Spásy a Útočišti každého z vás, tváří v tvář tolika
bolestem, které přicházejí jako důsledek zla, které se zmocnilo těch, kdo skrze ekonomickou moc
navrhli šířit zoufalství v mých dětech po celé Zemi a otevřít cestu Antikristu, bičovat tuto generaci,
která dovolila proniknout zlu skrze nedovolené činy a jednání.
Již dříve jsem své děti vyzvala, aby byly pozorné ke hvězdě Slunci. Narušuje zdánlivý klid lidstva,
silně otřásá zemí, aktivuje nebezpečné tektonické zlomy a sopky.
Vyzvali jsme vás, abyste se připravili na život bez pohodlí elektřiny a prostředků komunikace.
DĚTI, PŘIPRAVTE SE!
TOTO JE UTRPENÍ, KTERÉ BYLO PŘEDPOVĚDĚNO DŘÍVE, TOTO JE ONO, NE JINÉ.
Udržujte se naživu Duchem, modlete se srdcem a nemodlete se to, co vás napadne
ze strachu. Modlitby, při nichž vám strach a neklid nedovolují modlit se srdcem nebo
rozjímat o vedení Božím Duchem, mají k modlitbě velmi daleko.
UDRŽUJTE POKOJ, MOJE DĚTI, UDRŽUJTE KLID A DŮVĚRU, ŽE SVATÁ TROJICE JE
PŘIPRAVENA, ABY JEJÍ LIDÉ BYLI CHRÁNĚNI, a její lidé jsou všichni ti, kteří činili pokání
nebo činí pokání s pevným záměrem změny, aby šli cestou Boží Vůle s vědomím, že Bůh
je "Alfa a Omega" [Zj 22, 13], a že pro Boha není nic nemožné.
Ptejte se samy sebe, děti: Volá nás naše Matka v tuto noc narození Dítěte Krista ke svému Synu
s vážností a zanícením?
Děti, jen málo mých dětí očekává slavnost narození mého dítěte Ježíše s úctou a láskou, kterou si
zaslouží:
Prožívají Štědrý večer ve zmatku světa, uprostřed neřesti na plážích, a ne v rodině. Vánoce
přijímají ve stejném prostředí, bez úcty a uznání oběti Spasitele lidstva.
Svatý Josef a já se na ně díváme s lítostí!
Vidím, jak nahrazují mého Syna, Spasitele lidstva, barvitou postavou, která odvádí srdce maličkých
od pravého poznání zrození mého Syna, Vykupitele lidstva.
Vyzývám vás k modlitbě srdcem a k tomu, abyste do jesliček položili nejlepší oběť
mému Synu: obrácení.
Žehnám vám, děti, a vyzývám vás, abyste se nebály, ale důvěřovaly.
Miluji vás, děti.
Matka Maria.

Poselství Matky Spásy ze dne 27. prosince 2021.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

MODLETE SE ZA CÍRKEV MÉHO SYNA

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Sjednoceni s mým Dítětem Ježíšem, vás vyzývám, abyste pokračovaly v obrácení.
Je
Je
Je
Je

naléhavě nutné, abyste pochopily, že konverze probíhá nepřetržitě:
to každičký okamžik.
to nosit mého Syna naroubovaného do života ve společenství s ním.
to přijímat Jej v eucharistii, v naplňování a prožívání přikázání a svátostí.

Lidé mého Syna, obrácení je stálé.
Lidská bytost musí uznat, že žije v procesu obrácení.
Každý krok lidské bytosti směrem k obrácení je dalším krokem k životu podle Kázání na hoře.
Úzkosti v srdcích mých dětí jsou trvalé. Proto jim rozhodnutí pro život v mém Synu dává pokoj,
dává jim naději a posiluje jejich víru, protože můj Syn je Láska a tu dostávají ti, kdo se rozhodnou
jít v jeho šlépějích.
DĚTI, POKUD SE OCITNETE V HŘÍŠNÉM ŽIVOTĚ:
ČIŇTE POKÁNÍ A ZMĚŇTE SE!
Vzývejte mě s vědomím, že samy neuspějete. Já vás neopouštím, jsem vaše Matka, abych vás
držela po svém boku a napravovala vás, když nejste na správné cestě.

Milovaní lidé mého Syna, poslechněte výzvu k pokoře, k bratrství, k víře. Víra, která roste
s eucharistickým pokrmem, víra, která roste s modlitbou, jež se rodí ze srdce v rozjímání, bez
rozptylování, s modlitbou, která se rodí z čistého a pokojného srdce.
Buďte v duchovní pohotovosti, protože zlo pronásleduje lid mého Syna.
Vyzývám vás, abyste se spojili jako lidé mého Syna a podle jeho vzoru dávali potřebným. Žádám
vás, abyste 29. prosince vykonali ČIN LÁSKY vůči vašim bližním.
Vyzývám vás, abyste se jako lidé mého Syna sjednotili v ČINU BRATRSTVÍ vůči svým bližním
a do 30. prosince pomohli těm, kteří to potřebují.
Vyzývám vás, abyste se spojili jako lidé mého Syna a 31. prosince udělali radost nějakému dítěti.
Tímto způsobem začnete se srdcem zaměřeným na dobré skutky. Tyto činy budou zlu ukazovat,
že lidé mého Syna nespí.
Letos 1. ledna vás vyzývám, abyste byli zajedno se svým bratrem, abyste milovali své bližní, abyste
byli vděční za skutky a jednání svých bratří a sester vůči vám.
Vyzývám vás, abyste se stali skutečně duchovně lepšími. Budete se zdokonalovat v tom, že budete
lepšími dětmi mého Syna, a požehnání budou k vám přitahovány.
Lidé mého Syna, pohlížím na ty, kdo se odmítají změnit. Tyto mé děti se na sebe nedívají a v této
době je to tváří v tvář nástrahám ďábla velmi nebezpečné.
Vyzývám vás, abyste se ve svých ranních modlitbách modlili k Nejsvětější Trojici a poznali mého
milovaného anděla pokoje.
Vyzývám vás, abyste se modlili za církev mého Syna, tato modlitba je naléhavá.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, prosím vás, abyste se modlily za mír ve světě.
Každé z vás, které tvoří lid mého Syna, vyzývám k osobní modlitbě, aby každé z vás prosilo
o rozlišování, než se začne věnovat tomu, k čemu je obecně povoláno. Byly jste zapečetěny krví
mého Syna a nepotřebujete žádnou jinou pečeť. Ne všechno, co se zdá být dobré, je dobré pro
lidské stvoření (*).
Lidé mého Syna, miluji vás, chráním a žehnám vám.
Modlete se za své bratry a sestry, kteří jsou zaslepeni světským životem.
Modlete se v pokoji. Spása lidského stvoření je dosažitelná vždy, i v posledním dechu života.
Mějte víru. Lidé s vírou jsou nezbytní. Neztrácejte víru.
KAŽDÁ Z HVĚZD MÉHO PLÁŠTĚ SE NÁSOBÍ DO NEKONEČNA, ABY OSVĚTLOVALA CESTU
KAŽDÉHO Z MÝCH DĚTÍ.
Přijměte mé zvláštní požehnání.
MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ.
Matka Maria

(*) Poznámka překladatele:
Tyto dvě věty, týkající se Pečetě, jsou poněkud zvláštní a v rozporu s poselstvími paní Marie Božího
milosrdenství. Připadají mi jako přílepek k předešlé myšlence, s níž nemají žádnou souvislost.
Takže rozlišujme. Domnívám se, že Odpůrce využil chvilkového rozptýlení paní Luz de Maria
a podsunul jí svou myšlenku. Zatím se to ještě nikdy nestalo. (Naproti tomu u paní Julie Whedbee
se to stávalo až příliš často, takže jsem nakonec s politováním musel vyřadit všechna její poselství).
Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 1. ledna 2022.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

BĚDA TĚM, KDO POHRDNOU BOŽÍ PEČETÍ

Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Jako kníže nebeských milicí, vyslaný Nejsvětější Trojicí, vám žehnám.
Sděluji vám Boží vůli pro tento lid, který se nadále bouří, nevěří v to, co přichází ke všem,
a odmítá pracovat a jednat podle Božích požadavků.
Žijete v neustálých hádkách, žijete bez pokoje, každý z vás je trýzní svého bratra. Lidstvo je
ponořeno do permanentního chaosu.
Dejte si pozor, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista! Kostely budou většinou vypleněny kvůli
vzpouře člověka proti tomu, co mu připomíná: zákon, poslušnost, lásku, pokoj, víru a morálku.
DÁVEJTE SI POZOR!
Komunismus postupuje, neustoupil, jen tentokrát postupuje s větší svobodou, kterou
mu postoupilo samo lidstvo.
Chováte se jako nesmyslná, nerozumná stvoření, která se pak budou navzájem potřebovat.

Běda těm, kdo kvůli přicházejícímu hladu, kvůli nemocem, kvůli zachování zdánlivé bezpečnosti
pohrdnou Boží Pečetí a nahradí ji pečetí a značkou antikrista!
Modlete se, lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, církev trpí tváří v tvář změnám,
které přijdou znenadání.
Modlete se, lidi našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modlete se za instituci církve,
která se zmítá v chaosu, žezlo předává z jedné strany na druhou.
Modlete se, lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, je ohlášena nová nemoc,
nepropadejte panice, nad jeho lidem zůstává Boží ochrana.
Modlete se, lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, Střední Amerika bude trpět,
Kostarika bude otřesena.
Jako Kníže nebeských legií jsem nositelem Boží vůle: musíte se proměnit ve tvory dobra,
rozvážnosti, pevné a silné víry, přesvědčené o ochraně našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Kolik z vás, uvědomujících si blížící se temnoty, zvětšují své omyly a přivolávají vzbouřence
a pronásledovatele!
Potřebujete duchovně růst, spojit se s Nejsvětější Trojicí, s naší Královnou a Matkou
Posledních časů a zajistit si ochranu mých nebeských legií.
Přijímejte našeho Krále a Pána Ježíše Krista v eucharistii, živte se eucharistickým pokrmem
[Mt 26, 26-28]. Buďte láskou, dávejte lásku, žijte v Boží lásce, předávejte Boží lásku, aby pokoj,
který pochází z lásky, mohl přinést svědectví o každém z vás.
Nyní je čas k zamyšlení:
Zlo vám chce vyrvat schránu nové smlouvy a zanechat vás sirotky v tomto světě
nepravosti.
Buďte moudří, aby váš jazyk nebyl ohněm, který všechno zapálí, aby nebyl jedem, který zabije
vašeho bratra. Mějte na paměti, že jazykem, kterým zabíjíte svého bratra, se modlíte, žehnáte
a uctíváte Trojjediného Boha, naši Královnu a Matku Posledních časů.
Žehnám vám, chráníme vás, byli jste svěřeni do naší péče.
Nebojte se, mé legie bdí nad každým z vás v neustálé pozornosti.
Žehnám vám. Jděte ve víře a bez strachu.
Svatý archanděl Michael

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 7. ledna 2022.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

VYZVAL JSEM VÁS K OBRÁCENÍ – JE TO NALÉHAVÉ!…

Mému milovanému lidu:
Mé požehnání je s mými dětmi, aby byly stvořeními dobra.
Moji lidé, na tomto začátku si všimněte toho, na co jste zapomněli a co je nezbytné v každé
instituci: ÚCTA JEDEN K DRUHÉMU. Nyní není čas, abyste žili v područí světského způsobu
myšlení, který vás ovládá, protože by vás to vedlo k tomu, že byste se dostali pod nadvládu moci,
která není moje.
Žijete v těžkých časech, i když někteří je pociťují jako oddech, aniž by se dívali dál, než co vidí
jejich oči a viděli, co se opět chystá pro celé lidstvo, což vyvolá v různých zemích neustálé projevy
nespokojenosti a způsobí vážná povstání s velkými represemi ze strany vládců.
Svoboda je potlačena, vládci ovládají instituce a vedou mé děti k životu v zajetí.
Procházíte přechodem mezi tím, čím jste jako lidstvo byli, a tím, čím budete jako součást
takzvaného "řádu" který není mou vůlí.
Ohlášené pronásledování dětí mé Matky vrcholí, chapadla antikrista, obchodníka s mými ovcemi,
stále otravují srdce mých lidí, aby se proti Mně vzbouřili. Proto Mne mé děti neumějí zbožňovat,
zapomínají, že jsem ve vás, hledají Mě, jen když se cítí ohroženy nebo se bojí, jsou tvrdohlavé,
posmívají se Mi. Já k nim však mluvím a ony zapomínají, ale Já svá slova nezapomínám.
Zapomněly na Mne, přestaly milovat mou vůli, nechtějí Mě přijímat v mém Těle a Krvi.
Milovat a napodobovat mou Matku je minulostí, pozvat Mě, abych s vámi zůstal, je překážkou,
netoužíte po zdravých myšlenkách, po pokorném srdci. Na touhu konat dobro ani nepomyslíte.

Technologický pokrok, který využíváte k páchání zla na lidech, způsobuje, že patříte mezi
pracovníky antikrista.
Staly jste se chamtivým lidstvem, v němž neexistuje věrnost, zrada jde vpřed bez rozmyslu
a z toho se rodí rozštěpení institucí, z toho se zrodí schizma mé církve.
VYZVAL JSEM VÁS K OBRÁCENÍ – JE TO NALÉHAVÉ…
Mezi mým lidem je tolik lidí, kteří nejsou pravdiví, pohrdají Božím Zákonem, nedodržují svátosti, žijí
se svým vlastním "bohem", kterého si vymysleli, jak jim to vyhovuje. Vybírají si své "ego", aby se
potěšili vším, co je v rozporu se Mnou, protože kdyby Mi sloužili, nemohli by páchat tolik zla.
Uvidíte nové liberální náboženství, inovace ve společnosti, inovace v institucích. Tyto inovace přivítá
velký počet mých dětí, které jim propadnou.
Mé děti, skvělou novinkou je ta, kterou už znáte – žádná jiná není… Je to život v mé
vůli [Mt 7, 21].
Následky zlých lidských skutků a jednání pokračují…
Velké i malé národy budou žít v horku i chladu, od sucha k povodním, od vyhaslých sopek
k náhlým erupcím, od míru k smrti, od hojnosti k nedostatku potravin a léků a všeho, co lidská
stvoření potřebují k svému blahobytu. Proto přijdou nákazy, které se zdály být vymýceny, znovu
přijdou na nová místa, o nichž se dříve nemluvilo, ale nyní se objeví, a dojde k válce, v minulosti
nemyslitelné, i když se jí někdy podařilo vyhnout.
Očista této generace, která je ponořena do svého lidského já, povede k tomu, že budete žít
v nejkrutější osamělosti, pokud se nevzdáte svého "ega".
Jsem přítomen a neustále se na vás dívám.
Miluji vás, chráním vás.
Váš Ježíš

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 11. ledna 2022.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

JSTE VEDENI K ŽIVOTU V PODDANSTVÍ

Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
ŽEHNÁM VÁM VE JMÉNU NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.
ŽEHNÁM VÁM JAKO VELITEL NEBESKÝCH MILIC.
Vyzývám vás, abyste pozvedli srdce, myšlení a rozum a se silnějším uvědoměním si zachovali
jistotu, že vztah s naším Králem a Pánem Ježíšem Kristem je plodný v závislosti na potřebě
lidského stvoření po blízkosti a uskutečňování Boží vůle v životě.
Víra vás vyzývá, abyste se vymanili z osobního sobectví, z osobní osamělosti, z pošetilosti
a šli vstříc k setkání s naším Králem a Pánem Ježíšem Kristem.
Osobní vztah s naším Králem a Pánem Ježíšem Kristem je nezbytný k tomu, aby lidská bytost
mohla uskutečnit vnitřní dar bližnímu v činu bratrství a úcty.
LIDÉ:
SAMI NEVYHRAJETE!
Budete kořistí pro vlky, kteří se budou chtít pomstít na dětech "ženy oděné sluncem
a s měsícem pod nohama" [Zj 12,1].
ZKOUŠEJTE SE! Jděte po cestě s křížem na ramenou. Každý je zkoušen a každý se musí zavázat,
že bude poslouchat našeho Krále a Pána Ježíše Krista. Každý z vás musí zapřít sám sebe, aby byl
ve své nicotě jako přesvědčený a obrácený lidský tvor, věrný našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu.
Tato generace kráčí do propasti, nebo k setkání s Boží vůlí. Proto je důležité, aby lidé
poznali a rozpoznali Milovaného, aby nebyli oklamáni.

Děti temnoty učinily velký pokrok, spojily se a zorganizovaly vše, co potřebovaly, aby mohly jít proti
Daru života. Výsledek je pro ně uspokojivý jako důsledek lidské svobodné vůle odevzdané ďáblu
a těm, kteří ho na Zemi zastupují. V této době útočí na život s maskami dobrých úmyslů
a lidstvo jde dál jako ovce na porážku.
Lidstvo žije ve světskosti, nechce pracovat pro našeho Krále a Pána Ježíše Krista, "a pro nárůst
nepravosti láska mnohých vychladne" [Mt 24,12]. Lidé nevěří, nedoufají a nemilují…
Jste vedeni k životu v poddanství, bez vzduchu a slunečního světla, bez měsíce a hvězd. Oporou
lidských bytostí, zbledlých blízkostí smrti, budou jen vzpomínky.
Zapomínáte na Varování, když je blízko, a na zvěsti o válce, když přestávají být zvěstmi. Ve velkém
světě i v malých městech se i nadále vyskytují epidemie. Nemoci se stále objevují ve zprávách,
hranice se uzavírají a pád světové ekonomiky urychlují kroky antikrista, který zůstává na zemi po
boku svých poddaných.
Modlete se za Francii, která se propadá do tragédie.
Milovaní našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Jděte vpřed! Nezastavujte se, neochabujte…
Pokračujte v práci na duchovní cestě.
Milujte naši Královnu a Matku, mějte na paměti, že jste ochraňováni. Chráníme vás, jdeme před
každým z vás, za každým z vás, po boku každého z vás.
NEBOJTE SE, NEBOJTE SE, PŘIŠEL ČAS VELKÝCH ZÁZRAKŮ.
Žehnám vás svým mečem.
Svatý archanděl Michael

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 18. ledna 2022.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

NEBUĎTE DUCHOVNĚ SLEPÍ!

Moji milovaní lidé:
Miluji vás, vyzývám vás, abyste zůstali v mé vůli, jednali a chovali se jako to, co jste:
mé pravé děti.
Važte si každého okamžiku, který můžete prožít v bratrství, se srdcem z masa a s plným vědomím.
Poslouchejte a milujte mého Otce nade všechno a nezapomínáte na mou Matku a na mého
milovaného velitele nebeských milicí.
Mé andělské legie stojí nad lidstvem, aby odpověděly na volání každého, kdo o to požádá.
Prožíváte očistu a příroda je ve zmatku. Živly jsou rozrušeny tím, že přijímají různé sluneční
erupce, které mění magnetismus Země, narušují komunikace a aktivují tektonické poruchy. Lidské
tělo se také mění tím, že vstřebává do svého organismu to, co není normální.
Lidé žijí v době nejistoty. Blíží se čas, kdy vás zneužitá věda přivede k životu v temnotě, a proto
jsem vás vyzval, abyste se připravili.
Modlete se, děti, blíží se válka a lidstvo bude trpět.
Modlete se, děti, sopky se stále aktivují a mé děti trpí.

Modlete se, děti, následujte pravé učení mé církve.
NEBOJTE SE TEMNOTY, BOJTE SE ZTRÁTY SVÉ DUŠE.
Buďte bdělé, mé děti! Měsíc se ukáže jako krvavý a bude předjímat bolest těch, kdo jsou moji.
Takzvaný ohnivý kruh v Tichém oceánu, ovlivněný Sluncem, otřásá Zemí z hlubin moře s větší silou
než v minulosti.
Na Slunci uvidíte prstenec, ohnivý prstenec, který bude vidět z mnoha zemí a z jedné obzvlášť.
Znovu vás vyzývám, děti, abyste se připravily duchovně a tím, co můžete uložit do zásoby.
Podívejte se na zvířata, která předvídají počasí a ukládají si potravu na dobu, kdy nemohou jít ven
hledat to, co potřebují k přežití.
Moji lidé musí být obezřetní, když je můj Dům varuje. Ti, kdo nemohou skladovat potraviny, budou
zaopatřeni Mnou. Nebojte se, nebojte se, nebuďte plní obav.

ČAS NADEŠEL!
VĚNUJTE POZORNOST ZNAMENÍM A SIGNÁLŮM…
NEBUĎTE DUCHOVNĚ SLEPÍ!

Zrychlete tempo, neboť elita povstává ve spěchu, aby se zmocnila větší moci.
Mějte na paměti, že "JÁ JSEM, KTERÝ JSEM" [Ex 3,14]
Střežím vás, miluji vás a varuji vás už předem, abyste nebyli zaskočeni.
Přijďte ke Mně, přijímejte Mě v eucharistii, ale než ke Mně přijdete, usmiřte se se svým bližním.
Nesuďte [Mt 7, 1], to je moje věc.
Přicházejte ke Mně s čistým srdcem, ve vnitřním tichu, abyste nebyli jako farizeové.
ZACHOVEJTE SI VNITŘNÍ KLID: JDĚTE DO SVÉ VNITŘNÍ KOMNATY A SETKEJTE SE
SE MNOU, ČEKÁM NA VÁS.
Buďte bratrští, nepoužívejte mé chrámy k ničení svých bratrů. Odpouštějte si a milujte se
navzájem jako moji lidé.
Žehnám vám svým Nejsvětějším Srdcem.

Žehnám vám svou Láskou.
Váš Ježíš

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 24. ledna 2022.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Žehnám vám jako kníže nebeských legií v jednotě s Nejsvětější Trojicí.
Přijímejte lásku a dobro. Jsem poslán, abych vám sdělil:
Mé nebeské legie jsou připraveny na můj pokyn, aby vám pomohly čelit
pronásledování a soužení, kterému budete vystaveni.
Jako lidstvo budete svědky zneužití svobodné vůle těch, kteří, i když budou chtít změnit názor,
nebude v jejich silách to učinit.
Zlý rozhodl rozdělit Boží lid ve všech oblastech – tímto způsobem se had pohybuje, plazí se,
aby nebyl viděn. Proto vás volám, vyzývám vás, abyste žili v Boží lásce, v bratrství, neboť ďábel
prchá, když čelí zbrani Lásky. Zároveň vzývejte naši Královnu a Matku Konce času, aby vás
vysvobodila
ze lstivosti Zlého.
Země je příjemcem nejen nebeských těles z vesmíru, ale také toho, co člověk sám vzal a umístil
do prostoru, aniž by předvídal, že účinky slunečních bouří, které na Slunci v této době vznikají,
ovlivní některé z těchto satelitů, které budou pro lidstvo dalším nebezpečím.
Děti Nejsvětější Trojice:
OBRAŤTE SE A ROZHODNĚTE SE PRO DOBRO!

Stvrzujte si příslušnost k našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu a k naší Královně a Matce
Konce času tím, že se budete v tichosti modlit a rozjímat modlitbu vyznání víry.
Milované děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Propast, k níž lidstvo spěje, je plná touhy po moci, touhy získat světovou nadvládu, aby ji předalo
tomu, kdo už je na zemi a vyžaduje pro sebe absolutní nadvládu nad vším, co existuje.
Katastrofa způsobená ozbrojeným konfliktem bude příčinou, že lidstvo bude bičováno
až do vyčerpání.
Nedivte se ekonomickému kolapsu velmocí. Vy, jako stvoření víry, udržujete klid duše těch,
kdo vědí, že jsou pod ochranou svého Pána a svého Boha.
Jako Boží lidé uvidíte velké zázraky ve svůj prospěch, proto vás vyzývám, abyste
neměli strach.
Boží děti, nebojte se, ale buďte si jisté, že nebudete nikdy opuštěny.
Modlete se, lidé Boží, modlete se.
Národy budou pochodovat proti národům a příroda přiměje ty, kdo si myslí, že jsou neporazitelní,
aby se sklonili. Pak už spojenci už nebudou spojenci, opustí toho, kdo je povolal do války, i když se
později opět spojí, ale ne dříve, než bude lidstvo v té či oné podobě postiženo utrpením. NEBOJTE
SE, JSME VŽDY S VÁMI, BUDETE-LI VĚRNÍ NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI A NAŠÍ KRÁLOVNĚ
A MATCE.
Je mnoho signálů a znamení, které vás mají varovat a pohnout srdci a myslí těch, kdo jsou v této
době skeptičtí. Slunce bude zatemněno silou sopky. Země se bude stále otřásat jako předzvěst
věcí, které mají přijít.
Stůjte pevně a nezapomínejte, že náš Král a Pán Ježíš Kristus pošle svého anděla pokoje, který
vám dodá sílu pokračovat na bezpečné cestě.
Milované děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
LIDSKÁ STVOŘENÍ ZAPOMÍNAJÍ, ŽE NÁŠ KRÁL JE TEN, KDO ZNÁ VŠECHNY LIDSKÉ
ČINY A SKUTKY. BUĎTE STVOŘENÍMI DOBRA, ABYSTE ZŮSTALI NAPLNĚNÍ BOŽÍM
DUCHEM.
Kupředu! Buďte silní! Nejste sami: náš Král a Pán Ježíš Kristus vylévá svou lásku na své děti.
"Požehnaný, kdo přichází ve jménu Páně!" [Mt 21,9].
BOŽÍ LIDÉ, BUĎTE V DUCHOVNÍ POHOTOVOSTI!
Nebojte se, buďte vytrvalí.
Svatý archanděl Michael

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 30. ledna 2022.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

NEBOJTE SE, JSTE DĚTI NEJVYŠŠÍHO

Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Toto jsou časy úzkosti pro lidstvo, které čeká, aniž by vědělo co, a i když to popírá,
tento stav se prohlubuje u lidí bez víry, kteří nemilují a neuctívají Nejsvětější Trojici.
Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
"Svatý, svatý, svatý, Hospodin, Bůh všemohoucí,
ten, který byl a který jest a který přichází" [Zj 4,8].
Veliká je Boží moc, která vás vykoupila z hříchu! V této generaci, stejně jako v generacích
předchozích, je neposlušnost příčinou velkého zla pro lidstvo: člověk se bouří proti Bohu a propadá
vlastním výmyslům.
Máme vás před sebou, mé legie vás stále sledují a já vás vyzývám, abyste byli
vykonavateli Boží vůle.
ROZHODNĚTE SE TEĎ HLEDAT SPÁSU… A k tomu je třeba, abyste byli bytostmi neochvějné
a pevné víry, žíznící po spáse celého lidstva.
Co by se stalo s lidským stvořením bez Boží přítomnosti?
Co se stane s lidskými bytostmi tváří v tvář jejich svědomí?
Boží lidé, jádro Země bude nepředvídatelně vystaveno vlivu Slunce, Měsíce a nebeských těles,
která putují vesmírem a toulají se po oběžné dráze Země, což ovlivňuje živly na Zemi a lidé budou
trpět tím, čím dosud netrpěli.
V této době se musíte mít na pozoru před mořem a být ostražití, abyste neriskovali. Živly se
změnily a vrhají se na Zemi, aby ji očistily.

Země se bude i nadále chvět v oblasti svého jádra, které se stává žhavější, a teplo stoupá
k povrchu.
To vede k probouzení spících sopek a činné sopky zvyšují svou aktivitu, což zabrání různým zemím
používat jejich letové trasy a lidské bytosti se nebudou moci dostat tam, kde žijí, dokud nové trasy
nebudou obnoveny.
Lidská bytost si užívá života, jako by se právě nic nedělo. Nemoci, trápící lidstvo, se budou stále
vyskytovat a mutovat, s novými nemocemi, které budou trvat déle. Některé z nich se šíří vzduchem
zneužitím vědy a lidstvo o nich neví.
Lidské stvoření, které se stále více vzdaluje od Nejsvětější Trojice a od naší Královny
a Matky, se zaměřuje na požitky tohoto světa a ignoruje znamení a signály tohoto okamžiku,
ignoruje to, co naznačuje nebe.
Evropa se ocitne na počátku a bude to "Babylon"… a důsledkem toho bude trpět celé lidstvo.
Boží děti se musí vzdělávat o tom, co čeká lidstvo, a láska k Bohu neznamená držet je
v nevědomosti, v níž žije většina Božího lidu.
Informujte se, abyste nepopírali nepopiratelné a nesešli ze správné cesty.
VÍRA A ROZUM NEJSOU VE VZÁJEMNÉM ROZPORU. Vzájemně si odporují, když lidské ego
proniká do mysli lidského tvora a udržuje ji v neustálém sporu mezi vírou a rozumem. Lidské ego
je u některých bytostí silné a dokáže je svést na scestí.
Ach, lidé Boží, budete svědky síly živlů, uvedené do pohybu v důsledku změn, jimiž prochází Země
ve svém jádru. Změny, způsobené vlivem Slunce, Měsíce a asteroidů, ovlivňují změny zemského
magnetického pole, které přispívá k chvění tektonických zlomů Země.
Lidé našeho Pána a Krále Ježíše Krista:
Kdo odolá přicházejícím změnám?
Ti, kdo neochabují nebo neváhají ve vyznávání víry…
Ti, kdo se připravují ve víře a jejich důvěra v Boží milosrdenství je silnější, protože byli účastni
velikosti Svaté Trojice…
Ti zůstanou pevní.
V této době si musíte zachovat důvěru v Boží zaslíbení.
"Ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro divy koná:
Rozrazil bronzová vrata, železné závory zlomil"
[Žalm 107, 15-16].
Nebojte se, jste děti Nejvyššího. Nebojte se a zachovejte si víru.
Modlete se za celé lidstvo, modlete se.
SE VZTYČENÝM MEČEM VÁS OCHRÁNÍM.
Svatý archanděl Michael.

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 6. února 2022.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

NEVÍRA LIDSTVA JE ŠOKUJÍCÍ
Milovaní našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
V LÁSCE A VÍŘE K VŠEMOHOUCÍMU,
BUĎTE ŽIVOTEM PRO KAŽDÉ SRDCE.
Vyzývám vás, abyste se podívali na to, co se děje na Zemi, a nehleděli jen na to, co žijete pouze
ve svém bezprostředním okolí. Tato slepota vede k nevědomosti těch, kteří tvrdí, že se nic neděje.
Země je ponořena do temnoty. Tato temnota nepochází zvenčí, ale ze zla, které se uhnízdilo uvnitř
lidského stvoření.
Žijete v době, kdy do prostředí, v němž lidský tvor žije, vtrhla nevěra, kterou lidské bytosti s chutí
přivítaly a která je vede do velké hanebnosti. Pekelní duchové si vytvořili strategii, protože znají
lidské stvoření a jeho slabost pro tělesné hříchy, a rozpoutali takovou nemravnost, že překonali
hříchy Sodomy a Gomory.
ZTRÁTA VÍRY LIDSTVA K NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI A K NAŠEMU KRÁLI A MATCE
POSLEDNÍCH ČASŮ JE ŠOKUJÍCÍ, přesto s hrůzou a zděšením budete svědky příčiny rozkolu
v církvi.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Nevíra vůči božství podněcuje lidi vědy k tomu, aby vědu používali k ubližování svým vlastním
bratřím.
Měly byste se obávat vojenské síly největších mocností, protože mají v držení zbraně, které lidstvo
dosud nezná, a které mají velkou ničivou silu.
Rodiny se proměnily v místa individualismu a krutosti, v místa trýzně, nikoliv výchovy a lásky,
což je příznivý výsledek pro očekávání elity.

Utrpení lidské rasy bude pokračovat…
Ze země se ozývají podivné zvuky. Je to praskání tektonických desek, které připravuje silná
zemětřesení. Země je otrávená hříchy lidských generací. Jako součást lidstva víte, že přichází
obávaná třetí světová válka.
Boží lidé, mocnosti se navzájem rozohňují. Války mají své zájmy a v této době převažuje slabá
ekonomika jedné z mocností a touha po územní expanzi jiné mocnosti, která rozšířila svou ideologii
po celé zemi, podněcuje komunismus a sociální revoluce, které jsou nakonec součástí předehry
k válce.
Boží lidé, nemoc, která zachvátila celé lidstvo, je součástí tiché války, která zahájila třetí světovou
válku.
Všímejte si znamení a signálů, sledujte, jak příroda napadá zemi a vede člověka k utrpení. Živly
si nedopřávají žádný oddech.
Modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, mějte na paměti, že proti světově proslulým
osobnostem se připravuje spiknutí, které rozpoutá zuřivost mezi mocnostmi.
Modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modlete se. Řím bude trpět až do
vyčerpání. Itálie bude velmi trpět.
Modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modlete se bez odpočinku, modlete
se jako aktivní pozorovatelé, jednající k podobnosti Božího díla a jeho činů. Praktikujte
bratrství, živte se Tělem a Krví našeho božského Vykupitele přítomnými v nejsvětější
eucharistii, milujte naši Královnu a Matku, modlete se svatý růženec.
Připravte se na to, abyste byly opravdovými dětmi. Buďte především láskyplné, poslušné,
a zachovejte si víru, i když vás může zachvátit strach z toho, co uvidíte.
NEZTRÁCEJTE VÍRU. BUĎTE VYTRVALÉ A NESCHÁZEJTE Z CESTY DO SNADNOSTI
A ZDÁNLIVÉHO BEZPEČÍ.
Boží lidé nebudou nikdy opuštěni. Jsme připraveni vás bránit proti mocnostem pekla, abyste
nepodlehli zlu.
Boží požehnání neustále sestupuje na jeho věrné děti. Nebojte se, ale držte se jistoty Boží
moci, která je nad veškerou mocí.
Naše Královna a Matka zůstává pevně nad lidstvem, které vstupuje do chaosu, a podle Božího
záměru, v okamžiku zpustošení, přijde jako Matka Božího milosrdenství na pomoc Božím dětem.
V jednotě s Nejsvětějšími Srdci vám žehnám.
PŘIPRAVTE SE, BOŽÍ DĚTI, A OBRAŤTE SE TEĎ!
Přijímejte lásku shůry.
Svatý archanděl Michael

Poselství Matky Spásy ze dne 9. února 2022.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

POSPĚŠTE SI, OBRÁCENÍ JE NALÉHAVÉ

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
SJEDNOCENÉ V KŘÍŽI MÉHO SYNA, VÁM ŽEHNÁM.
Kříž mého Syna je znamením vykoupení, ale k lidskému tvoru nepřichází, aniž by po něm
z celého srdce toužil a uvědomoval si své povinnosti být dítětem mého Božího Syna.
Znovu vás vyzývám k obrácení v této době duchovního nebezpečí, kdy se ďábel nejen potuluje
[1Petr 5, 8], ale také útočí na mé děti.
Víra je dílem a jednáním každého okamžiku s vůní podobnosti s působením a jednáním mého
Božího Syna.
Tato generace v duchu zeslábla… Neustále přináší ocet mému Božímu Synu [Ž 69, 21].
Často se setkávám s tím, že moji vlastní závidí svým bratrům, obtíženi tak velkou nevraživostí,
že se sklání skoro až k zemi.
Moji milovaní, buďte pokorní, neboť pokora dává moudrost [Př 11, 2], abyste rostli jako pšenice.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
OBRÁCENÍ JE PRO VÁS NEZBYTNÉ…
JAKO MATKA VÁS OCHRAŇUJI, POKUD MI TO DOVOLÍTE.
Okamžiky, ve kterých žijete, nejsou minulostí, ale přítomností.

Okamžiky, ve kterých žijete, nejsou budoucností, ale okamžiky, ve kterých žijete nyní, a proto
musíte žít přítomnost a vystoupit jako nová stvoření, obnovená a žíznící po lásce a odpuštění mého
Božího Syna, které vám nabízí ve svátosti zpovědi.
Lidé mého Syna, naříkáte, že nevidíte, necítíte mého Syna…
Zeptejte se sami sebe: jste toho hodni, nebo jste svou víru založili na vidění a slyšení? Zapomněli
jste, že kdo neviděl, ale věří, je blahoslavený? [J 20, 29].
Je naléhavé, aby se lidská bytost stala citlivější, hlubší a mající více intuice, ale to však
není její osobní úspěch, ale pochází ze spojení s Nejsvětější Trojicí.
Moje děti nejsou tiché, žijí rozptylovány v každodenním a hektickém světě. Můj Syn odpovídá svým
dětem, můj Syn je světlem pro duši, je vůní pro duši, je zvukem pro duši, je větrem pro duši,
je potravou pro duši. Můj Syn je přítomen a vy se nezastavíte.
Pěstujte víru, lásku, pokoru, dobrosrdečnost a posilujte se pro to, co přichází k lidstvu.
Člověk si své vlastní utrpení ukoval, když použil ďáblovu zbraň: NEPOSLUŠNOST, KTERÁ JE
KOŘENEM VŠEHO ZLA.
Jako Boží lidé se připravujte skrze bratrskou lásku, odhoďte hříšné a oznamte, že Očista lidského
rodu probíhá TEĎ!
JAKO MATKA TRPÍM…
MÉ DĚTI SE NEOBRÁTÍ, NEZMĚNÍ SE, NESNAŽÍ SE ZMĚNIT.
Rychle zapomínáte, že Slunce a Měsíc ovlivňují Zemi a lidstvo.
Zapomínáte, že události dusí lidstvo, a vy se stále díváte na obrazy lidského utrpení.
Uprostřed Velkého očišťování vám můj Syn pošle tolik duchovní úlevy! Pošle vám svého anděla
pokoje, aby vás posílil, jinak by pro vás bylo těžší snášet tolik bolesti, která přichází. A mé děti,
obrátily se?
Pokračujte v růstu víry, živte se Tělem a Krví mého Božího Syna.
Nebojte se, ve víře jsou velké zázraky.
Pospěšte si, obrácení je naléhavé.
Žehnám vám ve Jménu mého Syna, žehnám vám svou láskou.
Matka Maria

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 12. února 2022.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

DŮVĚŘUJTE SÍLE MODLITBY
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Přicházím s požehnáním našeho Krále oslovit každé z jeho dětí.
Zůstaňte v pokoji, bratrství, jednotě a především v lásce, která pochází
z Nejsvětějších Srdcí.
Je nutné, aby každý člověk vytrval ve víře a byl stvořením dobra, měl laskavé srdce
a zahájil radikální změnu života.
JAKO BOŽÍ LIDÉ SE MUSÍTE VZDÁT VŠECH SPORŮ, JINAK LIDSKÁ VŮLE VÁS PŘIVEDE
DO POKUŠENÍ A PADNETE DO HNILOBNÝCH VOD.
Jak vám můžeme vysvětlit, že tento čas je časem naplnění proroctví, kterých může být několik
najednou?
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, vyzývám vás k obrácení, a místo toho lidská stvoření živí
ve svých srdcích nepatřičné city, které nebudou moci být vyhnány, dokud se skutečně nesetkáte
s naším Králem a Pánem Ježíšem Kristem.
Boží lidé, přijměte našeho Krále a Pána přítomného ve svátosti eucharistie, je to nezbytné.
Satanovi spojenci chtějí zabránit příchodu našeho milovaného anděla pokoje, abyste
jako Boží lidé nebyli pod jeho ochranou.
Musíte být opravdovými dětmi, a ne špatné kopie skutečného Božího dítěte.
Věrný lide, velká část světových mocností se zapojí do těžkého válečného činu. Spojením s Orlem
(1) se některé země snaží být silné. Přijde okamžik zrady a Orel bude opuštěn některými ze svých

spojenců, kteří se spojí a v jediném činu jej opustí a zanechají velmi zraněného. Znovu se vrátí na
stranu Orla, když vše bude v chaosu a moc národů se upevní.
Modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, ďábel připravuje vyslance, aby
zabránil příchodu našeho milovaného anděla míru.
Modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, obětujte své bratrské skutky a činy,
abyste potlačili lstivost zla.
Modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modlete se za lidstvo, které bude
překvapeno zemětřesením, které otřese Zemi na různých místech.
Kupředu, lide Boží!
SE VZTYČENÝM MEČEM VÍRY V RUCE…
I NADÁLE DŮVĚŘUJTE SÍLE MODLITBY.
Jděte vpřed ve víře, beze strachu!
OCHRANA MÝCH LEGIÍ VÁS PROVÁZÍ.
Žehnám vám a chráním vás.
Svatý archanděl Michael
(1) Spojené státy.
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 16. února 2022.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

ZACHOVEJTE SI TRVALOU PROZÍRAVOST
Moji milovaní lidé, žehnám vám.

MÉ SRDCE NEUSTÁLE TOUŽÍ MÍT VÁS VE MNĚ.
Děti, mluvím k vám, abyste si zachovaly trvalou prozíravost, neboť šílenství lidí u moci je extrémní.
Neanalyzují důsledky svých činů, ale nechávají se unášet impulzy, aby se jejich touhy naplnily.
Dozvíte se o útoku na vůdce, o bezdůvodném útoku, a to způsobí, že na zem dopadne oheň.
Mé děti:
Slunce ve svém extrémním vyzařování ohnivých proudů na Zem, vydává velké teplo. Uvidíte, jak
příroda vysychá uprostřed mimořádných veder. Člověk se bude cítit neschopný udržet se na zemi.
Právě v této chvíli přijde nevědomí před lidstvo, ovládané tvory v mocných rukou, kteří způsobí,
že mé děti podlehnou tragédii zhoubné světové války.
Mé děti:
MUSÍTE BÝT STVOŘENÍ PŘIPRAVENÁ NA OBRÁCENÍ, ALE TEĎ! NEŽ BUDE POZDĚ…
Zlo povstane, budete si myslet, že vás opouštím, když uvidíte své bratry povstat za bílého dne
proti Mně. Oltáře v mých chrámech budou zničeny a vše, co obsahují, bude zničeno.
Lidská stvoření touží vymazat všechny stopy po Mně. To se jim nepodaří, bylo by to, jako by
mohla žít bez vzduchu. Bude to čas bolesti a naděje, protože pošlu svého milovaného svatého
archanděla Michaela, mého milovaného strážného anděla pokoje, aby vás podporoval mým
Slovem a vyzýval vás, abyste pokračovali v odporu vzhledem k blížícímu se příchodu mé Matky,
která bude bojovat proti zlu.
Můj lide, pamatuj na mého věrného Eliáše [Král 10, 18 a 20].
PŘIPRAVTE SE NA OBRÁCENÍ!
VÍRA JE NEZBYTNÁ PRO KAŽDÉ Z MÝCH DĚTÍ, ABY ZŮSTALY BEZ POCHYBNOSTÍ O MÉ
LÁSCE K MÉMU LIDU.
Modlete se, mé děti, modlete se za mou církev.
Modlete se, mé děti, modlete se, Země se bude otřásat silněji.
Modlete se, mé děti, modlete se a čiňte pokání, vyznávejte hříchy a žijte v milosti.
Modlete se, mé děti, modlete se, udržujte mír se svými bratry.
Modlete se, mé děti, modlete se za vesmírné utrpení pro lidstvo.
Buďte opatrné, mé děti, přijďte ke Mně, i když většina lidstva se staví proti Mně. Zachovejte si
víru, neztrácejte ji ani na okamžik. Víra je zlato v srdci, v mysli a v mých myšlenkách. Bez víry
nejste nic, bez víry vás každý vítr zavane na tu či onu stranu.
Žehnám vám, moji lidé, žehnám vám, děti.
Můj pokoj ať je v každém z vás.
Váš Ježíš

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 19. února 2022.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

MĚLI BYSTE SE PŘIPRAVIT

Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
JAKO KNÍŽE NEBESKÝCH LEGIÍ A Z BOŽÍHO PŘÍKAZU SE S VÁMI DĚLÍM A PŘIKAZUJI
VÁM POSLUŠNOST A POKOJ.
Vyzývám vás k bratrství, abyste si navzájem pomáhali. Uskutečňujte Boží poselství. Nejenže si je
přečtěte, ale každou výzvu si uvědomte a přiveďte do života, abyste byli připraveni na nečekané
činy, které mohou lidstvo potkat.
Příroda stále postupuje, člověk bude stále trpět živly, které sílí a stávají se stále více
nepředvídatelné.
Dospívejte s duchovním pokrmem: svatou eucharistií. Buďte bytostmi neochvějné víry, nezoufejte
nad žádnou zprávou. Posilujte se láskou k Nejsvětější Trojici a k naší Královně a Matce Posledních
časů.
Duchovní boj je silný, zuří po celé Zemi a nad celým lidstvem.
JAKO VAŠI OCHRÁNCI VÁS VYSVOBOZUJEME Z TOLIKA NEŠTĚSTÍ, Z TOLIKA PÁDŮ,
POKUD NÁM TO DOVOLÍTE.
Chapadla Antikrista se kvapně pohybují, aby roznítila mysl vůdců mocností. Jádrem války není to,
co je vám předkládáno, ale spíše je to ekonomika země severu (1) a touha po moci medvěda (2).
Nedívejte se na povrch, ale jděte hlouběji.
(V tu chvíli mi svatý archanděl Michael dává vizi obrovského medvěda, který se dívá na vše, co se
děje vedle něj. Když se na něj dívám, dělá na mě dojem, nic mu neunikne, všechno předvídá.
Dívám se také na orla, který představuje zemi severu, který se pohybuje z jednoho místa na

druhé, přilétá a odlétá, naléhavě hledá podporu, ale medvěd podporu nepotřebuje, má v rukou
zcela neznámou zbraň, která mu usnadní zneškodnit jeho protivníky).
Svatý archanděl Michael mi říká:
Jako lid našeho Krále a Pána Ježíše Krista byste se měli připravit!…
A svatý archanděl Michael mocně mává rukama a říká: "Toto pokolení neposlouchá! Tato generace
na nic nedbá!…"
Náš Král a Pán Ježíš Kristus vás naléhavě žádá, abyste se duchovně připravili, abyste si připravili
jídlo a vše, co je nezbytné, a zároveň abyste si ponechali osobní léky a další věci, které budou
užitečné proti pohromě, kterou ďábel připravil.
Musíte mít léky, které vám dalo nebe (3), abyste překonali přicházející nemoci. Uzdraví vás pouze
víra v to, co vám zjevil Otcův dům, spolu s přijímáním svátostí. O svátostech nehloubejte, všechny
závisí na vaší víře.
Používejte olej Dobrého samaritána, olej svatého archanděla Michaela, měsíček lékařský na
krvácivé nemoci. Je důležité posílit imunitní systém. Dcero, vysvětli jim, co ti ukazuji.
(Svatý archanděl Michael mi ukazuje, jak nás zlo napadne uprostřed války. Nejprve dojde
k duchovnímu útoku, poté k materiálnímu útoku na potraviny, oblečení, léky, které jsou pro
některé lidi nezbytné, a k omezení osobních svobod v důsledku nové nemoci).
Svatý Michael Archanděl pokračuje:
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, znovu se objeví útoky. Necestujte, nespěchejte, počkejte,
bude to velmi nebezpečné. Nemoc se bude šířit lidmi a v mezinárodních dopravních prostředcích.
Buďte opatrní.
Boží lidé:
VYTRVEJTE, BUĎTE STVOŘENÍ VÍRY, POKRAČUJTE BEZ VÁHÁNÍ.
"KDYŽ BŮH JE S VÁMI, KDO JE PROTI VÁM?" [Řím 8,31].
Naše Královna a Matka Posledních časů vás drží pod svým pláštěm, chrání vás, pokud jste
poslušní.
Žehnám vám láskou našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Svatý Michael Archanděl

(1) Spojené státy
(2) Rusko
(3) http://poselstvi-zbytku.org/pdf/choroby.pdf

Poselství Matky Spásy ze dne 24. února 2022.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

TOUHA PO MOCI VYŠLA NAJEVO

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
CHOVÁM VÁS VE SVÉM LŮNĚ, ARŠE SPÁSY.
Moji milovaní:
Ochraňuje vás milosrdná láska mého Syna.
Srdce mých dětí v tuto chvíli prudce buší, protože vědí, že bubny války přestaly dunět a místo
nich slyší rachot detonací zbraní.
Můj Syn a tato Matka truchlíme nad utrpení těch, kdo trpí tím, co se rozšíří do zbytku světa.
Lidé mého Syna, neustupujte, nabídněte vše, co je ve vašem dosahu, pro celé lidstvo. Ďáblovy
pařáty urychlují celosvětové utrpení a příchod Antikrista [1Jan 2, 18-22). To, co prožíváte,
je strategie zla k rozdělení lidstva.
Obětujte svatou eucharistii za lidstvo. Jako lidé mého Syna se nepřestávejte modlit, obětovat,
milovat Boží vůli tím, že budete následovat pravé magisterium církve mého Syna a budete
stvořeními dobra.

Milované lidé:
Ihned se připravte a obětujte…
Jděte na eucharistickou slavnost, nabídněte se, abyste ve stavu milosti přijali svatou eucharistii za
ty, kdo trpí rozpaky ze sobeckých zájmů dvou mocností, k nimž se připojí další národy s touhou po
moci, což je to, co v tomto čase převládá.
PROŽÍVÁTE VELMI TĚŽKÉ ČASY, V NICHŽ SÍLA MODLITBY VÁS UDRŽÍ NA NOHOU.
JE NUTNÉ, ABYSTE ZVÝŠILI SVOU LÁSKU K NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI, ABY VE VÁS VÍRA
ZŮSTALA PEVNÁ.
Sobectví překročilo všechny meze. Touha po moci vyšla najevo a to, co soupeřící mocnosti
skrývaly, vyšlo na denní světlo.
Varování je na dosah a vy musíte být stvořeními dobra, lásky a bratrství, litovat svých chyb a začít
nový život. Nikdy není pozdě, nejste sami, můj Syn vás ochraňuje.
Zachovávejte jednotu, milujte mého Božího Syna a buďte jeho věrnými učedníky.
Držím vás ve svém lůně. Lidé mého Syna, milovaní lidé, žehnám vám.
Matka Maria
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 28. února 2022.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

VSTUPUJETE DO SMUTNÉHO SCÉNÁŘE VÁLKY

Moji milovaní lidé:
MÉ SRDCE ZŮSTÁVÁ OTEVŘENÉ PRO TY, KDO SI PŘEJÍ KE MNĚ PŘIJÍT.
Mé milosrdenství je nekonečné. Očekávám vás se svou božskou Láskou, abyste se mohli stát
novými stvořeními.
Moji milovaní:
Žijete v čase, který vás vede k naplnění všeho, co bylo zjeveno mým domem.
I když se dočkáte mírného oddechu, nebude trvat dlouho kvůli aroganci světových vůdců toužících
po moci.
Jak truchlím nad bolestí, která sílí před lidstvem!
Pýcha nezná mezí, moc žene člověka k tomu, aby použil vše, co vytvořil, k znehybnění těch, které
považuje za své protivníky. Stejně jako v brlozích spřádáte plány, abyste zaskočili nic netušící.
Děti, kde jste nechaly své srdce z masa? Záměrně zabíjíte, abyste rozdmýchaly válku, ach lidská
stvoření, kolik utrpení k sobě přitahujete, až k úplnému vyčerpání!
Děti, modlete se za Blízký východ.
Děti, modlete se za Francii.
Děti modlete se za Itálii.
Děti modlete se za Čínu.
Modlete se, mé děti, modlete se za ty, kdo v tomto čase trpí a truchlí.
Moji lidé, zažijete hrůzu, která přichází od těch, kdo pokračují v dobyvačných plánech.
Jak necháváte trpět mé srdce!
Kolik slz jsem již prolil za lidstvo!
Pozvolna, mé děti, stále více vstupujete do tohoto smutného scénáře války, která se bude šířit,
až se stane víc než očistou.
Žijete, mé děti, žijete v necitelnosti těch, kdo prostřednictvím technických prostředků, jako jsou
vražedné hry, sledují zkázu a nářek svých bližních! Zvykly jste si na fiktivní smrt natolik, že se vás
nedotýká utrpení druhých.

Moji lidé, válka se bude prohánět po Zemi uprostřed konfliktů s odvetami, dokud nic netušící
lidstvo nebude překvapeno, a co bylo očekávané, se stane… Jak mé srdce se z toho rmoutí, mé
děti, jak bolí!
MILUJI VÁS, MÉ DĚTI, ZŮSTÁVEJTE VE STŘEHU.
Mor přichází, byl znovu poslán. Mé děti, buďte stvořeními víry, stůjte při Mně, přijímejte Mě
důstojně připravené, než mé kostely budou zavřeny.
"Pojďte ke mně", [Mt 11, 28]. Miluji vás nekonečně. Žehnám vám. Jste mé děti.
Váš Ježíš

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 3. března 2022.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

NASTANE MALÁ PŘESTÁVKA
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Jako kníže nebeských vojsk se obracím ke každému zvlášť:
KÉŽ JE V TÉTO VELMI VÝJIMEČNÉ POSTNÍ DOBĚ NA KAŽDÉM Z VÁS TROJIČNÍ
POŽEHNÁNÍ.
Stojím před lidstvem se svými nebeskými armádami, které chtějí zastavit velkou ztrátu duší,
jež se přidaly k řadám ďábla.

BUĎTE KLIDNÍ A DOVOLTE NÁM PŮSOBIT MEZI VÁMI…
Lidstvo žije v těžkých chvílích pro ty, kteří si uvědomují a rozpoznávají tyto časy a ve chvílích
výsměchu těch, kdo ztratili svědomí a poddali se Zlému.
Pro děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista nastane v této válečné agónii malá přestávka,
než budou trpět kvůli komunismu na celém světě.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, nesouhlas povede k sociálním povstáním, k nimž dojde
v různých zemích, a cesta lidských bytostí na Zemi bude bolestnější.
POVAŽUJTE TO, CO SE DĚJE, ZA PŘÍLEŽITOST K OČISTĚ, A TO NIKOLI V HRŮZE,
ALE S JISTOTOU BOŽÍ OCHRANY: S VÍROU.
Smrt přijde nenápadně; padne vlivná osoba, a to podpoří jednání dalších národů. Objeví se
obávaná světová válka, která se přežene přes Blízký východ.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, zapomněli jste, že se země bude i nadále otřásat –
zůstaňte ve střehu.
Toto postní období:
Prožijte je tak, že se obrátíte ke svátostem.
Čiňte pokání, napravujte; nabídněte, co můžete.
Obraťte se [Mt 4,17; Mk 1,15], staňte se novými stvořeními víry, naděje a lásky.
Modlete se srdcem za trpící lidstvo.
Modlete se za sebe, abyste nedovolili zlu ovládnout vaši mysl a učinit vás kořistí
jeho podlosti.
Modlete se za Francii, bude trpět kvůli komunismu.
Modlete se za Anglii, bude destabilizována.
Modlete se za Španělsko, bude zachváceno válkou.
Modlete se za Argentinu; její obyvatelé budou rozzuření.
ANDĚL POKOJE PŘIJDE; pomůže vám, přijde až po veřejném představení Antikrista, ačkoli již
nyní nad vámi bdí.
Beze strachu a s důvěrou v Nejsvětější Trojici se spojte s naší Královnou a Matkou Konce časů
a čiňte nápravu za lidstvo.

Mé legie stojí před každým z vás.
Přijměte mé požehnání síly.
Svatý archanděl Michael

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 7. března 2022.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

ŽIJETE PLODY NEPOSLUŠNOSTI

Moji milovaní:
Přijměte mé požehnání v této pohnuté době.
Jste moji lidé a Já vás všechny chráním. Vyzývám vás, abyste byli bdělí a duchovně ostražití vůči
nástrahám, které na vás chystá ďábel.
PÝCHA PROVÁZÍ LIDSKOU BYTOST A OVLÁDÁ JI, COŽ JI VEDE K TĚŽKÝM CHYBÁM,
NEPOSLUŠNOSTI A NESPRAVEDLNOSTI VŮČI SVÝM BRATRŮM. Tento zlý rádce ničí strach
ze Mne a povznáší lidské ego na nepředstavitelnou úroveň. Chcete-li být láskou, musíte takového
špatného společníka vyhnat, aby vám neproměnil srdce v kámen.
Vyzývám vás, abyste se během tohoto půstu důkladně zkoumali, abyste mohli vážit své činy
a reakce, které dostáváte od vašich bratrů, a tak dokázali poznat, zda toto zlo je ve vás. Jestli je ve
vás pýcha, nejste ztraceni, pokud se vydáte na cestu obrácení.
TATO DOBA PŮSTU JE MIMOŘÁDNÁ…
Vzhledem k tomu, co přichází a ještě přijde k lidstvu, otevřel jsem své milosrdenství
všem mým dětem tak, aby co největší možný počet mých vlastních měl z něho užitek.
Můj Duch zůstává pozorný k dobré vůli lidstva, které vyzývám, aby se duchovně usmířilo.

UPROSTŘED VELKÉHO LIDSKÉHO ZLA VÁM DÁVÁM VELKÉ VĚČNÉ BOHATSTVÍ, POKUD
JSTE MILOSRDNÍ A STVOŘENÍMI VÍRY.
Láska k bližnímu je nezbytná [Mt 22, 37-39] a zdokonaluje se v pokoře. Cokoli musíte svým
bratrům vynahradit, udělejte to hned, neodkládejte to na zítřek.
Moji lidé:
Toto je čas velkého duchovního boje. Dobře víte, že tento boj je duchovního rázu
[Ef 6,12], je to boj mezi dobrem a zlem. Musíte vydechovat co nejvíce dobra, aby vás zlo
neohryzávalo zevnitř a nepřimělo vás k tomu, abyste na své bratry chrlili záludnosti utlačovatele
duší.
ŽIJETE PLODY NEPOSLUŠNOSTI VŮČI MATČINĚ ŽÁDOSTI. (*)
Mé děti tvrdého srdce stále zastiňovaly mou Matku a ignorovaly ji…
To si ďábel přál a lidské stvoření mu to poskytlo…
Moji lidé, poznejte Mě v Písmu svatém. Je třeba, aby můj lid Mne poznal, zkoumal mé Slovo
[Jan 5, 39], a tak každý okamžik uvedl v soulad s naplňováním mého Slova a byl svědkem
evangelia.
Pojďte ke Mně! Chci vás živit svým Tělem a Krví a jako svědkové mé vůle musíte zůstat pevní
ve víře, přesvědčení a obrácení.
Tváří v tvář tomu, co se blíží, je nutné, aby víra mého lidu byla posilována přijímáním Mne
v eucharistii, a aby lidé drželi ruku mé Matky, modlíce se svatý růženec.
MŮJ LID ZVÍTĚZÍ. JE TO MŮJ KŘÍŽ, KTERÝ DÁVÁ MÝM DĚTEM VÍTĚZSTVÍ, NE ZBRANĚ.
Modlete se, děti, modlete se za Francii, bude trpět kvůli válce.
Modlete se, děti, modlete se, prožijete hrůzy lidské nízkosti.
Modlete se, děti, modlete se za Španělsko, bude zaskočeno.
Modlete se, děti, modlete se za Itálii, ve vodách jejích řek poteče i krev.
Modlete se, děti, modlete se, Čína povstane proti Rusku k úžasu celého světa.
MÁ MATKA JE POKLADEM PRO MŮJ LID A PŘIVEDE VÁM MÉHO ANDĚLA POKOJE.
Mé děti:
Přijměte mé požehnání ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen.
Váš Ježíš
(*) Ve Fatimě. Poznámka překladatele.

1945. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 17. března 2022.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

VYZÝVÁM VÁS K NALÉHAVÉMU OBRÁCENÍ

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Jako velitel nebeských vojsk vám žehnám požehnáním mého Krále a Pána Ježíše Krista.
VYZÝVÁM VÁS K NALÉHAVÉMU OBRÁCENÍ, TEĎ, SPĚŠNĚ, "IPSO FACTO", NEŽ BUDETE
JEŠTĚ VÍCE ZMATENÍ.
Jako Mystické Tělo musíte poslouchat a dodržovat Písmo svaté.
Dávejte pozor: nevcházejte na cesty, které jsou v rozporu s Boží vůlí.
Je pro vás nutné přijímat svátosti podle potřeby a být smíření se svými bratry.
Buďte láskou, pokojem, milosrdenstvím a přijímejte svatou eucharistii řádně připraveni.
Obětujte naší Královně a Matce svatý růženec, jejž jste se modlili srdcem.
Je nutné, abyste byli láskou…
tváří v tvář lásce ďábel prchá.
Nesuďte druhé a nebudete souzeni. Neboť jak soudíte, tak budete souzeni, a stejnou měrou,
jakou měříte druhým, bude naměřeno i vám [Mt 7, 1-2].

Vidím, jak se lidská stvoření odvracejí od našeho Krále a Pána Ježíše Krista a naší Královny
a Matky. Vidím je, jak se přidávají k řadám zla a jsou připraveni bez milosti a výčitek svědomí ničit
své bratry a sestry.
Lidstvo se ponořilo do ideologie komunismu, která spolu se zednářstvím udržuje lid našeho Krále
a Pána Ježíše Krista a děti naší Královny a Matky posledních časů v nedůvěře a rozdělení.
Lidé naší Královny a Matky, se bojí, že padnou a už nikdy nebudou schopni vstát.
OBRÁCENÍ, OBRÁCENÍ, IHNED!
Jak tvrdohlaví jste ve svém rozhodnutí pokračovat v předávání zla, spolupracovat s komunismem
a šířit jeho ideologii, jejímž cílem je uchvátit územní moc a nadvládu nad národy ve všech
ohledech.
Jak budete truchlit!
Jak budete truchlit, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista!
Nemoc je opět na obzoru…
Hladomor se rozšíří po celé zemi z vůle mocných, kteří vás vedou do propasti, protože uzavřeli
smlouvu se zlem, která povede lidstvo k utrpení jako nikdy předtím.
Lidé naší Královny a Matky, modlete se, proste, volejte, neboť naše Královna přijímá upřímné
a vřelé prosby.
Musíte si zachovat vnitřní pokoj, abyste se o něj mohli dělit se svými bratry a sestrami. Tato
generace potřebuje lásku vycházející z Nejsvětějších Srdcí, aby obměkčila ztvrdlá srdce lidí.
Jak jen potřebujete modlitbu!
Jak jen potřebujete vyznat své hříchy a pravé a nefalšované pokání!
Skloňte svou pýchu a své myšlenky, abyste byli hodni mateřské ochrany, jíž svěřila Nejsvětější
Trojice tyto chvíle nynější generace.
Lidé naší Královny a Matky:
Aniž bychom se oddělili od požehnané ruky té, která je Matkou našeho Krále a Pána Ježíše Krista
a nejvyšším velitelem nebeských vojsk, jste a budete chráněni naší Královnou, které Nejsvětější
Trojice přikázala, aby se přimlouvala za dobro lidstva a vybrala ji, aby rozdrtila
a spoutala pekelného draka.
To, co má přijít pro lidstvo, nachází Královna a Matka nebe a země již před svými dětmi, které
brání a osvobozuje od všeho zlého, pokud uctívají jejího nejsvětějšího Syna a plní Boží vůli.

Jděte vpřed, lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, s pevnou vírou v moc naší Královny a Matky,
aniž byste pochybovali, že nakonec její Neposkvrněné Srdce zvítězí!
Uvidíte, jak každé koleno se skloní před naší Královnou, jak každé stvoření zvolá:
"Zdrávas, Maria Nejčistší, Zdrávas, Maria Nejčistší, Zdrávas, Maria Nejčistší".
Věrní lidé – vytrvalí, nezříkající se svého povolání, věrní lidé – vytrvalí v boji proti zlu ve jménu
našeho Krále a Pána Ježíše Krista, ochráníme vás.
Žehnám vám.
Svatý archanděl Michael

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 23. března 2022.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

PŘI VAROVÁNÍ SE BUDETE SOUDIT SAMI

Moje milované děti:
V TOMTO ČASE NÁŘKU JE MÉ POŽEHNÁNÍ S VÁMI.
Zmatek zachvátil velkou část mých lidí, žijí tak, že Mě odmítají, znesvěcují jméno mé Nejsvětější
Matky, Nejčistší, Nejneposkvrněnější, Útočiště hříšníků, Utěšitelky trpících.
Mé Matce, Obhájkyni křesťanů, nerozlučitelné Matce všech lidí, se vysmívají ti, kdo věří, že se na
ně naše Nejsvětější Trojice nedívá.

"JÁ JSEM, KTERÝ JSEM" [EX 3, 14], A MÁ NEJSVĚTĚJŠÍ MATKA JE NEJVYŠŠÍM
VELITELEM NEBESKÝCH VOJSK.
NAŠE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE SVĚŘILA MÉ MATCE OPATROVNICTVÍ NAD TOUTO
GENERACÍ V TOMTO ZVLÁŠTNÍM ČASE, ABY NEBYLA ZTRACENA.
MOJE MATKA BUDE STÁT PO BOKU MÉHO LIDU, lidu, který bude trpět událostmi, dokud
nedosáhne očištění.
Moji milovaní lidé, aniž byste vstoupili do zmatku světa, vstupte do vnitřního ticha, daleko
od světského, a vezměte za ruku mou Nejsvětější Matku, abyste se spolu s ní mohli osvobodit
od zla a zůstali na pravé cestě, která vás přivede do mého Domu.
Má Matka ticha, Matka víry, vás učí být stvořeními ticha ne před nespravedlností, ale před
nedostatkem vaší lásky k bratrům.
Každé z mých dětí se při Varování bude soudit samo, nejprve v lásce k naší Nejsvětější Trojici
a potom v lásce ke svým bratřím, a bude soudit samo sebe v každém z Přikázání…
PROTO: OBRÁCENÍ, OBRÁCENÍ, OBRÁCENÍ, POKÁNÍ, POKÁNÍ, POKÁNÍ, MODLITBA
SRDCEM, NÁLEŽITĚ PŘIPRAVENÍ A S PEVNÝM ÚMYSLEM NÁPRAVY.
Jako duchovně slepí se nedíváte na to, co vám naše Nejsvětější Trojice dala poznat, abyste se
obrátili, nepochopili jste naléhavost duchovního růstu tváří v tvář bolesti, která již doléhá na celé
lidstvo.
Vyzývám vás, abyste byli duchovně bdělí před vlky, kteří vás obklopují.
Vyzývám vás, abyste se sklonili před mou církví, před těmi, kdo tvoří mou církev.
Modlete se, mé děti, modlete se za Blízký východ: připravuje se válka.
Modlete se, mé děti, modlete se za to, abyste stály vedle Mne.
Modlete se, mé děti, modlete se kvůli tomu, jak moc budete trpět živly.
Modlete se, mé děti, modlete se za Švýcarsko, Francii, Španělsko a Řecko,
které budou trpět válkou.
Modlete se, mé děti, za své bratry, kteří trpí kvůli válce.
Žijte ve víře, živte se mým Tělem a mou Krví, živte se mou Láskou.
Nebojte se, děti, nebojte se. Žehnám vám, vydržte, děti, má Matka vás neopustí.
Váš Ježíš

Poselství Matky Spásy ze dne 31. března 2022.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

VÁLKA PŘIJDE TAM, KDE JI NEČEKÁTE

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Lidé mého Božího Syna,
přijměte mé mateřské požehnání. Přijměte mé slovo jako balzám pro každého z vás,
děti mého Božího Syna.
Mé děti,
prolévám slzy bolesti nad touto generaci, která zůstává zabředlá v hříchu a neposlušnosti.
Prolévám slzy bolesti nad svatokrádežemi a herezemi, kterými je urážen můj Boží Syn,
a za přerušené životy nevinných, kteří jsou usmrcováni.
Prolévám slzy smutku nad tím, co přichází na celé lidstvo: kvůli utrpení, pronásledování,
vzpourami, sociálním povstáním, nemocemi a hladomory.
Prolévám mé slzy nad kostely zavřené na příkaz těch, kteří přijdou ovládnout lidstvo a zabránit
mým dětem uctívat mého Božího Syna.
Prolévám mé slzy nad zemí a vodou kvůli živlům, které povstanou a ublíží lidskému stvoření.
Milované děti,

bolesti, kterým budete čelit a vzdorovat, překonají lidstvo; odtud naše výzvy k obrácení
a naléhavá potřeba, aby lidé nežili tak, že si dovolí ignorovat Boží Zákon, Písmo svaté, svátosti,
skutky milosrdenství a zároveň pěstovat nelásku a bezbožnost.
Děti, odvraťte se od těch, kdo vynášejí ukvapené soudy… "Neboť jakým soudem soudíte, takovým
budete souzeni, a jakou mírou měříte, takovou Bůh naměří vám" [Mt 7, 1-2].
SATAN V TUTO CHVÍLI DĚLÁ VŠE PRO TO, ABY PODPOŘIL ROZDĚLENÍ V CÍRKVI MÉHO
SYNA. NEPADNĚTE DO JEHO PASTÍ: POSTĚTE SE, MODLETE SE, ROZLIŠUJTE!
Dejte si pozor na živly: rozbouřené se budou vrhat na lidské bytosti. V tomto čase budou lidé
nasyceni světským; zdivočí a budou jednat proti svým bratrům.
Modlete se, děti, modlete se, země se bude třást a mé děti budou trpět.
Modlete se, děti, modlete se za Blízký východ.
Modlete se, děti, modlete se kvůli postupu světové mocnosti nad lidstvem.
Modlete se, děti, modlete se za církev, modlete se, a s pevnou vírou musíte čelit tomu,
co by vás mohlo uvrhnout do zmatku.
Modlete se, děti, modlete se za Argentinu.
Modlete se, děti, válka přijde tam, kde ji nečekáte.
Miluji vás, dětičky.
AŤ KAŽDÝ VE SVÉM VLASTNÍM POSLÁNÍ VYKONÁ TO, CO MU SVĚŘIL MŮJ SYN.
Zvu vás, abyste byli více mým Synem. Jsem s vámi, nebojte se, chráním vás. Moje mateřská láska
provází každé z mých dětí.
Žijte v pokoji mého Syna. Miluji vás.
Matka Maria

Poselství Matky Spásy ze dne 4. dubna 2022.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

VARUJI VÁS, A PŘESTO NEJSEM SLYŠET...

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Přijměte požehnání této Matky, která vás miluje.
Pojďte ke mně, abych vás přivedla ke svému Božímu Synu Ježíši Kristu.
Každý z vás ví, co dobrého vykonal a co zlého způsobil. Vyzývám vás, abyste činili pokání TEĎ,
abyste nežili v hříchu, jinak vás hřích bude stále víc přivádět ke zlu a zmatku.
Lid mého Syna se musí v této nejcitlivější době pro lidská stvoření osvobodit od otroctví hříchu.
Ďábel nejen číhá [1Petr 5, 8-9], ale vrhá se na mé děti a svádí je do moře nejohavnějších hříchů
tváří v tvář generaci, která je k hříchu nakloněna.
V tomto boji mezi dobrem a zlem [Zj 12, 7-17] je lid mého Syna zmrzačen. To vede k tomu, že můj
Boží Syn neustále trpí kvůli nedostatečné duchovní obraně svých dětí. Ano, postupují vpřed, ale
směrem k hrůze a děsu, kam jsou vedeny.
Lidské činy a jednání jsou nejisté tváří v tvář kolísavé víře, kterou mají, a proto "nejsou ani
studené, ani horké" [Zj 3,16].
Děti mého Neposkvrněného Srdce:
TATO SOUČASNÁ VÁLKA MÁ ZA JÁDRO NÁBOŽENSTVÍ, TOUHU ČLOVĚKA PO
ROZŠÍŘENÍ SVÉHO NÁBOŽENSTVÍ, KTERÉ NENÍ TO, JEŽ ZALOŽIL MŮJ SYN.
Děti mého Neposkvrněného Srdce:

Modlete se svatý růženec, je to naléhavé tváří v tvář nadcházejícímu utrpení.
Tolikrát jsem vás žádala o obrácení každého z vás, ale vy jste neposlechli! To vás vede k očistě
na celosvětové úrovni. Nic nebude jako dřív, vůbec nic.
Rmoutím se pro tolik hříchů, kterými je můj Syn tak urážen.
Já, jako Matka vás varuji, a přesto nejsem slyšet…
Ani tváří v tvář dalšímu moru.
Ani tváří v tvář nedostatku potravin.
Ani tváří v tvář přízraku války, která se nezadržitelně blíží.
NEJSEM VYSLYŠENA! Různé výzvy se před vámi naplnily před vašima očima, ale vy nechcete
věřit, naopak se bouříte a budete trpět tváří v tvář takové neúctě.
Modlete se, děti, modlete se za Evropu, válka se k ní blíží, a ještě více k Itálii.
Modlete se, děti, modlete se: ďábel v církvi mého Syna vyvolává chaos, modlete se.
Modlete se, děti, modlete se, děti, musíte se obrátit vzhledem k tolika utrpením, která
se blíží, modlete se!
Modlete se, děti, modlete se, kolik duší bude ztraceno opuštěním víry v mého Božího
Syna!
Modlete se, děti, modlete se.
Mé děti, válka se zdá být statická, ale není, jde kupředu, nezastavuje se. Modlete se
srdcem, modlete se.
Buďte duchovnější a modlete se. Živly se proti lidstvu pozvednou s větší silou.
Modlete se, děti, modlete se svatý růženec.
Děti, choďte v dobrém, přejte dobro svým bratřím. Praktikujte dobro, zlo před dobrem utíká.
Buďte stvořeními neochvějné víry v ochranu mého Božího Syna; jeho Nejdražší Krev vás chrání.
Kéž se ve vás víra nezmenšuje, ale roste.
Lidé mého Syna:
NEJSTE SAMI.
MODLETE SE SRDCEM A NAŠE NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCE VÁS BUDOU VŽDY CHRÁNIT.
Buďte stvořeními uctívání, buďte stvořeními naděje v zaslíbení, která jste obdrželi.
Žehnám vám, mé děti, přikrývám vás mým mateřským pláštěm.
Matka Maria

1971. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 9. dubna 2022.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

TI, KDO CHODÍ SAMI, STANOU SE KOŘISTÍ VLKŮ
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
PŘIJMĚTE POŽEHNÁNÍ, KTERÉ NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE POSÍLÁ KAŽDÉMU Z VÁS.
POŽEHNÁNÍ, KTERÉ BUDE HMATATELNÉ V ŽIVOTĚ KAŽDÉHO Z VÁS, POKUD TUTO
VÝZVU PŘIJMETE S VÍROU A KAJÍCÍM A POKORNÝM SRDCEM.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, činy a jednání každého z vás nejsou překvapivé. Nejsvětější
Trojice ví, co děláte a jak jednáte, co máte v úmyslu dělat a co je ve vašem srdci.
Zůstaňte i nadále věrní jako děti, které jsou hodny našeho Krále a Pána a naší Matky a Královny
posledních časů. Zůstávejte ve víře, nepochybujte, buďte pevné a horlivě konejte dobro [Gal 6, 910]. Pohromy dopadají s větší tvrdostí, když lidská stvoření pohrdají naším Králem.
Jsme vaši ochránci a společníci na cestě, a proto vám jako Kníže nebeských legií musím říct:
POHROMY, KTERÉ ZASÁHNOU LIDSTVO BUDOU VĚTŠÍ KVŮLI NEPOSLUŠNOSTI
LIDSKÉHO STVOŘENÍ.
Přírodní katastrofy budou působit s větší silou. Některé katastrofy způsobuje příroda, jiné člověk,
který využívá vědu ke zlu. Slunce zesiluje své erupce, bude dusit člověka i samotnou Zemi, která
bude reagovat otřesy.
Válka je prezentována jako boj o území, přičemž zůstává skryto, že byla naprogramována jako
součást příchodu antikrista.
Bude prolita krev mocného tvora (*) a válka se rozšíří. Kolik "běda" [Zj 8,13] jsou a budou slyšet
po celé zemi, neboť současný čas je dobou nářku. Mocnosti se střetnou neznámými zbraněmi,
a lidstvo bude ohromeno.

Lidé na cestě:
TOTO JE ROZHODUJÍCÍ OKAMŽIK!
Proto jsem vás vyzval, abyste byli obezřetní a "nesoudili" [Lk 6,37]. Ti, kdo byli dosud ušetřeni
Božího soudu, neuniknou při Varování svému vlastnímu soudu.
Modlete se, Boží lidé, modlete se, čiňte pokání a vytrvejte ve víře, modlitba je
nezbytná.
Modlete se, Boží lidé, křižovatka pro lidstvo je stále těžší a vy poznáte bolest.
Modlete se Boží lidé, je naléhavé modlit se za země, které zažijí silné otřesy.
Živte svého ducha svatou eucharistií, buďte jednotní. Ti, kdo chodí sami, se stanou kořistí vlků.
Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, mějte zásoby jídla.
Chcete zachránit svou duši? Jděte proti proudu světa.
V této době se děti naší Matky a Královny posledních časů modlí srdcem.
Chráním vás, moji milovaní, žehnám vám.
Svatý archanděl Michael

(*) Poznámka překladatele: patrně orla - symbol USA. Pro člověka nebo osobu používá archanděl
Michael většinou výraz "lidské stvoření ".

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 12. dubna 2022.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

AŤ SE STANE COKOLI, ZACHOVEJTE SI VÍRU

Moji milovaní lidé:
JSTE MÉ DĚTI A ZA KAŽDÉHO Z VÁS JSEM SE VYDAL NA MŮJ KŘÍŽ, NA NĚMŽ JSEM
VYJÁDŘIL SVOU LÁSKU KE SPÁSE LIDSTVA.
Přeji si, aby všichni byli spaseni [1Tim 2, 4], aby se všichni obrátili a nasytili se při hostině u mého
stolu.
Přicházím znovu jako Žebrák lásky, abych zaklepal na dveře srdce a svědomí každého z vás.
Přeji si, abyste Mi otevřeli dveře, ale vím, že ne všichni to udělají, a tak vám předem dávám své
požehnání a se Srdcem ve svých rukou čekám, až se ke Mně vrátíte a přestanete žít podle světa.
Kolik mých dětí Mi říká, že nejsou ze světa, a přitom žijí podle učení světa, dopřávají si pohodlí
a přitom nedokážou snášet nouzi!
Setkávám se s mnoha svými dětmi, které mi říkají: "Pane, Ty víš, že nejsem světský". Žijí však
světem, zdáním, dobrým přijetím v každém společenském kruhu, žijí z pýchy a pohrdají těmi,
kdo jim nejsou rovni.
Tyto postoje je nutí být součástí světa a žít pro to, "co řeknou lidé a jak se na mě budou dívat".
Musí se změnit TEĎ!, protože svět a tělo jim nezanechají žádný užitek.
Víra v mé Slovo zeslábla natolik, že ji někteří ani nepojmenovávají, aby se nekompromitovali.
Považují Písmo svaté za jednu z dalších knih, které nejsou v módě, a proto se domnívají,
že musí být reformováno.
BĚDA TOMU, KDO PŘEKRUCUJE PÍSMO SVATÉ, BYLO BY PRO NĚJ LEPŠÍ, KDYBY SE
NIKDY NENARODIL.

Přikázání je deset [Ex 20, 1-17] a nelze je měnit ani přejít bez povšimnutí. Je to zákon a nad ním
už žádný jiný zákon není, nemůžete jej upravit, vymazat ani vyškrtnout.
Jak jen jste na Mne zapomněli!
Přikázání nepodléhají ideologiím ani lidským bytostem nebo okolnostem:
JE JICH DESET A JSOU NAPSÁNY. KDO JE ZMĚNÍ, BUDIŽ PROKLET.
Pokrok vás v této chvíli přibližuje k tomu, že někteří z mých posvěcených odřeknou poslušnost
mému Slovu a přiblíží mou církev ke schizmatu.
Moji milovaní lidé, připravte se!
Je tolik lidí, kteří se nazývají mými dětmi, a přesto jsou proti Mně…
Je tolik těch, kteří chtějí zapomenout na mé Slovo, přikázání a svátosti, aby přinesli nové
náboženství, které je úplnou svévolí a zřeknutím se Mne a mé Matky… Popřou Krédo a Otčenáš
bude změněn.
POZOR, MŮJ LIDE, TO NEJSEM JÁ!
Chtějí vás oklamat a přivést blíž ke zlu, k antikristu, krůček po krůčku, aby si toho mé děti
nevšimly.
Moji lidé, vzpoura postupuje, válka pokračuje v zabírání území a do ní vstupují nové národy.
Šíří se násilí.
Modlete se, moji lidé, modlete se za Argentinu, lidé se bouří a tyto nepokoje si vyžádají
životy obětí moci. Argentina se musí modlit.
Modlete se, moji lidé, modlete se, hlad roste, mor vystupuje z rukou poznamenaných
utrpením jejich bratří, nucený pobyt je znovu zaveden.
Modlete se, moji lidé, modlete se, Amerika bude otřesena, pak se stane zemí těch,
kdo prchají z Evropy.
Modlete se, moji lidé, modlete se k mé Blahoslavené Matce za ochranu hříšníků.
Má Matka vás bude udržovat ve vnitřním tichu.
Modlete se, moji lidé, ať se stane cokoli, zachovejte si víru. Modlete se srdcem
a budete vyslyšeni.
Buďte milosrdní, zachovejte si důvěru v Boží ochranu a v opatrovnictví mého milovaného svatého
archanděla Michaela a jeho legií.
Přijďte ke Mně beze strachu, s vírou, nadějí a láskou.
Nezoufejte, Já zůstávám se svým lidem, který neopustím.
Přijměte mé požehnání.
Váš Ježíš

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 17. dubna 2022.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

NEDOVOLÍM VÁM ZNIČIT ZEMI

Moji milovaní lidé:
AŤ JE MÉ POŽEHNÁNÍ V KAŽDÉM Z VÁS POHNUTKOU K OBRÁCENÍ PŘI TÉTO PAMÁTCE
MÉHO VZKŘÍŠENÍ.
Vyzývám vás, abyste šířili mé volání, aby vaši bratři a sestry nepokračovali v duchovní slepotě,
která je vrhá do propasti popírání, hlouposti a pokračování v ignorování mých volání kvůli lidskému
sobectví.
Lidské stvoření naléhavě potřebuje duchovní mast na oči [Zj 3,18], která by odstranila vše, co ho
brzdí a vede k tomu, že nadále popírá povolání mého domu.
JAK JEN BUDOU TRUCHLIT, ŽE NEUVĚŘILI!
Děti, předzvěst toho, co lidstvo čeká, nenechá na sebe dlouho čekat. Proto vás již tolik let
upozorňuji, a proto vám moje Blahoslavená Matka a svatý archanděl Michael poslali své slovo
lásky, v němž vám oznamují, co se blíží k lidstvu, a to právě TEĎ!
Moji lidé, tato generace neví, co se děje, a věda to po desetiletí skrývala, aby vás neznepokojovala.
Už není důvod čekat, neposlechli Mě a budou mít strach z oznámení vědy.
MÉ DĚTI, JEN OBRÁCENÍM BUDETE MOCI ZMÍRNIT UTRPENÍ, KTERÉMU BUDETE
ČELIT.
Tváří v tvář slunečním erupcím směřujícím k Zemi jste zapomněly na mé výzvy. U lidských tvorů
přibývá požárů a nemocí, které mění jejich organismus. Člověk není připraven přijímat takové
množství slunečního záření, které způsobí změny v jeho organismu. Tento nárůst tepla způsobuje
také nedostatek vody, která je pro ně nezbytná k životu. Oznámil jsem vám tání polárního ledu
a s ním i stoupání hladiny oceánů a ohrožení pobřežních oblastí.

Zapomněly jste, že jsem vás před lety varoval před velkým hladomorem na zemi, hladem a morem
ve všech zemích.
Zapomněly jste, že jsem vás varoval před silnými zemětřeseními po celé Zemi, před aktivací sopek
a supervulkánů, které způsobí skleníkový efekt a pokles teplot na celé planetě.
Lidský tvor buduje průmysl a dopravní prostředky bez rozmyslu a již nyní nese následky. Sluneční
paprsky budou oslabeny, nebudou moci proniknout plyny, které pokryjí Zemi. Sníží se počet
dopravních prostředků: pozemních i leteckých.
Země se bude silně otřásat a přijdou očekávaná velká zemětřesení, která zemi promění.
Zapomněly jste na vážnou hrozbu, která se blíží z vesmíru a způsobí na Zemi velkou spoušť.
Zapomněly jste, že jsem vám oznámil, že jste ve válce, ve stupňující se válce. Do tohoto scénáře
vstoupí jedna i jiné země a válka učiní Zemi poněkud cizí.
Mé děti:
NEŽ ČLOVĚK ZNIČÍ MÉ STVOŘENÍ, ČLOVĚK ZNIČÍ SÁM SEBE A JÁ ZACHRÁNÍM SVŮJ
LID.
Zapomněly jste, že jsem vás varoval, že Evropa bude trpět. Válka postupuje vpřed a ničí země,
aby dosáhla Itálie a obsadila Řím.
Moji milovaní lidé, dívejte se s duchovními očními kapkami. Válka v sobě nese duchovní
boj o dosažení Říma, který je velkým cílem.
Nebojte se. Musíte si vzpomenout na to, co jsem vám již dříve zjevil, a co jste zapomněli.
Nedovolím vám zničit Zemi. Moji lidé, nebojte se.
JÁ, MAJITEL VŠEHO, CO EXISTUJE, VÁS OCHRÁNÍM.
Zůstaňte pevní ve víře tím, že jste moji lidé a přijímejte Mě ve svaté eucharistii, modlete se,
modlete se srdcem za celé lidstvo.
AŤ SI NIKDO NEMYSLÍ, ŽE JE SPRAVEDLIVÝ…
SPRAVEDLIVÝ ZE SPRAVEDLIVÝCH JE TEN, KDO VÁS MILUJE, VÁŠ PÁN A BŮH.
Mé zvláštní požehnání mým dětem v tento den.
Váš Ježíš

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 22. dubna 2022.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

BOŽÍ LID MUSÍ BÝT JEDNOTNÝ

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Jste na cestě k oslavě Božího milosrdenství.
BOŽÍ LID MUSÍ BÝT JEDNOTNÝ. EVANGELIZACE JE SPOLEČNÁ VĚC, JE TO NEUSTÁLÁ
PRAXE BRATRSKÉ LÁSKY.
Jste dělníky na vinici a musíte pracovat na vám svěřeném poli s vědomím, že na vinici je jen jeden
Pán a Mistr [Jan 15,1-13].
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista jsou povoláni k tomu, aby zachovávali osobní
pokoj a předávali jej svým bratrům a sestrám.
Ti, kdo nemají vnitřní pokoj, nemají moudrost zachovat si vyrovnanost uprostřed bouří.
Buďte k sobě navzájem ohleduplní, modlete se k naší Královně a Matce Posledních
časů.
BOŽÍ LIDÉ, V TÉTO DOBĚ ĎÁBEL VNESL DO NĚKTERÝCH LIDSKÝCH BYTOSTÍ JED,
ABY VÁS ROZDĚLIL.
Modlete se, aby vám naše Královna a Matka pomáhala a byla nositelkou pravého
pokoje, neboť "komu je více dáno, od toho je více požadováno" [Lk 12, 48].
V této chvíli, kdy se lidská stvoření dívají omezeným pohledem dolů, vás vyzývám, abyste se na
vše, co se děje, dívali orlím zrakem. Dobře víte, že vládci lidstva udržují to, co je pro ně výhodné,
a podkopávají instituci církve našeho Krále a Pána Ježíše Krista. Proto buďte stvořeními pokoje,
která s láskou pracují na polích Krále, abyste nebyli zaměněni s plevelem.

Žehnám vám, lidé Boží. Mé nebeské legie vás stále střeží.
Svatý archanděl Michael
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 22. dubna 2022.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

VEČER PŘICHÁZÍ, MÉ DĚTI, PŘIJĎTE KE MNĚ
Moji nejdražší lidé:
ŽEHNÁM VÁM SVÝM SRDCEM, KTERÉ PŘETÉKÁ MILOSRDENSTVÍM PRO MÉ DĚTI.
Vyzývám vás, abyste pracovali a jednali pro dobro.
Vyzývám vás, abyste dali podobu mé Lásky, aby se mé milosrdenství vylévalo na můj lid
v hojnosti. Před každým leží mé milosrdenství a touží, aby je všichni z mých přijali.
Moji lidé:
NAJDĚTE ÚTOČIŠTĚ V MÉM NEKONEČNÉM MILOSRDENSTVÍ, ZDROJI ODPUŠTĚNÍ
A NADĚJE PRO VŠECHNY MÉ DĚTI, PRAMENU OBRÁCENÍ PRO KAJÍCNÍKY, MILOSTI,
KTERÁ SESTUPUJE Z MÉHO DUCHA SVATÉHO DO SRDCE KAŽDÉHO Z VÁS, ABYSTE
PŘIJALI MOU LÁSKU V MÍŘE, PO KTERÉ TOUŽÍ KAŽDÝ Z VÁS.
Aniž bych hříšníky zavrhoval, vycházím jim vstříc s hojným balzámem svého odpuštění, aby naděje
v mé milosrdenství nebyla zadržována lidským myšlením.
Předstupuji před kajícího hříšníka, hříšníka, který se rmoutí nad svými hříchy, před toho, kdo lituje,
že mě urazil, před toho, kdo se rozhodl nabídnout Mi pevný úmysl nápravy.

Se svou nekonečnou trpělivostí čekám na hříšníky, kteří se cítí beznadějně odsouzeni a nehodní
mého milosrdenství, které hoří láskou k těmto mým dětem. Má Matka je hledá, znovu a znovu je
volá, abyste přišli ke Mně.
Jsem milosrdný, ale i spravedlivý soudce. Musíte si uvědomit, že mé milosrdenství není budova,
v níž by moje děti mohly stát v hříchu, vzdálené ode Mne, a záměrně se ospravedlňovat, aby
v hříchu pokračovaly.
MÉ DĚTI, PŘIJĎTE KE MNĚ, VEČER PŘICHÁZÍ a temnota vám zabrání rozeznat pravý trůn
od falešného a pravou hůl od falešné. Budete vedeny jako ovce na jatka, protože jste Mě
neposlechly a zatvrdily jste svá srdce.
Modlete se, mé děti, modlete se jedno za druhé, abyste Mi všechny zůstaly věrné.
Modlete se, mé děti, modlete se za ty, kdo odmítají přijmout mé milosrdenství.
Modlete se, mé děti, modlete se o duchovní sílu a za to, abyste odolávaly, aniž byste
Mne zapíraly.
Modlete se, mé děti, abyste přitahovaly ovce do mého ovčince a nevyháněly je pryč.
Modlete se, aby Mne mé děti poznaly a nesešly na scestí.
Změny začaly a málokdo se o nich zmiňuje. Člověk, posvěcený, aby Mi sloužil, nestřeží mé
záležitosti a nevaruje mé mystické Tělo před zlem, které je podkopává.
JE NALÉHAVÉ, ABY MÉ DĚTI VSTOUPILY DO ZODPOVĚDNÉ SPIRITUALITY, ABY
SI UVĚDOMILY HODNOTU TOHO, ŽE JSOU MÝMI DĚTMI A BYLY ZODPOVĚDNÉ
ZA VĚDOMOSTI, KTERÉ JIM POSKYTUJI.
Drahé děti, přijďte ke Mně, čiňte pokání, přijměte v tomto čase mé milosrdenství, dovolte mému
Duchu Svatému, aby pronikl každé z vás a posílil vás, živil vás poznáním a aby víra ve vás zůstala
neochvějná. Události se již blíží k lidstvu a mé děti jsou manipulovány, aby mohly být kontrolovány
těmi, kdo na Zemi mají moc.
Moji lidé, před vámi je tolik nemocných, ano, duchovně nemocných, kteří nemají ani pokoj, ani
lásku ke svému bratru. Tolik lidí je nemocných lidským egem, že teprve až Mě budou potřebovat
a hledat, budou schopni podívat se na své chyby – jen pak, ne dříve.
Moji lidé:
SEŠLU MILOSRDNOU MILOST CELÉMU LIDSTVU, ABY JI MOHLY PŘIJMOUT MÉ DĚTI,
KTERÉ SI TO PŘEJÍ.
TATO MILOST PŘED VAROVÁNÍM SESTOUPÍ Z MÉHO DOMU. BUDE ROZDÁVÁNA
PO CELÉ ZEMI A MNOŽSTVÍ MÝCH DĚTÍ POCÍTÍ VELKOU BOLEST ZA SVÁ PROVINĚNÍ
A BUDOU MĚ PROSIT O ODPUŠTĚNÍ.
JEN TAK SE NĚKTERÉ Z MÝCH DĚTÍ PŘIPOJÍ K MÉ PRAVÉ CÍRKVI A PŮJDOU KE MNĚ,
ABY SPASILY SVÉ DUŠE.
Projdete velmi těžkými časy mé, děti, ale nesmíte zapomínat, že "JÁ JSEM, KTERÝ JSEM"
[Ex 3, 14] a že mé nekonečné milosrdenství zůstává nad každým lidským stvořením. Nikdy vás

neopustím, jste mé děti a "JÁ JSEM VÁŠ BŮH"TVÁŘÍ V TVÁŘ VELKÉ BOLESTI SE VÁM
DOSTANE VELKÉ LASKAVOSTI Z MÉHO DOMU
A VELKÉ MILOSTI PRO CELÉ LIDSTVO, ZE KTERÉ VYJDETE SILNĚJŠÍ VE VÍŘE.
Moji lidé, miluji vás.
Váš milosrdný Ježíš
Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 27. dubna 2022.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

BUĎTE KAŽDÝ STRÁŽCEM SVÉHO BRATRA

Milovaní našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
PŘIŠEL JSEM VÁS VYZVAT, ABYSTE NÁSLEDOVALI BOŽÍ LÁSKU…
Z NÍŽ POCHÁZÍ VÍRA, NADĚJE A DOBROČINNOST.
Slova našeho Krále a Pána Ježíše Krista nejsou prázdná slova, jsou to slova života v hojnosti.
[Jan 6, 68].
Poslyšte lidé! Buďte pozorní k Božím výzvám tváří v tvář neustálému ústupu míru a svobody
lidského stvoření.
Náš Král a Pán Ježíš Kristus vám ukazuje cestu, kterou máte následovat, abyste se nestali kořistí
těch, kdo vás chtějí oklamat a učinit z vás zajatce.
Vyzývám vás k obrácení a k hlubokému pohledu na vaše osobní jednání a činy.

Vidím tolik Božích dětí, které se na sebe nedívají, které se nezkoumají, aby nebyly konfrontovány
s monstrem svého přerostlého a přebujelého "ega". Musíte zůstat pozorné, aby vaše činy a skutky
byly požehnáním pro vaše bratry a sestry, a ne překážkou v každodenním životě, do něhož se
ponořilo lidské stvoření, které nemá ani chvilku na to, aby se sjednotilo s naším Králem a Pánem
Ježíšem Kristem.
Vyzývám vás k pokání…
Vyzývám vás k modlitbě… [Lk 11, 2-4].
Vyzývám vás, abyste praktikovali skutky milosrdenství [Mt 25, 34-46], aby vám záležitosti našeho
Krále byly bližší a abyste prohloubili svou lásku k bližnímu.
Zednářství proniklo do Božího domu a svými omyly zamořuje ty, kdo slouží v Božím domu tím,
že je vede k následování toho, co není Boží vůle, ale vůle lidí.
Nezapomínejte na našeho Krále a Pána Ježíše Krista a jeho dar sebe sama za každé lidské
stvoření. Děkujte našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu, neboť je dobrý a je milosrdenstvím a současně
i spravedlností.
Směřujete k velkým zkouškám, a to nejen kvůli válce a jiným velkým činům na úkor lidstva,
ale také kvůli proměně lidí, kteří přijímají nebezpečné duchovní novoty, které je odvádějí od Boha
a staví je před těžké zkoušky víry.
Boží lidé:
UVIDÍTE, JAK BRATŘI OPOUŠTĚJÍ VÍRU, JINÍ SE ZŘÍKAJÍ NÁBOŽENSTVÍ A NĚKTEŘÍ
SE ZMĚNÍ VE VAŠE PRONÁSLEDOVATELE.
Přichází hladomor, který spolu se ztrátou víry učiní z lidského tvora služebníka zla.
Buďte bdělí, antikrist se volně pohybuje po Zemi a zasahuje do rozhodování o lidstvu.
Buďte každý strážcem svého bratra, abyste stále zůstávali věrní Nejsvětější Trojici.
Zůstaňte v Boží lásce, buďte milosrdní a věrní našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu.
Vyzývám vás, abyste se za sebe navzájem modlili tváří v tvář pokračující vlně nových
věcí, které se brzy vrhnou na lidstvo, aby vás svedly z cesty.
Modlete se, lidé Boží, modlete se, aby víra v každém z vás byla pevná.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za své bratry a sestry, kteří trpí pod útlakem
komunismu.
Modlete se Boží lidé, modlete se za ty, kdo budou trpět následky silných zemětřesení.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
PATŘÍTE NAŠEMU KRÁLI, NENÁSLEDUJTE FALEŠNÉ IDEOLOGIE, KTERÉ VÁS POVEDOU
KE ZTRÁTĚ DUŠE. BUĎTE VYTRVALÍ VE VÍŘE.
Žehnám vám a chráním vás. Se svým vztyčeným mečem vás budu bránit, když mě o to požádáte.
Svatý archanděl Michael

Poselství Matky Spásy ze dne 1. května 2022.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

DOBYVAČNÉ TOUHY KOMUNISMU PŘESAHUJÍ HRANICE JEDNÉ ZEMĚ

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Žehnám vám jako Královna a Matka.
Žehnám vaší mysli, vašim myšlenkám a vašemu srdci.
Žehnám vám svou Láskou, abyste jako děti mého Božího Syna byly poslušné jeho volání.
Moje dětičky:
MUSÍTE SI POSPÍŠIT A STÁT SE DUCHOVNĚJŠÍMI. Čas je naléhavý, zlo nečeká a spřádá své
plány, jak ovládnout mé děti. Nebojte se, tato Matka vás chrání a můj plášť objímá lidstvo.
Děti, moc komunismu se projevuje na Zemi, jeho dobyvačné touhy přesahují hranice
jedné země.
Trápí mě ignorance těch, kdo popírají čas, v němž žijí: válka se rozšiřuje a objevuje se hlad,
před nímž lidská bytost zapomíná na své zásady.
Drak ukazuje svá chapadla: mor, válku, hladomor [Zj 6, 8]) a vládu nad lidstvem, likviduje
náboženství, aby zavedl jen jedno náboženství.
Lidé mého Syna, udržujte lampy hořící [Lk 12,35] s nejlepším olejem. Někteří jsou stále
hloupí a nechápou realitu, v níž lidstvo žije.
POTŘEBNÝM DĚTEM:
NEZNÁTE PROROCTVÍ OBSAŽENÁ V PÍSMU SVATÉM.

Kdybyste je znaly, pochopily byste dobu, v níž se nacházíte, a její znamení a signály. Vše se
nachází v Písmu svatém, ale lidské stvoření už nevěří v Nejsvětější Trojici, pohrdá mnou a popírá,
že je Božím dílem.
DĚTI, NA CO VÁS UPOZORŇUJE OBLOHA, TO PROŽÍVÁTE JAKO PODÍVANOU…
Měsíc zčervená [Joel 2, 31] a s ním se zvětší lidské utrpení a bolest.
Modlete se, volejte mě a udržujte půst, pokud vám to zdraví dovolí.
Čiňte pokání a vyznejte své hříchy s pevným úmyslem se napravit. Jděte k mému Synu
přítomnému ve svaté eucharistii a vydejte se na cestu k novému životu jako pravé děti mého Syna.
Vstupte do vnitřního ticha a podívejte se na sebe, přísně, velmi přísně, aniž byste skrývaly své
osobní činy a skutky: podívejte se na sebe ve svém charakteru, ve svém zacházení s bližními,
ve svém hněvu, ve své zášti, ve svém nedostatku lásky k sobě a k bližnímu.
PODÍVEJTE SE NA SEBE!
ZMĚNA MUSÍ PŘIJÍT "IPSO FACTO".
MUSÍTE OBMĚKČIT SVÉ KAMENNÉ SRDCE DŘÍV, NEŽ BUDE POZDĚ.
Vstupujete do těžkých časů pro celé lidstvo. Nabízím vám své ruce, aby vás vedly k mému Synu,
mé srdce, aby vás ochraňovalo, a mé lůno, abyste v něm rostly.
Modlete se, děti, modlete se, ti, kdo mají na Zemi moc, vedou lidstvo do bolesti.
Modlete se, děti, modlete se, Země se bude silně třást.
Modlete se, děti, modlete se za církev mého Syna.
Modlete se milované děti, lidé mého Syna, modlete se.
Rmoutím se kvůli mým dětem, které neposlouchají.
Truchlím pro Evropu, která bude trpět, aniž by to čekala.
V tomto měsíci zasvěceném této Matce, která vás miluje, vás prosím, abyste o sobotách a nedělích
obětovaly svaté přijímání za obrácení všech lidí, za mír ve světě, za mé nejmilejší děti, aby
zachovaly lid mého Syna jako společenství lásky a bratrství. To musíte nabídnout ve stavu milosti
a s pevnou vírou.
Splněním mých žádostí získáte milost, že vzroste vaše víra v mého Božího Syna a získáte větší
ochranu nebeských legií.
Udržujte jednotu. Žehnám vám, mé děti.
Matka Maria

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 7. května 2022.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

NEZTRÁCEJTE VĚČNÝ ŽIVOT

Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Z Božího pověření, jako princ nebeských legií sdílím s vámi toto:
LIDSTVO MUSÍ BÝT V TÉTO DOBĚ OSTRAŽITÉ.
Bez života v Pravdě [Jan 14, 6], lidská stvoření povstávají jedno proti druhému…
Lidstvo je obléháno, utlačováno, znepokojováno a potlačováno, takže do jeho myšlení proniká
nestálost a nejistota, a tak podléhá podmínkám, které je vede k tomu, aby přivítalo antikrista.
Domýšlivé ego vede lidského tvora k tomu, že se cítí být jediným vlastníkem rozumu. Ovládané
démony, lidská stvoření se sami udávají a bez soucitu šlapou po svých bratrech.
Lidstvo se ocitá na pokraji záhuby, stává se pošpiněné do té míry, že lidé už nejsou rozeznatelní
jeden od druhého.
V rozporu s jejich očekáváním přicházejí velké závazky a bázlivé lidstvo se sklání a podřizuje.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
JDĚTE VPŘED V POSLUŠNOSTI, ANIŽ BYSTE TENTO ČAS PROMARNILI.
Obraťte se, modlete se, přinášejte oběti a postěte se, pokud vám to váš stav
dovolí. Čiňte nápravu už předem, církev našeho Krále je napadena silami zla, aby ji
podkopaly a přivedly Mystické tělo k pádu do nevíry.

Mezi lidmi našeho Krále přestala existovat láska k bližnímu. Nástup moci a síly mocných nad Božím
lidem je stále silnější a ruší jeho svobodu. "Kdo má uši k slyšení, ať slyší" [Mt 13, 9; Zj 2, 11].
BUĎTE STÁLE VE STŘEHU, ZNAMENÍ ZLA BUDE ODHALENO A LIDSTVO BUDE VYZVÁNO
K "ZAPEČETĚNÍ". NEZTRÁCEJTE VĚČNÝ ŽIVOT, BOŽÍ DĚTI, NEZTRÁCEJTE JEJ.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, musíte pečovat o víru, abyste duchovně obstáli tváří v tvář
říši zla. Moc ďábla se tyčí nad lidstvem, aby se odevzdalo do jeho rukou. Víru posilujte především
bratrskou láskou. Buďte mírumilovnými tvory, tak se křesťané poznávají v BRATRSKÉ LÁSCE
[Jan 13, 35).
Modlete se, Boží lidé, modlete se, medvěd způsobí bolest, velkou bolest.
Modlete se, Boží lidé, drak se nenápadně pohybuje, aby v síle procitl před očima
lidstva.
Modlete se Boží lidé, modlete se, země je v nebezpečí a nevěřící lidstvo pohrdá
Posvátným.
BOŽÍ MUŽ ZŮSTÁVÁ BDĚLÝ. Země se bude třást, načervenalý měsíc zvěstuje příchod bolesti
a Varování.
Uprostřed nevíry hledají mé legie bytosti pevné víry, které se modlí za lidstvo – duše, které konají
nápravu za urážky Nejsvětějších Srdcí.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
SVÝM MEČEM VÁS OCHRÁNÍM PŘED NEBEZPEČÍM.
BUĎTE VĚRNÍ NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI.
Milujte naši Královnu a Matku Posledních časů, kdy se Varování rychle blíží.
POKRAČUJTE VPŘED, JÁ VÁS UBRÁNÍM PŘED ZLEM A MÉ LEGIE VÁS OCHRÁNÍ PŘED
NEBEZPEČÍM.
Buďte pravdiví. Nebojte se, jsme vaši ochránci a společníci na cestě.
Svatý archanděl Michael

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 12. května 2022.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

ZACHOVÁVEJTE JEDNOTU A BRATRSKOU LÁSKU

Milované děti Panny Marie Nejsvětějšího Růžence z Fatimy:
V TOMTO SVÁTKU VÁS JAKO BOŽÍ LID VYZÝVÁM, ABYSTE PŘIJALI VÝZVU NAŠÍ
KRÁLOVNY K MODLITBĚ SVATÉHO RŮŽENCE a vytrvali v tomto úkonu víry, lásky, vděčnosti
a současně odčinění urážek, kterých se tato generace dopouští vůči našemu Králi a Pánu Ježíši
Kristu a vůči naší Královně a Matce.
Lidské bytosti stále klopýtají kvůli panovačnému "vnitřnímu Babylonu" [Gn 11, 1-9] a zanechávají
za sebou řád, mír, úctu, lásku k bližnímu, lásku a odpuštění.
Do lidstva vstoupil zmatek, který zvýšil jeho "vnitřní Babylon" a zvětšil lidské ego, takže jeho cílem
není mír, ale nadvláda a moc.
NAŠE KRÁLOVNA NAPŘAHUJE RUKU:
prostým a pokorného srdce…
těm, kdo milují v "Duchu a Pravdě"…
těm, kteří bez malicherných zájmů usilují o společné dobro, aniž by opomíjeli lidské tvory zatížené
hříchy, kteří kajícně hledají odpuštění, aby zachránili svou duši.
Naše Královna a Matka si přeje, aby všechny její děti byly spaseny, a proto se vydává doprostřed
tohoto lidstva, aby pohnula srdci a obměkčila je.
POTŘEBUJETE VÝŽIVU EUCHARISTIE…
JE NALÉHAVĚ NUTNÉ, ABYSTE PŘIJÍMALI BOŽÍ STRAVU S NAPROSTOU ÚCTOU
A NÁLEŽITĚ PŘIPRAVENI.

Tento čas a jeho události vás podrobují zkoušce, a proto od nynějška obětujte,
žehnejte, modlete se, obětujte se v pokání za hříchy a v oběti za osobní obrácení
a obrácení vašich bratří.
Děti Naší Paní:
SE SVATÝM RŮŽENCEM V RUKOU SE PŘIPRAVTE, ABYSTE BYLY PEVNÉ VE VÍŘE. TENTO
ČAS JE ROZHODUJÍCÍ.
Konflikty postupují a armády zaslepené dobyvačnou ctižádostí budou postupovat bezohledně,
budou znesvěcovat chrámy, které budou muset být zavřeny, aby už nebyly znesvěcovány, a do
lidského stvoření vstoupí bolest a soužení. Proto se živte Tělem a Krví našeho Krále a Pána Ježíše
Krista.
Mějte na paměti, že Anděl pokoje přijde v doprovodu naší Královny. Nebe bude zářit v oznámení
tak velkého zázraku Boží lásky, protože lidé nejsou hodni tak velkého činu Lásky Věčného Otce.
ANDĚL POKOJE JE NADĚJÍ PRO TY, KDO JSOU VYTRVALÍ, OCHRANOU PRO POKORNÉ
A ZTRÁPENÉ A ÚTOČIŠTĚM PRO BEZMOCNÉ.
Buďte opravdovými dětmi naší Královny a Matky, nechejte ji, aby vás vedla a přimlouvala se
za každého z vás, abyste pod její ochranou s pevnou vírou odolali zkouškám a neupadli do
zvrácenosti antikrista.
Jako kníže nebeských legií vás varuji, abyste dozráli ve víře tváří v tvář zkouškám, kterým bude
lidstvo čelit.
Zemětřesení budou pokračovat s větší silou, modlete se za ty, kdo budou jimi trpět.
Milujte naši Královnu a Matku, važte si jí jako vzácné perly, uctívejte ji, je Matkou našeho Krále
a Pána Ježíše Krista.
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE SVĚŘILA NAŠÍ KRÁLOVNĚ A MATCE OCHRANU KAŽDÉHO Z VÁS
V TOMTO ČASE, JENŽ JE TAK KRITICKÝ V LIDSKÝCH DĚJINÁCH.
Milovaní, buďte pevní ve víře, zachovávejte jednotu a bratrskou lásku. To je, v čem se křesťané
poznávají – v bratrské lásce [Jan 13, 35].
Svými nebeskými legiemi a svým mečem vztyčeným vás chráním a žehnám vám.
Svatý archanděl Michael

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 15. května 2022.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

NACHÁZÍTE SE VE VELKÉM SOUŽENÍ
Milované děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Jako princ nebeských legií vám žehnám.
VYZÝVÁM VÁS, ABYSTE SETRVALY V MODLITBĚ SPOJENÉ S NAŠÍM KRÁLEM A PÁNEM
JEŽÍŠEM KRISTEM A S NAŠÍ KRÁLOVNOU A MATKOU POSLEDNÍCH ČASŮ.
Pokračujte ve víře a bojte se urazit našeho Krále a Pána Ježíše Krista. Obávejte se selhání v lásce
a dobročinnosti. Bojte se, že ve vás vyschne čerstvá voda, která živí bratrství.
Jen když budete jeden druhému pomáhat, budete moci pokračovat v jednotě věřícího lidu
a překonávat stále větší nepřízeň osudu.
DĚLEJTE SI ZÁSOBY POTRAVIN.
BUĎTE POSLUŠNÉ A UDRŽUJTE SI REZERVY.
Potravin bude na celém světě nedostatek a lidé propadnou zoufalství. Buďte prozíraví. Léky budou
chybět, připravte se, a za tím účelem jste z Otcova domu obdržely nezbytné údaje, abyste mohly
bojovat s nemocí pomocí plodů přírody (*).
NACHÁZÍTE SE VE VELKÉM SOUŽENÍ.
Zachovejte si pevnou víru, abyste nepodlehly, až na věrný lid dolehne nejkrutější pronásledování.
Pokračujte po cestě, na niž vás náš Král a Pán Ježíš Kristus povolal, a to pokáním, modlitbou,
vyznáním hříchů, kterých jste se dopustily, a tím, že se budete živit Tělem a Krví našeho Krále
a Pána Ježíše Krista.

Vydávejte svědectví, že jste opravdoví křesťané. Čekání na velké znamení, které vás obrátí, vás
může přivést ke ztrátě vaší spásy. Dávejte si pozor!
PŘICHÁZEJÍCÍ UTRPENÍ SI NEDOKÁŽETE PŘEDSTAVIT.
NEMÁTE PONĚTÍ O TOM, CO MÁ PŘIJÍT.
Tento červený měsíc aktivoval sopky ještě předtím, než se objevil. Tento červený měsíc působí
zejména na sopky, tektonické zlomy a na lidskou bytost.
Musíte se udržovat v klidu, abyste nerozrušily svého ducha, a musíte žít bez zášti [Lv 19, 18], jinak
se vaše zatrpklost bude stupňovat. Proto vás vyzývám, abyste se obrátily a nepromarnily přítomný
čas v banalitách, neboť investujete-li svůj čas do nebeských záležitostí, samo nebe váš čas
rozmnoží.
Pokud se nemodlíte, neobdržíte ovoce a hojné milosti, které Boží Duch vylévá [Řím 5, 5] na ty,
kdo se modlí srdcem.
JE TO TĚŽKÉ OBDOBÍ, KTERÝM PROCHÁZÍTE, NENÍ TO SNADNÉ, BUĎTE PROZÍRAVÉ,
BUĎTE OBEZŘETNÉ.
NEZAPOMEŇTE, ŽE VÁS VYZÝVÁM K OBRÁCENÍ: MUSÍTE SE OBRÁTIT.
Modlete se za své bratry, kteří neusilují o obrácení.
Démoni vás na zemi stále pokoušejí. Musíte bojovat, abyste očistily své myšlenky, svou mysl
a držely se dál od zla.
PŘIPRAVTE SI TOLIK ZÁSOB, KOLIK JEN MŮŽETE PŘIPRAVIT, ZBYTEK SE ZNÁSOBÍ.
ALE PŘIPRAVTE SI JE HNED! JEŠTĚ DŘÍV, NEŽ TO NEBUDETE MOCI UDĚLAT
KVŮLI NEDOSTATKU TOHO, CO JE NEZBYTNÉ.
Udržuji vás v napětí. Jako lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista nesmíte pochybovat o ochraně
nebeských armád, protože jsme je vyslali, aby chránily Boží lid.
Naše Královna a Matka vás miluje a její mateřský plášť vás neustále přikrývá.
NEBOJTE SE BÝT OPUŠTĚNI, JSTE CHRÁNĚNI A BUDETE PO CELOU DOBU
OCHRAŇOVÁNI. NEOCHABUJTE VE VÍŘE.
Žehnám vám požehnáním, které náš Král a Pán Ježíš Kristus drží nad svými dětmi.
Svatý archanděl Michael

(*) Speciál o příštích chorobách.

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 21. května 2022.
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MUSÍTE VĚŘIT TOMU, ŽE NEJSTE SAMI

Moji milovaní lidé:
Přijměte mé Nejsvětější Srdce spolu s mým požehnáním.
ZŮSTÁVÁM S KAŽDÝM Z VÁS.
KAŽDÝ ČLOVĚK SE ROZHODNE, ZDA MI CHCE OTEVŘÍT DVEŘE SVÉHO SRDCE.
Celé nebe stojí před mými dětmi, aby jim pomohlo, a vy byste se neměly bát toho, co přijde,
ale měly byste důvěřovat mé ochraně. Musíte věřit tomu, že nejste sami.
Žijete v rámci Očišťování, které je v této době nezbytné pro záchranu mých dětí.
"Vlci v rouchu beránčím" [Mt 7, 15] se snaží plnit příkazy antikrista a živit pekelného draka, aby
mohl růst podporou nemravnosti, vyvražďování nevinných a ničení rodiny prostřednictvím zákonů
odporujících této milované instituci.
MÁ MATKA VÁS VYZVALA K POKÁNÍ, A PŘESTO JSTE SE NEKÁLI…
Praporem této generace je hanebnost a nemravnost. Člověk podal ruku ďáblu, a proto tresty
nepřestanou. Budou tak silné, že si je nemůžete představit.
Utrpení lidstva není daleko od vás, ale jen okamžik. I nadále budete pošetile přehlížet a popírat
znamení a signály, dokud lidstvo nezachvátí hladomor a nářek spojený se sociálními nepokoji se
nebude rozléhat po celé zemi.

TENTO HLADOMOR JE NEZBYTNÝ PRO ANTIKRISTA, ABY NA NÁRODY PŮSOBIL SVOU
SILOU A PŘINUTIL JE ZAPEČETIT SE (*), ABY SI OPATŘILY POTRAVINY, LÉKY
A NAKONEC JE OVLÁDL.
Můj milovaný lide, nemoc postupuje, jedna za druhou jsou posílány k lidstvu, aby je udržovaly ve
strachu a omezenosti. Toto kožní onemocnění bylo pro vás předvídáno, nemoci nepřicházejí samy
od sebe.
Modlete se, pojďte ke Mně, JÁ JSEM VÁŠ BŮH [Jan 8, 28].
Moji milovaní lidé, není to jen bolest, kterou bude trpět můj lid.
V HLAVNÍCH SVATYNÍCH KAŽDÉ ZEMĚ ZASVĚCENÝCH MÉ NEJSVĚTĚJŠÍ MATCE
SE BUDE PO TŘI HODINY KONAT ZÁZRAK MATEŘSKÉ LÁSKY. MOJE MATKA VÁS
UPOZORNÍ PŘEDEM.
Děti, nejste samy, udržujte svou víru živou a pevnou. JÁ JSEM VÁŠ BŮH.
Modlete se, mé děti, modlete se za Itálii, bude silně trpět.
Modlete se, mé děti, modlete se, Japonsko se bude třást s velkou silou.
Modlete se, mé děti, modlete se, moji lidé nebudou opuštěni bez ohledu na to, jak kritická bude
doba.
Modlete se, mé děti, modlete se, noc přijde v mžiku oka.
Můj lide, můj kříž je znamením spásy a vykoupení, noste jej s sebou.
JÁ JSEM VÁŠ BŮH A NIKDY VÁS NEOPUSTÍM.
Žehnám vám mou Láskou.
Váš Ježíš

(*) Přijmout značku antikrista (čip).

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 27. května 2022.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

CO NENÍ LÁSKA, TO MI NEPATŘÍ

Moji milovaní lidé:
MÉ POŽEHNÁNÍ NA VÁS STÁLE SPOČÍVÁ.
Každým činem a každou prací pro společné dobro mé požehnání pro můj lid všeobecně vzrůstá.
UDRŽUJTE SI VÍRU, osobně ji musíte neustále rozvíjet, aby se posílila a jednota s mým Domem
byla větší a pevnější. Nezanedbávejte modlitbu, zpověď a náležitě připravené přijímání.
Moje církev bude silně zkoušena. Vyzývám vás, abyste neztráceli víru: "Já jsem váš Bůh" [Ex 3,14].
Moje církev bude zkoušena, aby byla očištěna a zlo, které do ní proniklo, bylo vyhnáno.
Moje církev bude čelit bolesti, smutek ji zahalí. V tomto čase utrpení se uchylte ke Mně a k mé
Matce.
UCHOVEJTE SI POKOJ, tak zničený lidským pokolením, tak deformovaný a znevážený.
Odhalíte závažné lži, kterými nasytili vaši mysl myšlenkami a soudy odporujícími Lásce a Pravdě.
Jako lidstvo jste byli uvedeni do smrtelné nouze. V této době jste ekonomicky závislí na
technologiích a lidstvo udělá, co je nutné, aby získalo to, co považuje za nezbytné pro život.
Velmoci odpálí zbraně… Můj lid bude trpět až do vyčerpání. To způsobí síly, které slouží zlu
a chtějí Mě sesadit z trůnu.
Žijete ve stavu pohotovosti kvůli kožnímu onemocnění, které jsem vám již oznámil. Tím to však
nekončí, ale objeví se jiná kožní nemoc, kterou vytvoří zneužitá věda, jíž je dnešní Herodes.

Vytrvejte, mé děti, buďte pozorné k léčivým rostlinám, které vám můj Dům dal poznat a vysvětlil
jejich použití (*).
MILUJI VÁS, MÉ DĚTI, A PŘEJI KAŽDÉMU Z VÁS DOBRO. Proto vás vyzývám, abyste
se označily svěcenou vodou, stejně jako ve vašich domech musí zůstat dveře a okenní rámy
zapečetěny svěcenou vodou.
Světový mír je v nejnapjatějším stavu. Bez ohledu k lidem, spojenci zla způsobí lidstvu velkou
spoušť za cenu těžkých ztrát na životech. Ďábel pohrdá životem, a proto je odhodlán jednat proti
životu a podporovat rozdělení.
Moji lidé musí jít, aniž by se od sebe odlišovali novinkami, které jim budou předkládány, neboť jsou
pastmi Zlého, aby je podrobil svým zlovolným plánům.
Mé děti budou žít v napětí a neustálém hněvu, v zuřivosti proti svým bližním… Uvidíte, jak lidé
bezdůvodně zabíjejí druhé pro své uspokojení.
TAKTO KRÁČÍ LIDSTVO: V HNĚVU, ANIŽ BY ZNALO JEHO PŘÍČINU.
ALE JÁ ZNÁM PŘÍČINU: JE TO ĎÁBEL, KTERÝ JEDNÁ, ABY SE BRZY ZMOCNIL LIDSTVA.
Bojujte zbraněmi mé Lásky. Co není láska, to mi nepatří.
Žehnám vám, moji lidé, žehnám vám. Miluji vás.
Váš Ježíš

(*) Speciál o příštích chorobách.

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 2. června 2022.
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JÁ NEBUDU NIKDY PORAŽEN

Moje milované děti:
POKRÝVÁM VÁS LÁSKOU MÉHO DUCHA, ABYCH VÁS OBDAŘIL VŠÍM, CO JE NEZBYTNÉ,
ABY MÉ DĚTI MOHLY PRACOVAT V MÉM KRÁLOVSTVÍ.
Můj lid půjde cestou mého umučení.
Můj lid ponese můj kříž – ano, můj kříž slávy a majestátu.
Bez strachu z mého kříže, mé děti jej ponesou, aby na něm zanechaly vše, co je hříchem.
Mé děti, je třeba, abyste pochopily, že člověk, který žije z těla a pro tělo, nerozumí záležitostem
Ducha; (Gal 5, 16,17 a 6, 8) bude konat a působit v těle, daleko od mé vůle.
Mé děti tráví život v neustálém obrácení, snaží se vzdalovat všemu, co je ze světa, modlí se
a obětují za obrácení svých bratří, těch, kteří žijí světsky.
Moji lidé, žijte, jdouce vpřed, navigujte a usilujte pokračovat ruku v ruce s mou Blahoslavenou
Matkou, aby vás má Matka mohla pozvednout, až budete mít pocit, že už nemůžete dál.
PŘIPRAVTE SE DUCHOVNĚ TEĎ!
V mých dětech kvasí hněv a ztrácejí zdravý rozum, když se navzájem utkávají, posedlí ďáblem,
který v této chvíli postupuje s vědomím, že je již poražen mou Nejsvětější Matkou.
MOJI MILOVANÍ, HLADOMOR SE BLÍŽÍ BEZ VAROVÁNÍ. V některých zemích již nastal
nedostatek, a přesto lidé mými výzvami pohrdají. Při hladomoru je lidská bytost rozrušena
nedostatkem toho, co potřebuje, a povstání se budou šířit z jedné země do další jako mor.
Mocní tohoto světa jim nabídnou pomoc výměnou za to, že se přidají k Antikristovi.
Modlete se, mé děti, modlete se za Střední východ.

Modlete se, mé děti, modlete se za své bratry, kteří trpí válkou.
Modlete se, mé děti, modlete se před pohromami přírody.
Moji lidé:
USILUJTE, ABY VAŠE VÍRA NEUSTÁLE ROSTLA A BUĎTE ODBORNÍKY V LÁSCE.
MŮJ ZÁKON MUSÍ BÝT VEPSÁN DO VAŠEHO SRDCE [Žid 8, 10].
Modlete se s vědomím, že můj Duch Svatý poráží zatvrzelá srdce, neproniknutelná
srdce z kamene, v nichž je má Láska neznámá.
Moji lidé, miluji vás:
Trápím se tím, co se děje, a co se bude dít s větší silou…
Truchlím kvůli utrpení mých dětí, proto jdu k nim, k jednomu za druhým jako žebrák, který nachází
veškerou svou potravu v lásce.
Nadále důvěřujte v mou Lásku a mou ochranu pro každé z mých dětí. Pro Mne je každé z nich
mým velkým pokladem.
UDRŽUJTE SVOU NADĚJI ŽIVOU, JÁ NIKDY NEBUDU PORAŽEN. "JÁ JSEM VÁŠ PÁN
A VÁŠ BŮH A VY JSTE MÉ DĚTI. KDO VÁS MŮŽE PORAZIT?"
UJIŠŤUJI VÁS, ŽE VÁM POSKYTNU BEZPEČÍ A MOU STÁLOU OCHRANU. PŘIJĎTE
KE MNĚ!
Mé požehnání je s vámi.
Váš Ježíš

Gal 5, 16-17
16: Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost.
17: Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý
protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete.
Gal 6, 8: Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.
Žid 8, 10: A toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, praví Hospodin:
Dám své zákony do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.

Poselství Matky Spásy ze dne 6. června 2022.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

PŘEMÝŠLEJTE O TOM, JACÍ JSTE
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
ŽEHNÁM VÁM SVOU LÁSKOU, ŽEHNÁM VÁM SVOU POMOCÍ.
Děti, vyzývám vás k obrácení. Někteří si kladou otázku: Jak se mám obrátit?
Musíte se rozhodnout odvrátit se od hříchu, od všeho, co kazí vaše duchovní i fyzické smysly, vaši
mysl, vaše myšlenky a vše, co zatvrzuje vaše srdce.
Musíte učinit pevné rozhodnutí, pevné předsevzetí, že v odpoutání od světskosti, napravíte své
případné poklesky v hříchu a špatných návycích. Tyranie lidského já je silná, když je jí dovoleno
převzít otěže tělesných a smyslových žádostí.
Obraťte se tím, že se odvrátíte od toho, co vás kazí a vede k tomu, abyste se připojily k nízkému
a nižšímu, kde se pohybuje ďábel. Hřích vás vede k tomu, že popíráte mého Božího Syna, a to je
velmi vážné, protože výsledkem je upřít samy sobě věčnou spásu, pokud nebudete činit pokání.
HŘÍCH JE VSTUP NA NEBEZPEČNOU PŮDU ZAKÁZANÉHO A NEVHODNÉHO, KDE DUŠE
TRPÍ.
Máte svobodnou vůli a já pozoruji, že tolik mých dětí z hlouposti neustále upadá do stejného
hříchu. Říkají: "Jsme svobodné, svoboda je moje", a tak se potápí do odporných vod hříchu,
z nichž se už nevynoří kvůli pýše, kvůli zneužívání svobodné vůle.
OBRAŤTE SE! Přemýšlejte o tom, jaké jste, co děláte, jak reagujete, jak se chováte ke svým
bratrům, jak jednáte a jak se chováte [Ž 51, 4-6].
Děti, lidstvo je v nebezpečí a bez obrácení se stanete snadnou kořistí zla.

PŘICHÁZEJÍ VELKÉ ZMĚNY!…
Přicházejí modernismy, které ničí spiritualitu mých dětí a vedou je ke zradě mého Syna. Je tolik lidí,
kteří si myslí, že jsou moudří, a nakonec jsou hloupí a padají do záhuby.
Změna lidstva je naléhavá, aby nebylo oklamáno.
Lidské stvoření se neustále obrací s touhou být neustále obmýváno od hříchu. Vyzývám vás, abyste
se jako lidé mého Syna nejdříve posílili postem, modlitbou, eucharistií a bratrstvím.
Jako Matka bych s vámi chtěla mluvit jen o velikosti nebe, ale v tuto chvíli musím
mluvit o tom, co se již blíží a může vás přivést k pádu.
V tomto "již" se musíte změnit a připravit se na to, abyste se stali zcela novými bytostmi.
Tváří v tvář rozporům v lidstvu narůstá násilí, které v té či oné zemi vyvolává chaos. Proto vás
vyzývám, abyste uctívali mého Božího Syna, modlili se a byli bratrští. Nebudete schopni dát to,
co v sobě nenosíte.
DĚTI, JE TŘEBA, ABYSTE ŽILY VE ZBOŽŇOVÁNÍ MÉHO SYNA, ABYSTE JEJ MOHLY
PŘEDAT SVÝM BRATRŮM DŘÍV, NEŽ BUDE POZDĚ.
Milovaní lidé mého Syna, nyní je čas pozvednout své srdce k mému Synu, odloučení od mého Syna
vám brání v rozlišování.
Přicházejí další nemoci, které nepocházejí z Boží vůle, ale ze zneužití vědy. Modlete se
a používejte to, co vám bylo naznačeno.
BUĎTE BRATRŠTÍ A NEDOPUSŤTE SVÁR…
JEDNOTA JE NALÉHAVÁ. KDO ŽIJE VE SVÁRU, SÁM SE OCITNE TVÁŘÍ V TVÁŘ
NEBEZPEČÍ ZLA.
Žehnám vám svou Láskou, pojďte do mého Lůna. Zůstávám s lidmi mého Syna.
Nebojte se, chráním vás.
Matka Maria

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 12. června 2022.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

JSTE TO VY, K NIMŽ MLUVÍM…

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
ŽIJTE POD OCHRANOU BOŽÍ VŮLE, ABY VAŠE DÍLA A ČINY BYLY V SOULADU
S ODKAZEM NAŠEHO KRÁLE, A NE S ŘÍZENÍM SVĚTSKÝMI MOCNOSTMI.
Jako kníže nebeských legií vás žádám, abyste každý čin a každý okamžik odevzdali našemu Králi
a Pánu Ježíši Kristu JAKO NÁPRAVU ZA URÁŽKY LIDSTVA A ZA SPÁSU DUŠÍ.
Čím více se k této oběti připojíte, tím pevnější a vyšší bude zeď a tím odolnější bude proti prudkým
útokům ďábla.
Jste požehnaní tím, že víte předem, co nebe očekává a co si přeje od svých dětí…
Máte štěstí, že víte, jakým směrem máte jít, a modlit se za to, abyste se udrželi v Boží vůli.
S krátícím se časem se zlo v různých podobách stává v lidstvu stále více přítomným a viditelným.
K tomu už v historii lidstva došlo.
V této době se ďábel a jeho přisluhovači usadili ve společenských institucích, pošpinili je a dávají
jim podobu, která je velmi vzdálená Boží vůli.
Jako kníže nebeských legií vás vyzývám, abyste se spojili v modlitbě, aby se snížila intenzita
velkého zemětřesení, které brzy nastane na Zemi v místech, kde se sbíhají velké tektonické zlomy.
VYZÝVÁM VÁS, ABYSTE SE PO SEDM DNÍ MODLILI SVATÝ RŮŽENEC A ZBOŽŇOVALI
NAŠEHO KRÁLE A PÁNA JEŽÍŠE KRISTA PŘÍTOMNÉHO V NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI
OLTÁŘNÍ.

Tyto skutky lásky obětujte:
- za celé lidstvo, oslepené ďáblem,
- pro lidské bytosti, které jsou nemocné na těle nebo na duchu,
- za pevnost víry v každém Božím dítěti.
Tato forma modlitby bude bojovat proti zlu a sjednocovat Boží děti v bratrství, posilovat víru
a důvěru v Boží ochranu.
Milované děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Jste to vy, k nimž mluvím, k vám, které jste slyšely a zacpaly si uši jako většina lidstva, k vám,
které Boží království poučilo, a vy odmítáte pochopit, ŽE JSTE TO VY, K NIMŽ MLUVÍM…
Čelíte pohromě nedostatku potravin, ekonomickému nedostatku, nedostatku lásky k bližnímu,
nedostatku dobročinnosti a nedostatku víry.
Pospěšte si, děti naší Královny a Matky!
Je naléhavě nutné, aby byl Boží lid připraven duchovně i materiálně.
Velké národy projdou tavicím kelímkem a malé země budou trpět.
Musíte si udělat zásoby podle možností každého z vás, musíte být nenápadní, aby se nestali kořistí
vlků.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za Argentinu, do společnosti přichází nepokoj, její
půda bude otřesena.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za Chile, jeho půda bude silně otřesena.
Modlete se za Střední Ameriku, bude otřesena – modlete se.
Modlete se za nešťastné události ve Spojených státech.
Modlete se, Boží děti, modlete se za Japonsko, jeho půda bude otřesena.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za Španělsko, bude otřeseno.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za Francii, bude kořistí teroru.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za celé lidstvo, aby zvítězila víra a aby se strach
nezmocnil žádného dítěte Božího lidu.
SE VZTYČENÝM MEČEM ODRÁŽÍM PŘISLUHOVAČE ZLA A CHRÁNÍM LID NAŠEHO
KRÁLE A PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, JAK MI BYLO PŘIKÁZÁNO.
Pokračujte v jednotě, neustupujte, modlete se, děti, modlete se, neubližujte bližnímu a buďte
posly lásky.
Žehnám vám, chráním vás a volám vás v lásce našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Svatý archanděl Michael

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 18. června 2022.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
PŘIJMĚTE POŽEHNÁNÍ, KTERÉ NÁŠ KRÁL NEUSTÁLE UDĚLUJE KAŽDÉMU Z VÁS.
Jste miláčky naší Královny a Matky posledních časů…
Jste tak milováni, že její božský Syn posílá svého anděla pokoje, aby vás doprovázel, otevíral vám
cestu a udržoval vás v pozornosti k Božímu Zákonu, abyste nesešli z cesty.
Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista s láskou, vírou a poslušností vyslyšeli mou výzvu
k sedmidenní modlitbě za dobro lidstva.
Zapomínáte, že bez modlitby je lidská bytost prázdná. Bez modlitby srdcem a duší se lidské
stvoření potácí před pokušením zla a stává se snadnou kořistí ďábla a jeho úkladů.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
BRATRSTVÍ mezi Božími dětmi je prvořadé a JEDNOTA je nezbytná tváří v tvář úderům zla,
které chce zničit a rozdělit díla našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Lidské bytosti se nazývají nositeli "božských darů" [Mt 24, 11], aby rozdělily Boží děti a ty tak
mohly sejít z pravé cesty.
Náš Král a Pán Ježíš Kristus vás vyzývá k jednotě. Pochopte, že to, co přichází, není čas deště
a větru, tmy a třesu…
Nepochopili jste, že to, co přichází, jsou nejsilnější zkoušky a nejsilnější útoky, jakým lidstvo v této
generaci čelilo.

Jak můžete rozumem a duchem pochopit, že to, co přichází, je napsáno! TO NENÍ KONEC
SVĚTA, NE!
Co uděláte, až se tváří v tvář těmto okamžikům podíváte na sebe a uvidíte, že jste pohrdli Pravdou,
nevěřili jí a nepřipravili se v duchu na to, co vám naznačilo nebe!
OČEKÁVÁTE DLOUHÉ ČASY? MÝLÍTE SE.
NEPADNĚTE DO SPÁRŮ ZLA V TÉTO PRO LIDSTVO VRCHOLNÉ DOBĚ!
Šíří se hladomor a s ním i nedostatek základních potřeb pro lidského tvora. Ekonomika ve světě
se propadá a člověk upadá do chaosu, protože nemá boha peněz, kterému dal svou jistotu.
Děti naší Královny a Matky posledních časů, pšenice bude oddělena od plev a plevy budou
pronásledovat pšenici [Mt 13, 24-38].
Nebojte se, po této zkoušce, pšenice znovu povstane s větší silou, bude osvícena láskou svého
Krále a Pána Ježíše Krista.
UDRŽUJTE SE V DUCHOVNÍ POHOTOVOSTI! Uvidíte vlky v rouchu beránčím [Mt 7, 15], kteří
vedou Boží lid do duchovní propasti, a přijímáte to s takovou slabostí a chladem, že se můžete
probudit jako součást plev.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista musí být duchovní, aby nebyly oklamány. Když truchlící
vstoupí do Božího domu, musí si zachovat duchovní sílu a nenechat se svést na scestí. To je to,
co ďábel chce, aby se ovce rozptýlily. Nedovolte to.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Modlete se, modlete se tváří v tvář zoufalství, povstání a pronásledování.
Modlete se, modlete se, Boží lidé, aby lidská stvoření uposlechla mé výzvy k modlitbě.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za Mexiko, jeho půda se bude silně třást.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za obrácení lidstva a za to, aby všichni lidé přijali
za svou matku tu, která je Matkou Slova.
POKRAČUJTE BEZE STRACHU, PEVNÝM KROKEM A VE SPĚCHU.
POKRAČUJTE V NADĚJI, BEZ ZOUFALSTVÍ, ALE S DŮVĚROU VE VŮLI NEJSVĚTĚJŠÍ
TROJICE.
Jste milováni, a proto vám přináším slova věčného života, která vás vyzývají k obrácení.
PŘIJĎTE! VSTUPTE NA PRAVOU CESTU, KTERÁ VÁS DOVEDE K SETKÁNÍ S NAŠÍM
KRÁLEM A PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM.
Chráníme vás, žehnáme vám. Nepodléhejte strachu. Moje nebeské legie vás chrání.
Svatý archanděl Michael

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 23. června 2022.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com

ZEMĚTŘESENÍ BUDOU MÍT VĚTŠÍ INTENZITU
Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
PŘIJMĚTE POŽEHNÁNÍ NEJSVĚTĚJŠÍCH SRDCÍ A SÍLU PRO TY, KTEŘÍ JE CHTĚJÍ
PŘIJMOUT.
Velká část lidstva zůstává vůči volání našeho Krále a Pána Ježíše Krista netečná. Tyto výzvy budou
v paměti lidských tvorů nabývat na hodnotě s tím, jak se před lidstvem budou odvíjet události,
které byly vyjmenovány jedna po druhé.
NEPOSLUŠNOST LIDSTVA JE ZBRANÍ ĎÁBLA, KTEROU PŘIMĚL ČLOVĚKA, ABY SE
VZBOUŘIL PROTI NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI.
V této době bude neposlušnost téměř úplná. Člověk se nechce ničemu podřizovat a hlásá svou
svobodnou vůli, což ho vede k tomu, že se propadá do své ješitnosti, pýchy a liberalismu.
MUSÍM VÁM ŘÍCI, ŽE KDO NEZMĚNÍ SVÉ JEDNÁNÍ A SKUTKY SMĚREM K BRATRSTVÍ,
BUDE KOŘISTÍ TEMNOTY.
Pýcha, sobectví, arogance a povýšenost jsou drobná chapadla, jimiž Zlý působí příliš mnoho škody,
a já jako kníže nebeských milicí nedovolím, aby lidé mého Krále a Pána Ježíše Krista byli takto
podrobeni.
DUCH SVATÝ VYLÉVÁ SVÉ DARY A CTNOSTI [1Kor 12, 11] NA POKORNÉ, ABY HLÁSALI
SLOVO, NE NA PYŠNÉ, ABY POSÍLILI SVOU SVOBODNOU VŮLI.

Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, den modlitby, o který jsem vás žádal, přišel jako vzácné
kadidlo k trůnu našeho Otce. Musím se s vámi podělit o to, že každý den modliteb byl Bohu zcela
milý a rozhodl se do jisté míry zmírnit velké zemětřesení, které postihne lidstvo.
Aniž bych vás chtěl zneklidnit, musím vás upozornit, že nadcházející události budou následovat
jedna za druhou, bez odpočinku. Zemětřesení budou mít větší intenzitu a způsobí, že země ztratí
svůj celistvý stav a vysoké hory se zřítí.
Lidé našeho Pána a Krále Ježíše Krista, země reprezentovaná medvědem bude mít neočekávanou
reakci, která povede k tomu, že svět zůstane v úzkosti a některé země budou spěchat, aby se
k této reakci připojily.
Když uslyšíte neznámé dunění, neopouštějte své domovy ani místa, kde se nacházíte,
neodcházejte, dokud nedostanete pokyn k opětovnému pohybu. Pokud se objeví silný, neznámý
záblesk světla, nedívejte se na něj, ale držte hlavu u země a nedívejte se, dokud záře nezmizí,
a neodcházejte z místa, kde se nacházíte.
Uskladněte jídlo ve svých domovech, nezapomeňte na vodu, požehnané hrozny (*), svátostiny
a to, co je zapotřebí pro malý oltář, o který jste byli požádáni, abyste se ve svých domovech mohli
v určitou chvíli připravit.
Pozor, milovaní Boží lidé, pozor. Zůstaňte pozorní k naléháním Zlého, kterým vás chce přivést
k pádu. Nepodlehněte!
Bráním vás svým mečem. Nebojte se.
Svatý archanděl Michael

(*) Speciál o budoucích nemocech.

Připomínka poselství Matky Spásy ze dne 20. listopadu 2011.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

BUĎTE LÁSKA, POKOJ A JEDNOTA

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, mé srdce je zrcadlem slunce Boží vůle, kdy každý
paprsek, který z něj vychází, obsahuje ANO mého univerzálního mateřství, které se vám dává bez
hranic.
Vyzývám vás, děti, abyste byly opravdovými chrámy, v nichž můj Syn je zbožňován vašimi činy.
Nasyťte se věčnou obětí mého Syna v eucharistii. Vesmír krouží v Boží harmonii a poslouchá svého
Tvůrce, a jen člověk se pohybuje ve své svobodné vůli...
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, před tím, než bude nastoleno království totální
zkaženosti, přijde k lidstvu kalich hořkosti, aniž by si lidé uvědomovali, že je to součást plánu
Zlého.
Pojem společenství musí být brán vážně a bratrství mezi mými dětmi se nemůžete
vyhnout. Budete muset dosáhnout tohoto bratrství tím, že budete milovat svého bližního jako
sebe sama. Nezapomeňte, že jste vytvořeny z masa a v tomto případě musí být tělo sublimováno.
Přijde generace těch, kteří budou žít více z duchovna a budou více duch než tělo.
Modlete se, mé děti, modlete se za Panamu, bude trpět.
Přimlouvejte se za vaše bratry a sestry v Tennessee.
Modlete se za vaše bratry a sestry v Singidě [Tanzánie-pozn. překladatele].
Na obloze se objeví velká znamení a lidé budou v údivu.
Děťátka mého srdce, lež dosáhla Evropy, unie zemí se ukázala být zradou.

Dojde k velkým bojům o ropu. Národ, který bude vlastnit její největší zásoby, bude mít korunu
moci.
Jak mě zraňují ti – jak mnoho jich je – kdo jsou moji a žijí jako slepí…., bez toho, že by
se otevřeli realitě! Bůh se oznamuje člověku, oznamuje člověku vše, co člověk nechce
vidět, na co člověk nedbá, protože Bůh nedělá nic, aniž by to oznámil těm, které miluje.
Dětičky, zem se třese a člověk trpí. Pohleďte na události ve světě a varujte vaše bratry
a sestry, aby byli připraveni.
BUĎTE LÁSKA, POKOJ A JEDNOTA. NECHŤ VAŠE SRDCE BIJE VE STEJNÉM RYTMU PRO
ZÁCHRANU DUŠÍ. BUĎTE OPATRNÍ, JAKO LIDÉ MOUDŘÍ A ZPRAVENÍ.
Vy, mé děti, které znáte pravdu, skutečnost, buďte pevné a věrné, zůstávejte ve
svatosti. Dívejte se za hranici tohoto světa a bojujte proti tělu, abyste šly po cestě ve svatosti.
Mé srdce vás očekává. Žehnám vám.
Matka Maria

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 29. června 2022.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

Moji milovaní:
ŽEHNÁM VÁM SVÝM SRDCEM, ŽEHNÁM VÁM SVOU LÁSKOU.
Moji lidé, jste mými milovanými dětmi a Já s vámi sdílím své Slovo, abyste se mohli připravit
v duchu. Přeji si, abyste se obrátili a byly bratrští; to si přeji, abyste byli jedno srdce spojené
se srdcem mé Matky.

Moji lidé, v této době proste Ducha svatého o rozlišování v každém okamžiku. Mnoho lidských
bytostí zmatených lidským egem, které je plné pýchy, se chce vzdálit od místa, kam jsem je
povolal, a to není správné.
JE TO ČAS PREVENCE A ZÁROVEŇ ČAS VOLBY:
Prevence, abyste se neztratili na jiných cestách a volby, abyste s mým Duchem Svatým mohli
rozlišovat a pevně stáli při Mně. Musíte pracovat na mé vinici [Mt 20, 4], abyste se stejnou mou
Láskou čekali na mého Anděla pokoje, který je v mém Domě a čeká, až jej pošlu ke svým lidem.
Proto ho žádné stvoření nikdy nevidělo tváří v tvář. Můj Anděl pokoje přijde až poté, co se objeví
antikrist, a nechci, abyste si jej s ním spletli.
Moji lidé, je velmi důležité, abyste byli opatrní…
MŮJ ANDĚL POKOJE NENÍ ELIÁŠ, ANI ENOCH, NENÍ ARCHANDĚL, JE TO MÉ ZRCADLO
LÁSKY, KTERÉ MÁ NAPLNIT KAŽDOU LIDSKOU BYTOST V NOUZI MOU LÁSKOU.
Ďábel nechal v pekle jen velmi málo svých lidí. Většina z nich je na Zemi a vede svou práci proti
duším, jeho boj je duchovní proti těm, kdo zůstávají se Mnou.
VÁLKA JE DUCHOVNÍ, ale zároveň jim ubližuje, pozvedá a ochromuje jejich lidské ego, dává jim
pocit pýchy, arogance, že všechno vědí, že jsou nepostradatelní tam, kde jsou, takže je jejich
bratři obdivují, a to není dobré. Když nejste pokorní, ďábel se prohlásí za vítěze.
Moji lidé, poslouchejte Mě! Je důležité, abyste v srdci zasévali pokoru, aby mysl a myšlenky
vypovídaly o tom, co v sobě nosíte.
TOTO JE ÉRA TŘETÍHO FIAT, ÉRA, KDY ZLO BOJUJE PROTI DĚTEM MÉ MATKY.
Oheň bezbožnosti postupuje, mocnosti vystupují, aby ukázaly svou moc a zuřivost proti maličkým,
které bude bránit můj milovaný svatý archanděl Michael.
Mé děti musí zůstat připraveny čelit hladomoru, který již na lidstvo dolehl. Nedostatek bude velký,
počasí v některých zemích bude extrémně horké a v jiných extrémně chladné. Příroda se bouří
proti hříchu lidského stvoření. Klima se neustále mění a živly se vrhají na lidská stvoření.
Připravte se! Duše musí být lampou [Mt 5, 14-15] která osvítí temnotu, jíž bude země několik
hodin trpět.
Beze strachu a s důvěrou v Mou ochranu pokračujte ve všem, co od vás žádám, abyste zvítězili.
Beze strachu! JÁ JSEM VÁŠ BŮH. [Ex 3, 14]
Nosím vás ve svém Nejsvětějším Srdci a jste můj velký poklad. Žehnám vám.
Váš Ježíš

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 9. července 2022.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

LIDÉ NEVIDÍ, NESLYŠÍ, NEVĚŘÍ…

Přicházím ve Jménu našeho Krále a Pána Ježíše Krista. Jsem poslán, abych vám předal Slovo
našeho Krále.
Lidstvo pozná, co je to duchovní boj [Ef 6, 12], a bude litovat, že neuvěřilo.
Mé andělské legie jsou nad všemi lidskými tvory, aby jim pomáhaly, asistovaly a střežily je, pokud
nás o to požádají.
V TÉTO DOBĚ LIDSKÉ BYTOSTI NEVIDÍ, NESLYŠÍ, NEVĚŘÍ…
Jejich mysl je zaměstnána světskými záležitostmi a srdce si přivlastnily modly, fanatismus a hlavně
domýšlivé "ego", které mají. Nemilují život, posvátný Boží dar lidstvu.
Jedno i druhé bude žasnout nad neustálými atmosférickými jevy, které budou sílit na celé Zemi.
Medvěd probudí svou zuřivost, zbytkem lidstva neočekávanou; dá ránu a koruna se začne kutálet.
Lidé dostávají jedno a druhé znamení a nedbají na ně, dokud z nebe nespadne oheň a oni
nepochopí, že varování nejsou marná.
BOŽÍ LIDÉ, ZDÁ SE, ŽE ŽIJETE JAKO VŽDYCKY, ALE NENÍ TOMU TAK.
PŘIPRAVTE SE! BUDU SE VÁS PTÁT ZNOVU A ZNOVU, AŽ K NEVOLNOSTI…
Jezdci Apokalypsy [Zj 6, 2-8] se prohánějí po nebi a jejich hřmot je slyšet po celé zemi. Lidské
bytosti nevědí, co to je, ale naslouchají jim, aniž by věděly, odkud přicházejí zvuky trubek.
Modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modlete se za Kanadu, bude
bičována.

Modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, Londýn bude napaden s úmyslem
jej dobýt.
Modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, Brazílie bude silně bičována dešti,
než se stane zemí zásobování.
Modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, Argentina okusí žluč bolesti.
Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Hladomor nemilosrdně postupuje, válka se rozšiřuje, nemoc se šíří po zemi a brzy dosáhne i na mé
milované děti.
Boží lidé se budou stěhovat do Jižní Ameriky, do Střední Ameriky, aby uprostřed války hledali místo,
kde by mohli přebývat.
Milovaní našeho Pána a Krále Ježíše Krista:
Lidstvo se vymkne kontrole…
A z církve vycházejí nové normy; některé budou schváleny, jiné ne. Rozkol se stále více přibližuje.
Stvoření je domovem lidských bytostí a ty je musí obnovit do stavu, v jakém bylo stvořeno.
Živočišná, rostlinná a nerostná říše potřebují obnovit svůj domov tak, jak je Bůh stvořil.
VY, LIDÉ NAŠEHO KRÁLE A PÁNA, SE NEMUSÍTE BÁT, NAOPAK, V KAŽDÉM Z VÁS SE
MUSÍ ROZHOJNIT VÍRA. MÉ NEBESKÉ LEGIE VÁM PŘIJDOU NA POMOC.
Jste děti Stvořitele nebe a země… NEZAPOMEŇTE NA TO! Vzývejte naši Královnu a Matku:
Zdrávas, Maria Nejčistší, počatá bez hříchu.
Mějte požehnanou ratolest, nezapomeňte na ni (*).
Žehnám vám svými nebeskými legiemi.
Svatý archanděl Michael

(*) Listy rostliny, která je požehnána na Květnou neděli, aby zahájila Svatý týden.

Poselství Matky Spásy ze dne 12. července 2022.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

MIKROČIP V TĚLE MÝCH DĚTÍ JE PEČETÍ

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce
DOPORUČUJI VÁM, ABYSTE SE MODLILY, KAŽDÉ ZVLÁŠŤ, NEBOŤ KAŽDÝ VÍ,
O CO MÁ PROSIT A CO DÁT.
Milovaní lidé mého Syna, dny se krátí a mých pravých dětí je stále méně a méně.
Člověk se cítí být Bohem a převzal moc nad člověkem, aby sám sebe zničil. Lidské stvoření se
dopustí velmi těžkého hříchu.
Děti, víte toho tolik, co už prosakuje lidstvem, a neměníte se?
Synové, tolik vám toho bylo už oznámeno, ne abyste měli strach, ale abyste se duchovně připravili,
a vy se neměníte…
Pouze ti, kdo zůstávají v mém Synu, si zachovají zdravý rozum tváří v tvář tomu, co přijali za svého
osobního boha: "peníze". Upnuli se na boha světa s obavou, že bez ekonomické podpory se budou
cítit ztracení.
TVÁŘÍ V TVÁŘ PÁDU EKONOMIKY SE OBRÁTÍTE K TOMU, CO SE VÁM NABÍZÍ,
A PADNETE DO RUKOU ANTIKRISTA.
Mikročip v těle mých dětí je pečetí, aby výměnou za ztrátu věčného života mohly kupovat
a prodávat a těšit se z pocitu hmotného zabezpečení, na které jsou tak zvyklé.
NEZTRÁCEJTE SVOU DUŠI [Lk 9, 22-25]. Jak to bolí mého Syna, jak jen to bolí mého Syna!

Lidé mého Syna, potom, co vám bude implantován mikročip, bude vaše mysl ovládnuta a řízena
tak, aby jednala a dělala to, co přikazuje moc zla.
Můj Syn vám nenabízí moc na Zemi a nenabízí vládu nad vašimi bratry…
Můj Syn prolil svou krev za každého z vás, vykoupil vás z hříchu a dal věčný život každému,
kdo po něm touží.
Děti mého srdce:
Země se bude silně třást, vítr bude vát jako nikdy předtím a ledový chlad padne uprostřed
tropického žáru…
Měsíc se zbarví do ruda a znamení se nezastavují na obloze ani na zemi a lid mého Syna má stále
zavázané oči, je ponořen do banalit, aniž by otevřel oči.
MÉ DĚTI, ZTRÁCÍTE VÍRU PŘI SEBEMENŠÍM SLOVU, KTERÉ NERADY SLYŠÍTE NEBO
ČTETE, ALE POSILUJE VÁS VŠE, CO VÁM NABÍZÍ DUCHOVNÍ NEZÁVISLOST.
Podléháte ďáblu s takovou pasivitou, že nerozeznáte, co každá událost znamená na trase plánů,
které prosazuje tato Matka. Církev mého Syna se zmenšuje a jen ti, kdo rozeznávají, co přichází,
budou vědět, co se bude dít při každé události.
Modlete se a modlete, rozlišujte, připravujte se, pokrčte kolena.
Mé mateřské Srdce je otevřené, aby vás přijalo, pojďte, vstupte do mého Srdce a Já vás povedu
k svému Božímu Synu.
Miluji vás, žehnám vám, chráním vás. Nebojte se.
Matka Maria

Lk 9, 22-25
22: "Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, být zabit
a třetího dne vzkříšen."
23: Všem pak řekl: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž
a následuj mne.
24: Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne,
zachrání jej.
25: Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří?

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 18. července 2022.
Luz de Maria Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

DUCHOVNÍ BITVA SE ROZHOŘÍVÁ

Moji milovaní, přijměte mé požehnání.
Žehnám
Žehnám
Žehnám
Žehnám
Žehnám
Žehnám
Žehnám
Žehnám
spásu.

vašemu duchovnímu tělu, vašemu fyzickému tělu a všem jeho orgánům…
rodinným vazbám…
úctě, jednotě a pravdě…
dobročinnosti a poctivosti…
rodičům a dětem…
každému domovu…
mysli a myšlenkám…
každému slovu, aby vše, co k vám přichází a z vás vychází, bylo pro dobro duše a pro vaši

JSTE SVOBODNÉ, MÉ DĚTI, SVOBODNÉ SLOUŽIT NA MÉ VINICI, SVOBODNÉ MĚ
MILOVAT A MILOVAT MOU NEJSVĚTĚJŠÍ MATKU.
Máte svobodnou vůli, a tak se každý může rozhodnout, zda Mě bude následovat, nebo ne.
V rámci této svobody má každý dar rozlišování, díky němuž každý zvlášť ví, že aby mohl pevně
stát v duchovním životě, musí znát základy, které činí stavbu pevnou a silnou.
ZÁKLADY MÉHO DOMU JSOU PSÁNY LÁSKOU MÉHO OTCE, MOU KRVÍ A MÝM DUCHEM
SVATÝM.
Zůstal jsem s mými dětmi, abych je živil a aby šly po mé cestě; dal jsem jim svou Matku, aby ji
milovaly, a božské pomocníky, aby nezůstaly samy.
Mé děti se poznají podle lásky k bližnímu, podle bratrství mezi sebou, a to je znamení, že jsou
mými dětmi [Jan 13, 35).

Moji lidé,
DUCHOVNÍ BITVA SE ROZHOŘÍVÁ, SÍLA ZLA VYPUSTILA NA LIDSTVO SVÉHO JEZDCE,
který přináší pohromy přírody, hlad, nemoci a hospodářský úpadek postupující od země k zemi,
aby v mých dětech vyvolal hněv, a staly se agresory a zloději.
STÁLE NECHÁPETE, MOJI MILOVANÍ, ŽE LIDSKÁ BYTOST, KTERÁ ŽIJE DALEKO ODE
MNE, JE KOŘISTÍ ZLA. Ti, kdo jsou slabí a nepřijímají Mě, kdo nenapravují své cesty hříchu,
pýchy, neposlušnosti a rozmařilosti, jsou ve vážném nebezpečí, že propadnou zlu, stanou se jeho
služebníky a odsoudí sami sebe.
Pýcha, velké zlo člověka, je právě v této chvíli velkým nebezpečím pro duši, protože otevírá dveře
Satanovi více než kdy dříve.
MUSÍTE ŽÍT KAŽDÝ OKAMŽIK, ABYSTE DUCHOVNĚ ROSTLI, A NE ABY VÁS ZLO ODE
MNE ODVÁDĚLO.
Duchovní život, mé děti, není statický, musíte mě neustále vzývat, abych ve vás a s vámi působil
a jednal. Nejsem cizí: "Já jsem tvůj Bůh" [Ex 3, 14], miluji vás, a všemi způsoby se snažím, abyste
ke Mně přišly, nechci, abyste se ztratily.
Poslouchejte mé výzvy, nenechejte si je ujít. Kdybyste viděly, jak blízko jste, změnili byste to "ipso
facto", bez váhání a rozpaků. Moji lidé jsou tvrdí, a proto prožívají tak velké zkoušky.
OBJEVIL SE NOVÝ VIRUS… Vyzývám vás, abyste používali rostlinu Fumaria officinalis L., její
stonky, květy a listy, měsíček lékařský na kůži a česnek (*).
Bez obav důvěřujte mé Lásce k mému lidu. Již jsem se vám zmínil, že lidstvo se změní, válka se
rozšíří.
Mé děti, varuji vás proto, abyste se ke Mně přiblížily a zahájily obrácení. Pozvěte Mne, abych ve
vás zůstal a vy se odvrátily od hříchu.
Každé z vás je mým velkým pokladem… Vzývejte Mne a neoddělujte se ode Mne.
Miluji vás, vstupte do mého Nejsvětějšího Srdce.
Váš Ježíš

(*) Zemědým lékařský
Zdroj: Herbář Wendys, https://wendys.botanika.cz/
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BEZ OBAV MI PODEJTE RUKU

Milovaní lidé mého Syna, milované děti:
PŘISTUPUJI KE KAŽDÉMU Z VÁS, ABYCH VÁM PODALA RUCE V TÉTO CHVÍLI SLEPOTY,
KDY ZLÝ UTLAČOVATEL DUŠÍ VYSLAL SVÉ VYSLANCE, ABY CO NEJVÍCE LIDEM
ZAVÁZALI OČI.
Neustále se věnujte Božímu Zákonu, svátostem, blahoslavenstvím a dalším zbožným cílům.
ANIŽ BYCHOM DALI ODDECH NEPŘÍTELI, MUSÍ LIDÉ MÉHO SYNA NEUSTÁLE RŮST
V DUCHOVNÍM ŽIVOTĚ, ABY SE PROHLUBOVALI A SJEDNOCOVALI S MÝM BOŽÍM
SYNEM.
Cvičte se v tělesných a duchovních skutcích milosrdenství [Mt 25, 31-46], abyste usilovali o dobro
a nestali se kořistí těch, kteří vám chtějí zavázat oči, abyste se podřídili, nejednali v dobru
a zatvrdili své srdce.
BUĎTE SI JISTI, ŽE KAŽDÝ SKUTEK LÁSKY K BLIŽNÍMU A LÁSKY K BOHU JE PRO VÁS
ZDROJEM POŽEHNÁNÍ, I KDYŽ O NĚJ NEPROSÍTE.
Mé děti jsou ti, kdo v sobě poznávají hříšníky, jsou pokorní, tichého srdce a hluboce milují mého
Božího Syna nade vše.
Děti, vy bojujete proti zlu dobrem a dobro ve vás musí v této době vzkvétat, i když se na vás dívají
lhostejně a odmítavě, to vás vede k tomu, abyste se více podobaly mému Božímu Synu.
Lidé mého Syna, válka postupuje a lidstvo se na ni nedívá…

Modlete se, lidé mého Syna, válka se chystá ke skoku s velkou silou, aniž by to někdo
očekával.
Modlete se, lidé mého Syna, nová epidemie bude křikem mocných. Domy budou opět
sloužit jako útočiště svým obyvatelům a hranice budou uzavřeny.
Modlete se, lidé mého Syna, nabízejí vám značku, když hladovíte, ODMÍTNĚTE!
Děti, příroda bude změněna mocnostmi v jejich boji o nadvládu: některé změní počasí a jiné změní
tektonické zlomy. Ne všechno, co se děje, je dílem přírody.
Udržujte pozornost, nezapomínejte, že Slunce poškozuje Zemi tím, že zhoršuje její utrpení.
Modlete se, mocná osoba padne v politické zradě, bude zabita a na Zemi nastane chaos.
Lidé mého Syna, komunismus postupuje a světový hladomor je jednou z jeho velkých zbraní.
Církev mého Syna je v temnotě…
Církev mého Syna je pronásledována v malých zemích a utrpení se pak se dostane k velkým
národům.
NEZTRÁCEJTE VÍRU, ZŮSTAŇTE VĚRNÍ MÉMU BOŽÍMU SYNOVI.
Směřujete k očistě a některé z mých dětí jsou vyčerpané a znavené čekáním, ale přesto pokračují
v neustálém očekávání a v hloubi srdce slyší: "musíte přinášet plody věčného života" (Jan 15, 16).
Jsem Matka lidstva a trpím pošetilostí tolika mých dětí, které, jsouce povolány být hořícími
lampami, se staly domýšlivými a neosvětlují své okolí, protože se zaměstnávají záležitostmi světa.
Děti:
Pojďte ke mně a vezměte mě za ruku, abyste šly po pravé cestě.
Pojďte ke mně a já vás zavedu ke svému Božímu Synu.
BEZ OBAV MI PODEJTE RUKU A BUĎTE PŘIPRAVENY JÍT, ANIŽ BYSTE SE DÍVALY SEM
A TAM, ALE JEN SMĚREM K MÉMU SYNU.
Žehnám vám, milované děti, nebojte se.
Matka Maria
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TOLIK JSEM VÁM TOHO DAL, MÉ DĚTI!…

Moji milovaní lidé:
MILUJI VÁS, VEDU VÁS A SHROMAŽĎUJI VÁS JAKO PASTÝŘ DUŠÍ.
Milovaní lidé mého Srdce:
PŘICHÁZÍM SE SVOU LÁSKOU, ABYCH VÁM ŽEHNAL A NABÍDL VÁM SVŮJ KŘÍŽ SLÁVY
A MAJESTÁTU.
Mé děti, stále trpím pro každé z vás, vidím, jak se stále více vzdalujete od mého stáda, ponořeny
do falešných nauk, protože Mě nepoznáváte.
Moji lidé přijímají to, co je hříšné, falešné a hanebné, přijímají to, co je špatné, a důvěřují Zlému.
VYZÝVÁM VÁS K OBRÁCENÍ!
Je přesně ten správný okamžik, abyste se neřídili svými vlastními zájmy, ale zájmy mého domu.
Je to čas Znamení, které předjímá Varování, a můj lid pokračuje, aniž by se zkoumal, aniž by
pronikl do svého nitra a aniž by sebe posuzoval bez masek.
Mé děti jednají mimo mou Lásku. Jsou daleko od jednání a skutků opravdového křesťana, ale
nechávají se přitahovat těmi, kteří Mnou, ačkoli mě znají, pohrdají a hledají své vlastní zájmy,
a nikoli ty mé. Lidské trápení je přivedlo k tomu, že okusily hřích, zamilovaly si pozemskou moc,
ponořily mou církev do temnoty a umlčely oltáře eucharistické oběti kladivem.
ACH, OKAMŽIK BOLESTI! TRPÍM ZNOVU A ZNOVU…
A moji zaslepení lidé se dívají sami na sebe, pohrdají pokorou a s velkou pýchou krmí své
domýšlivé a rozmazlené "ego".

TOLIK JSEM VÁM TOHO DAL, MÉ DĚTI!…
Tak mnoho jste ztratily pýchou, dokud jste nenalezly uspokojení nebo duchovní naplnění
a znovu se přede Mnou nepoklonily, abych vás osvobodil od tolika shnilé kůže, kterou jste nechaly
padnout na to, co je moje!
Modlete se, moji lidé, modlete se, modlete se, má spravedlnost přichází pro to, co je
mým majetkem.
Modlete se, moji lidé, modlete se, aby město světel zhaslo, aby utichl hluk a aby mé
děti křičely.
Modlete se, moji lidé, modlete se za Argentinu, která trpí před ohromeným lidstvem.
Modlete se, moji lidé, modlete se, příroda jedná s větší silou.
Moji nepřátelé povstávají proti mým dětem. Bez strachu pokračujte ve víře, mé andělské legie
přimějí utlačovatele k útěku.
Moji lidé, lidská pýcha a pošetilost musí být vyhoštěna jako příprava, abyste mohli zahnat zlobu,
která žije a drží každého z vás.
ODEVZDEJTE SE MI BEZ LIDSKÉHO ODPORU, A TAK BUDU VE VÁS CELÝ A VY BUDETE
MÝM USPOKOJENÍM.
Pospěšte si, děti, zbavte se tolika hadrů, které vám brání jít ke Mně…
Buďte láskou, bratrstvím, láskou k bližnímu, odpuštěním, nadějí a každý z vás buďte oporou
svému bratru.
Plňte přikázání, milujte svátosti, smiřte se se Mnou a přijímejte Mě s láskou za ty, kdo Mne
nemilují. Tak budete mou spokojeností, tak budou moje děti jednat a chovat se, aby zakusily
mou Lásku a aby moje Láska byla znamením mé Přítomnosti ve vás.
Žehnám vám a posiluji vás.
MOJI LIDÉ, BEZ STRACHU, DRŽTE STÁLE ZA RUKU MNE I MOU MATKU.
Mé srdce bije pro každého z vás. Miluji vás.
Váš Ježíš
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MOU VŮLÍ JE, ABY VŠICHNI BYLI SPASENI

Moji milovaní lidé:
STÁLE VÁM ŽEHNÁM SVOU LÁSKOU A VYZÝVÁM VÁS, ABYSTE MĚ MILOVALI, ABYSTE
ŽILI V MÉ LÁSCE A DÁVALI LÁSKU SVÝM BRATRŮM.
Bez lásky jste jako suché stromy, které nenesou ovoce, jejich listy opadávají a nenesou plody.
Kdo odmítá mou lásku, podobá se suchému stromu [Mt 7, 19]. Proto vás vyzývám k obrácení
a k tomu, abyste prosili mého Ducha Svatého o dar lásky, abyste byli onou křišťálově čistou
vodou, ovocem, které vydává svědectví těm, kdo pracují a jednají podle mé Vůle.
Mé děti, dar života musí být pro Mne neustálým projevem vděčnosti, a proto musíte odmítnout
Mne urážet.
Mé děti, díváte-li se na každodenní události, v nichž postupují chapadla zla, mezi nimiž je
válka, vedená s velkou rozhodností, pronásledování mého lidu a nemoci, musíte změnit své
jednání a spolupracovat na plánu spásy, který spočívá v tom, aby všechny mé děti byly spaseny
[1Tim 2, 4].
Jak spolupracovat?

Když budete milovat mou vůli, naleznete radost z toho, že jste mými dětmi, i když vás potká
cokoli.
MOU VŮLÍ JE, ABY VŠICHNI BYLI SPASENI, na druhé straně se však mé děti ode Mne stále
víc vzdalují bez zájmu, bez víry v to, co jim předkládám, až budou čelit událostem, bez toho, že by
se rozhodly duchovně růst, bez toho, že by Mne poslouchaly a aniž by se rozhodly vejít do Písma
svatého, aby Mne poznaly [J 5, 39-40].
Tato generace se vysmívá Mně, mé Matce, mému kříži a mým zasvěceným, kteří pracují a jednají
podle mé vůle.
Toto pokolení nerozumí době, v níž žije, protože Mě nemiluje a nevěří.
Tato generace odmítá můj pokoj, spokojuje se s tím, že se noří do toho, co vyvolává konfrontace,
vzpoury, konflikty a sváry, protože v takovém prostředí se nachází Satan a zahaluje je do všeho
toho hluku, který nedovoluje, aby v mých dětech vládl mír, láska, klid, rozlišování, dávání a moje
Láska. Proto, vystaveni nástrahám zla, kráčejí po špatných cestách, které je vedou k tomu, aby
byli nevěřící, aby nemilovali své bližní, aby se těšili z pýchy a domýšlivosti, a viděli své bratry
a sestry tak malé, že je neberou v úvahu.
Moji milovaní lidé:
JAK HRDÝM ZPŮSOBEM ŽIJETE!
KOLIK PÝCHY SI JEN S SEBOU NESETE, A PROTO MĚ NEPOSLOUCHÁTE!
Tolik mých lidí jsem pověřil, aby pracovali na mé vinici, a oni Mě nepřijímají, nebo Mnou znovu
a znovu pohrdají tím, že Mě vedou k tomu, abych zaklepal na jiné dveře, kde vládne pokora
a láska ke Mně.
NABÍZÍM SE a je Mnou pohrdáno… Klepu na dveře srdcí svých dětí [Zj 3, 20] a musím odejít,
aniž by mi bylo odpovězeno. Vyslyší Mne, pokud Mě potřebují ve jménu lidské bytosti, a když Mě
hledají v nouzi.
Moji lidé:
Pospěšte si, pojďte k mému srdci! Lidé se stali lhostejnými ke svým vlastním bratrům a na
sebemenší problém reagují prudce. Lidstvo hoří nesnášenlivostí, neláskou a toho využívá Satan,
aby na vás narouboval svůj jed, který tuto lhostejnost, výsměch a násilí ještě znásobuje.
OBRAŤTE SE, NEBOJTE SE OBRÁCENÍ!
PAK NALEZNETE KLID A BUDETE SE NA VŠE, CO SE DĚJE, DÍVAT BEZE STRACHU
A S JISTOTOU, ŽE JSEM S VÁMI.
Válka je rozptýlena do několika ohnisek napětí. To je strategie mocností, jak zaútočit bez varování,
aniž by je někdo viděl.

Potraviny a léky jsou na celém světě stále dražší. Mocné národy se domnívají, že mají to, co bude
chybět zbytku lidstva, ale není tomu tak. Velké národy byly drancovány již dříve.
Moji lidé, uslyšíte válečný ryk na Balkáně, do těchto zemí přichází zrada a smrt. Nyní i v budoucnu
se bude bojovat o vodu, které bude příliš málo. Lidský tvor jí pohrdl a vysoké teploty ji vypařují.
Modlete se za Indii, mé děti, trpí invazí a přírodou.
Modlete se, mé děti, modlete se, Argentina padne a její lid se vzbouří.
Modlete se, mé děti, modlete se za Chile, které trpí přírodou.
Modlete se, mé děti, Indonésie se třese a její rozloha je zmenšena vodou.
Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy a Rusko, šíří konflikty.
Moji milovaní lidé, probuďte se, je třeba, abyste byli opatrní, boje se stupňují bez varování a mé
děti budou cizinci v cizích zemích. Buďte opatrné.
Modlete se, modlitba srdcem je nezbytná.
CHRÁNÍM VÁS, ŽÁDÁM VÁS, ABYSTE SE OBRÁTILI, ŽEHNÁM VÁM.
KAŽDÉ Z MÝCH DĚTÍ MUSÍ PŘEMÝŠLET.
Nebojte se mého lidu, posilujte svou víru. Nebojte se, jsem s vámi.
Váš Ježíš
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CÍRKEV MÉHO SYNA BUDE PODVEDENA

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
JSTE MÝM VELKÝM POKLADEM A MÉ SRDCE BIJE RYCHLE LÁSKOU KE KAŽDÉMU Z VÁS.
Jako řeka, která sleduje svůj tok a v určitém bodě dosáhne svého ústí, tak i každé z vás, děti, bylo
stvořeno Věčným Otcem, aby bylo spoludědicem věčného života mého Syna.
Lidé mého Syna, světské prostředí vás neustále znečišťuje, proto se musíte neustále posilovat
Písmem svatým, přistupovat ke svátosti smíření a chodit přijímat mého Božího Syna v eucharistické
svátosti.
V TÉTO DOBĚ SE LIDSTVO ZABÝVÁ PÉČÍ O FYZICKÉ TĚLO A ZANEDBÁVÁ PÉČI
O DUCHA.
Tolik uctíváte fyzické tělo a mého Syna jste nechali stranou, vyhnali Jej, pohrdáte Jím:
Neznáte Jej a nemilujete Jej…
Bez souhlasu mého Syna si vytváříte osobní vztah a oddělujete se od církve…

Vytváříte si vlastní duchovnost a svým způsobem si vytváříte osobní vztah s mým Božím Synem,
bez jeho souhlasu, abyste zakryli vzpouru a pýchu, které některé z mých dětí skrývají.
Lidské stvoření musí být bratrské a žít ve společenství, jak to přikazuje můj Syn. Bratrstvím by se
dosáhlo méně konfliktů, závisti, neshod, sobectví, méně touhy po přivlastňování ze strany velmocí
a bylo by méně bojů.
Děti, je to lidská hloupost, která v této době vede celé lidstvo do propasti zapomnění; ano,
do zapomnění, do něhož lidstvo směřuje a kde nebude schopno zastavit válku.
Závody ve zbrojení jsou v tuto chvíli hlavním cílem mocností a vlastnictví vyspělých zbraní je cílem
některých malých národů, které jsou satelity komunismu a v tuto chvíli se připravují na to, že
budou představiteli komunismu ve svých regionech.
Stejně jako jiné mocnosti, zahrnující řadu zemí, poskytují zbraně za účelem údajné obrany těm
zemím, které zbraně nevlastní. MŮJ BOŽÍ SYN ODSUZUJE OBA POSTOJE.
Současná válka způsobí velké neštěstí a vyvolá velkou katastrofu lidstva a Země tím, že ji zanechá
netečnou. Takto žijí mnohé z mých dětí, jejichž srdce neznají Boha, v naprosté vyprahlosti jsou
bezcílnými poutníky v agónii a odmítají být uzdraveny.
Ty, které se neobrátí ani v poslední chvíli, se tak stanou kopií zkázy, v níž bude země zanechána
po rozhodnutí určité moci zahájit zkázu lidstva odpálením zbraní ze samotného pekla.
LIDÉ MÉHO SYNA SE NESMÍ PODÍLET NA TĚCHTO ČINECH, KTERÉ MŮJ BOŽÍ SYN TAK
ODSUZUJE.
Modlete se, mé děti, modlete se, sobecké zájmy národů vyvolaly válku a i nadále se
v ní angažují.
Modlete se, mé děti, modlete se, cožpak nevidíte, že příroda projevuje svou
bezpříkladnou sílu, jako předehru k tomu, co přijde.
Modlete se, mé děti, modlete se, jste děti téhož Otce, nepřehlížejte utrpení svých
bratrů v této době.
Modlete se, mé děti, modlete se, církev mého Syna bude podvedena, pokračujte, aniž
byste ztratily svou víru.
Modlete se, mé děti, modlete se, jeden národ za druhým se zaplete do války.
Milované děti mého Srdce, buďte vykonavateli vůle Otce, nic není vaše, všechno patří Bohu.
Nedostatek se zvětšuje, co ještě máte dnes, po tom budete časem toužit.

S údivem zjišťujete, jak národy, které se zdají být neutrální, dodržují závazky vůči mocnostem,
které tím, že využívají území těchto zemí, ovládají své protivníky ve válce.
Lidská hloupost zvyšuje nebezpečí zničení lidí a přírody.
Jak to bolí srdce mého Božího Syna!
Jak je můj Syn znovu a znovu zraňován neposlušností svých dětí a posedlostí vést všechny národy
spolu s Antikristem a mocnými světa!
Lidstvo trpí a bude trpět. Každá země bude chránit své hranice a téměř žádná země nebude
chránit duchovní spásu svého lidu.
VYBUCHLA BOMBA…
NÁSLEDKY NA SEBE NENECHAJÍ DLOUHO ČEKAT, NEBUĎTE LHOSTEJNÍ, BUĎTE
OPATRNÍ.
Z JEDNOHO OKAMŽIKU NA DRUHÝ BUDE LIDSTVO UVRŽENO DO OBÁVANÉ TŘETÍ
SVĚTOVÉ VÁLKY.
Mé děti, připravte se a modlete se za své bratry a sestry, kteří se postupem času vydají do zemí
Jižní Ameriky, aby je přijali.
Mé děti, žijte v rostoucím vnitřním pokoji, aby vás ďábel nepoužíval jako bič na vaše bratry.
Nestačí se tvářit, že jste dobří, musíte jednat a konat tak, jak vám můj Syn přikazuje, a žít jako
svědkové lásky, dobročinnosti, odpuštění, naděje a víry.
Vždy hledejte dobro, bez strachu vydávejte svědectví o Lásce mého Syna, buďte stvořeními dobra
a kažte, pokud to půjde.
Modlete se za staré lidi a ochraňujte je, dejte jim lásku v rodinách a buďte lampami,
které jim budou svítit na cestu.
NYNÍ JE TEN SPRÁVNÝ ČAS. Beze strachu z toho, co se děje a bude dít, se svěřte Nejsvětější
Trojici, aby její děti nebyly opuštěny.
Dovolte mi, abych vás vedla po správné cestě, přijďte ke mně a buďte pokorné, buďte pokorné
a buďte těmi dětmi, které jsou si jisté, že nebudou nikdy opuštěny.
NEBOJTE SE: "NEJSEM SNAD TADY JÁ, KTERÁ JSEM VAŠE MATKA?".
Mé milované děti, žehnám vám.
Matka Maria

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 15. srpna 2022.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
JAKO KNÍŽE NEBESKÝCH MILIC A OBRÁNCE MYSTICKÉHO TĚLA KRISTOVA VÁM
PŘINÁŠÍM TOTO PRAVDIVÉ A JISTÉ SLOVO.
Tito lidé jsou požehnaní, že mají tak vznešenou Královnu, jakou je Matka darovaná a přijatá u paty
kříže [Jan 19, 26].
CÍRKEV NA ZEMI SLAVÍ S ÚCTOU A LÁSKOU SVÁTEK NANEBEVZETÍ NAŠÍ KRÁLOVNY
A MATKY. V NEBI SE VŠUDE OZÝVÁ ZDRÁVAS MARIA NA ZNAMENÍ LÁSKY, KTEROU SI
ZASLOUŽÍ TA, KTERÁ JE KRÁLOVNOU A MATKOU NEBE A ZEMĚ.
Je Matkou našeho Krále a Pána Ježíše Krista a Královnou a Matkou lidstva, která je svatostánkem
svého Syna na zemi a posvátnou plodností. BYL TO BOŽÍ ZÁMĚR, KTERÝ NAŘÍDIL, ABY
POSVÁTNÉ TĚLO MATKY SLOVA BYLO VZATO DO NEBE RUKAMA ANDĚLŮ, ABY SE JI
VĚCI POZEMSKÉ NEDOTKLY ANI V POSLEDNÍ CHVÍLI JEJÍHO POZEMSKÉHO ŽIVOTA.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Toto odevzdání se lásce, toto neustálé "ano" Otcově vůli musí mít lidská stvoření, dceřiné duše
této Nejsvětější Matky a jako Ona zářit jako paprsky slunce, vyzařovat světlo směrem ke svým
bratřím a odstraňovat temnotu, která postupuje na lidstvo, jak se blíží zlo, očekávající příchod
antikrista. A s tímto příchodem uvidíte konflikt ve všech aspektech lidského života – je to
především duchovní boj, i když ti, kdo jsou nejvíce nevěřící, to popírají [Ef 6, 12].
JAKO VYSLANEC NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE POTVRZUJI, ŽE TATO VÁLKA JE DUCHOVNÍ,
I KDYŽ JI MASKUJÍ V JINÉM PŘEVLEKU.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, zlo nemůže přežít, když čelí Světlu, a proto se blížíme
k vyvrcholení Velké očisty a bojujeme mezi dobrem a zlem, světlem a temnotou. Je to Boží světlo,
které se rozlévá nad lidskými tvory, jako Boží slunce ozařuje celé Stvoření. Je to světlo, které vždy

vítězí, ačkoli nehodné lidstvo se musí očistit před tím, než bude moci dosáhnout plnosti Božího
Světla.
LIDÉ, ROZLIŠUJTE, ČELÍTE-LI TĚM, KDO BIČUJÍ VAŠE BRATRY! Nebuďte lhostejní
k bolesti svých bližních. Moc, kterou Zlý dal některým mocným lidem, už dávno oddaným jeho
chapadlům zla, trhá Mystické Tělo na kusy, vede ke zradě některých slabých údů Mystického Těla
našeho Krále a Pána Ježíše Krista a vytváří nové osamělé mučedníky, kteří však nejsou opuštěni
Kristem, Hlavou Mystického Těla.
Kolik věrných nástrojů bude mít církev v rozhodující chvíli očisty?
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, děti naší Královny a Matky: zednářští vůdci, kteří
naplánovali tento čas, jež zakouší lidstvo, si nedají pokoj, dokud se jim nepodaří zapojit do této
války stále více zemí: budou vyskakovat před očima lidstva.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za Latinskou Ameriku: neboť zbraně přicházejí a lidé
budou rozlícení.
Modlete se, Boží lidé, modlete se, nepřestávejte žasnout nad silou přírody.
Modlete se Boží lidé, modlete se, chvění země se bude zvyšovat a lidstvo bude trpět.
Modlete se, Boží lidé, modlete se, pomník svobody se zhroutí do moře.
BOŽÍ DĚTI, VYZÝVÁM VÁS, ABYSTE SE VNITŘNĚ ZKOUMALI.
Musíte být bratrští, musíte nejen respektovat vzájemné rozdíly, ale být pokorní a den za dnem si
odpouštět. Slabiny si musí uvědomit každý z vás v hluboké vnitřní práci a s prosbou o Boží pomoc
je překonáte, pokud máte pokoru.
Modlete se, modlete se, přijímejte eucharistický pokrm a v pokoře pronikejte do toho,
čím by pro vás mělo být bratrství.
Boží děti, jste zástupem, který je v pohybu. Zástupem, který se nesmí nechat zastavit, ale stále se
posilovat tím, že si budete dávat novou sílu, abyste pokračovaly bez ochabnutí.
LIDÉ NAŠÍ KRÁLOVNY A MATKY BY SE NEMĚLI BÁT TOHO, CO JE OZNÁMENO, ANI
POSTUPU NAPLŇOVÁNÍ PROROCTVÍ. Měli by se jen bát urazit Nejsvětější Trojici, měli by se
bát upadnout do neposlušnosti k Božímu Zákonu, měli by se bát soupeření a měli by se bát urazit
své bratry.
PROBUĎTE SE, NESPĚTE! Urážek přibývá zejména kvůli tomu, že chybí láska k bližnímu a také
kvůli postupu zla.
PROBUĎTE SE Z LETARGIE, VE KTERÉ ŽIJETE! Zlý si poslouží těmi, kdo spí, aby se jich
zmocnil a vyvolal v Božím lidu neshody.
Dávejte si pozor na spojenectví mezi zeměmi: to je varování pro lidstvo.
Milované děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, nečekejte, až vám nebe zjeví podrobnosti o tom,
co vám dovolí vědět, abyste se mohli připravit, protože lidstvo by mohlo upadnout do chaosu dřív,
než by se proroctví mohla zcela naplnit. Znamení a signály udávají jen rychlost toho, co bylo
oznámeno.

BUĎTE PŘIPRAVENI, OBRAŤTE SE A BUĎTE VE STŘEHU!
NEZOUFEJTE, JSTE DĚTI BOŽÍ A MÉ LEGIE VÁS OCHRÁNÍ.
Stejně jako mravenci shromažďují potravu na zimu, tak máte také vy shromažďovat zásoby na
zimu. Ti, kdo nemají možnost ukládat zásoby, měli by posílit svou víru a mé legie vás zaopatří
Božím rozkazem.
Lidé Nejsvětějšího Srdce, nebojte se a zůstaňte pevní ve víře. Mé legie vás ochrání. Přijměte mé
požehnání.
Svatý archanděl Michael
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 22. srpna 2022.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

NIKDY NEBUDETE PORAŽENI

Mé milované děti:
PŘIJMĚTE MÉ POŽEHNÁNÍ, VYCHÁZEJÍCÍ Z MÉHO NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE.
JSTE MŮJ LID… KTERÝ MILUJI A KTERÝ CHCI ZACHRÁNIT.
Můj milovaný lide, zvu tě, abys přišel ke Mně. Tak jako řeka je jeden tok a všechny přítoky, které
do ní tečou, přinášejí stejnou vodu, která oživuje vše, co je vedle nich, tak i mé děti musí dávat to,
co v sobě nosí: lásku ke Mně a přinášet ji svým bratrům a sestrám v každém okamžiku svého
života.
BEZE STRACHU, BUĎTE NEÚNAVNÍ A POKRAČUJTE PO JISTÉ CESTĚ, KTERÁ VÁS VEDE
KE MNĚ.
OSOBNÍ SETKÁNÍ SE MNOU JE PRVOŘADOU POTŘEBOU KAŽDÉHO Z MÝCH DĚTÍ.

Děti moje, nerozptylujte se, zůstávejte v jednotě. Události určují směr, kterým se budou ubírat.
JE TŘEBA MÍT NA PAMĚTI, ŽE V JEDNOM DNI MŮŽE DOJÍT K NĚKOLIKA UDÁLOSTEM,
A TÍM SE ZKRÁTÍ ČASOVÁ LINIE.
PŘIPRAVTE SE NA VAROVÁNÍ, vnitřně se zkoumejte, buďte pokorní, plňte to, k čemu Já vás
vyzývám, a s láskou přijímejte mé Slovo.
Postup války pokračuje, té války, kterou nevidíte, té, která probudila čas velkého temna, té, která
brzy povede k pádu světové ekonomiky, té, která byla naplánována a řízena zájmy elity a která pak
vyjde na povrch, aby vnutila národům své zákony, svou vládu, ekonomiku, náboženství a své
vzdělání.
Modlete se, mé děti, modlete se za Střední Ameriku, utrpení přichází s otřesy země.
Modlete se, děti, modlete se, modlete se, nová nemoc je velmi vážná a nakažlivá
až smrtelná. Chraňte svůj imunitní systém a připravte si pro ni měsíčkový krém
a moringu (*).
Modlete se, děti, modlete se, Vatikán označí čas, který se blíží.
Itálie, jak budeš trpět!
Francie, jak pláču pro tuto milovanou zemi!
Moji milovaní, můj lide, sopky budou stále aktivnější, intenzita bude silná a mé děti budou trpět.
MOJI LIDÉ, KŘEČE ROSTOU.
Podívejte se, jak moc je lidstvo rozrušené, motivované zlem a vytvářející konflikty.
Podívejte se, jak moji vlastní trpí, když lpí na falešných, lidmi vytvořených bozích.
Děti, vůdce má světové ambice předsedat jediné vládě, a proto dojde k velké a silné bitvě.
MŮJ DŮM JE OHROŽEN…
MOJE DĚTI SE CÍTÍ BEZMOCNÉ, I KDYŽ TOMU TAK NENÍ, "JÁ JSEM, KTERÝ JSEM"
[Ex 3,14] A NENECHÁM VÁS SAMOTNÉ.
Pozor, moje děti, buďte bdělé! Nepodléhejte strachu, buďte rozvážné, nepředvídejte mutace
nemocí, není třeba spěchat.
MĚJTE PEVNOU VÍRU. MÁ LÁSKA JE PRO KAŽDÉHO Z VÁS.
MÉ DĚTI, NACHÁZÍTE SE V DOBĚ, KDY SE ĎÁBEL VRHÁ NA MŮJ LID. BUDETE TRPĚT,
ALE NIKDY NEBUDETE PORAŽENY, PROTOŽE JÁ JSEM SE SVÝM LIDEM [Mt 28, 16-20].
Žehnám vám, má Láska je mocná. Milujte mou Matku bez obav.
V každém z vás je mé požehnání.
Váš Ježíš

(*) Speciál o příštích nemocech.
Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 28. srpna 2022.
Luz de Maria (Argentina), www.revelationesmarianas.com/

Z BOŽÍHO ROZKAZU BUDU ZA VÁS BOJOVAT A BRÁNIT VÁS.

Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Jako kníže nebeských legií vám žehnám.
MŮJ MEČ, DANÝ MI BOHEM OTCEM, UDRŽUJE LÁSKU K BOHU, ABY BRÁNIL LIDSKÁ
STVOŘENÍ PŘED VŠÍM ZLEM A UZDRAVOVAL JEJICH TĚLO I DUŠI.
JSEM OBRÁNCE BOŽÍHO LIDU A BOJUJI PROTI TEMNOTĚ, ABYCH LIDSTVU PŘINESL
SVĚTLO.
Těší mě vaše modlitby, i to, že se ke mně obracíte s modlitbami, ale jako Boží lidé se ve své
každodenní práci a jednání musíte řídit Boží vůlí a vždy a za všech okolností si zachovat rozvahu,
střízlivost, vyrovnanost a lásku opravdového Božího dítěte.
Přes den poslouchám různé modlitby a některé za soumraku, ale pokud neplníte Boží vůli, zdaleka
mi nepřinášejí spokojenost [Mt 7, 21]. Nepřeji si v domácnostech okázalé oltáře, ale malé oltáře
a vy byste měli být velcí v tom, že jste vykonavatelé Boží vůle v každém z vás.
Musím vám připomenout, že ten, kdo tvrdí, že je mi oddán, si musí zachovat lásku k Bohu
a k bližnímu jako k sobě samému.

Pochopte, že vše, co se v této době ve stvoření odehrává, se dostává zvláště k Božímu člověku.
Má-li toto Boží stvoření zatvrzelé srdce a znečištěnou mysl, vše, co se ve stvoření objeví, mu škodí
v jeho duchovní práci a činnosti.
BOŽÍ PLÁNY SE POSTUPNĚ NAPLŇUJÍ A NĚKTERÁ ZJEVENÍ SE SPLNÍ RYCHLOSTÍ
BLESKU.
LIDSKÝ BYTOST SE PŘISPĚLA KE ZMĚNĚ BOŽÍCH PLÁNŮ A NYNÍ NASTÁVÁ ČAS JEJICH
NAPLNĚNÍ.
Vody se ve městech valí nekontrolovanými proudy, vzduch fouká silně a působí škody, oheň
přichází, aniž by jej někdo očekával, a pomocí větru spaluje vše, co mu stojí v cestě, země se
na několika místech propadá…
ZVÍŘATA SVÝM CHOVÁNÍM ČLOVĚKA PŘEKVAPÍ…
Ptáci umírají ve vzduchu znečištěném toxickými látkami, které člověk sám přenáší vzduchem,
což vede k tomu, že ptáci ve městech padají bez života na zem. Buďte opatrní a nedotýkejte se
jich.
Mořští živočichové vylézají z moře nebo řek v překvapivém množství, protože hluboké vrstvy země
se pohybují, což způsobuje, že mořští živočichové chtějí instinktivně odejít, aby se zachránili.
Na v prérijních pastvinách zvířata hynou ve velkém množství.
Lidé Boží, to, jakou moc použijete ve válce, je už zkoušeno shora.
Je to šok ve Stvoření.
Právě rozrušení lidského stvoření využívá Satan k tomu, aby vrhal své jedovaté střely na ty, kdo
popírají víru nebo se jí vysmívají, a na ty, kdo zůstávají ve stavu hněvu nebo duchovní hlouposti.
Tyto šipky z nich dělají nepřístupné bytosti, ztrácejí lásku, citlivost a jejich "ego" roste nad míru,
až jsou nakonec ztracení, pokud se nepodřídí modlitbě a půstu, aby z nich vyšel jed a pokora je
přivedla blíž k Bohu.
Útok ďábla na lidské stvoření vede v zemích k rychlým vzpourám a povstání na sebe nenechají
čekat, i když jejich potlačení jsou okamžitá.
Komunismus se zmocnil vlád, které jmenuje elita, což chudé přivádí do bídy, střední třída upadá
do chudoby a i velcí kapitalisté pozorují, jak jejich postavení mizí, když odmítají si nechat
implantovat pečeť zla ([j 13,16-17].
NEZTRÁCEJTE VÍRU, MODLETE SE SVATÝ RŮŽENEC.
Mnozí se chtějí přiblížit k velkým místům mariánských zjevení, aniž by pomysleli na to, že mohou
někde na cestě opozdit a být opuštěni, ale Bůh ve svém nekonečném milosrdenství rozhodl,

že v mariánských svatyních po celém světě budou jeho děti požehnány zázraky a na některých
odlehlých místech velmi vzdálených od velkých měst jim požehná i Nejsvětější Trojice.
VE VŠECH TĚCHTO SVATYNÍCH BUDE TRYSKAT VODA, ABY UZDRAVILA NEMOCNÉ
NA TĚLE I NA DUŠI.
Boží lidé, nezoufejte, zachovejte si pevnou a neochvějnou víru. Budete testováni. Zklidněte svou
mysl, pomáhejte si navzájem a nebudete zklamáni.
NEBOJTE SE, MÉ LEGIE BOJUJÍ ZBRANÍ, PŘED KTEROU SE ĎÁBEL ZUŘÍ: JE TO ZBRAŇ
LÁSKY.
LIDÉ BOŽÍ, MŮJ MEČ MI BYL DÁN BOHEM A ZNAMENÁ BOŽÍ VŮLI A JEHO MOC NAD
ZLEM.
Z Božího rozkazu budu za vás bojovat a bránit vás.
Beze strachu posilujte svou víru. Žehnám vám.
Svatý archanděl Michael

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 4. září 2022
Luz de Maria, (Argentina), https://www.revelationesmarianas.com

Lidé našeho krále:
Má věrnost a láska k Bohu mě vedly k tomu, že jsem sjednotil anděly, aby bránili Otcovský trůn
před pýchou Lucifera, který spolu s dalšími anděly povstal proti Bohu. Byla to válka v nebi proti
ďáblu [Zj 12, 7-8] a Lucifer již ztratil svou krásu, protože byl naplněn pýchou a závistí.

NEODPOČÍVEJTE VE DNE ANI V NOCI, PROTOŽE ĎÁBEL NEODPOČÍVÁ.
Boj mezi dobrem a zlem je stálý. V této době bojujeme za spásu duší proti ďáblu, který je chce
uvrhnout do ohnivého jezera.
DĚTI NAŠEHO PÁNA A KRÁLE JEŽÍŠE KRISTA NEMOHOU BÝT PASIVNÍ, ALE BOJOVNÍ,
V PŘÍPADĚ POTŘEBY I PROTI SOBĚ SAMÝM, ABY NEUPADLY DO PÝCHY A HŘÍCHU.
Ďáblova pýcha způsobila, že byl spolu se svými zlými anděly vyhnán z nebe a poslán na zem.
Ďábel se řídí heslem: vše pro mě, žiji především pro sebe.
Proto vás, Boží lidé, vyzývám, abyste všechno dali Bohu, abyste žili pro Boha, abyste milovali Boha
a svého bližního.
Lidstvo míří do propasti…
Lidstvo směřuje ke konfrontaci…
Lidstvo směřuje k duchovnímu a fyzickému vyhladovění…
Lidstvo směřuje k hospodářskému zhroucení…
Lidstvo směřuje k přivlastnění Antikrista těch, kteří jej přijmou za vlastníka země a umístí na sebe
jeho znamení…
Aniž byste věřili tomu, co vám říkám, smějete se poselstvím z nebe, ale připravte se, než začnete
truchlit.
Vyznejte své hříchy dřív, než vás temnota najde ve stavu hříchu.
PŘED VAŠIMA OČIMA SE BUDOU DÍT VELKÉ NESPRAVEDLNOSTI A VY SE BUDETE
CÍTIT BEZMOCNÍ, ALE BOŽSKÁ SPRAVEDLNOST JE S BOŽÍM LIDEM A NAD BOŽÍM
LIDEM. ODOLÁVEJTE, NEJSTE SAMI.
Modlete se, Boží lidé, nebuďte unavení modlitbou svého srdce.
Modlete se, Boží lidé, a čiňte zadostiučinění za těžká provinění lidstva proti Nejsvětější
Trojici.
Modlete se, Boží lidé, země se otřásá stále silněji: modlete se za Portoriko,
Dominikánskou republiku, Střední Ameriku, Ekvádor a Japonsko.
Modlete se, Boží lidé, přichází nová nákaza – postihne kůži a dýchací ústrojí.
Slunce tvrdě udeří zemi sluneční bouří a ta se ocitne ve tmě, zanechá lidstvo ztišené
a otřesené. Lidé si za soumraku posvítí tím, co si k tomuto účelu připraví.
V noci nevycházejte z domu, modlete se jako rodina nebo sami, ale MODLETE SE.

Jste jako za časů Noemových… Věřte a připravujete se, i když se vám vysmívají.
UŽ JSTE V TÉTO CHVÍLI!
Země se točí, lidský čas se zrychlil a vy, Boží lidé, se musíte zastavit a zkoumat sami sebe.
Na základě Božího mandátu stojím se svými nebeskými legiemi, abych vám v tomto přechodném
období pomáhal. Věřte v Nejsvětější Trojici, v naši Královnu a Matku a v naši ochranu.
Ocitnete se před Božími pomocníky, které si zaslouží poslušné děti, děti víry a pokorné děti.
Svátosti musí být požehnány, je nutné, abyste v ně věřili.
Mé legie poslouchají Boží vůli, která si přeje dobro pro své děti.
Žehnám vám.
Svatý archanděl Michael

Poselství Matky Spásy ze dne 9. září 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelationesmarianas.com

VYZÝVÁM VÁS K BDĚLOSTI!

Milované děti:

UCHOVÁVÁM VÁS SKRYTÉ V KAŽDÉM ÚDERU MÉHO SRDCE.
PŘIJÍMEJTE MÉ POŽEHNÁNÍ SPOLU S MOU NEUSTÁLOU POMOCÍ PRO POTŘEBY
KAŽDÉHO Z VÁS A PRO TO, ČEMU ČELÍTE NA SVÉ KAŽDODENNÍ CESTĚ.
Jsou to lidé, které jsem přijala u paty kříže slávy a vznešenosti. Některé z těchto dětí se vzdálily
a vzdalují od tohoto lidu, který mi dal můj Syn, žijí v nemravnosti a přidaly se k hordám ďábla.
Můj Boží Syn kvůli tomu trpí a já je vyzývám k obrácení.
Děti:
ELITA NABÍRÁ NA SÍLE! Změny na sebe nenechají dlouho čekat, jsou již v lidstvu všeobecně
rozšířeny a nejsou pro dobro mých dětí, ani pro dobro jejich duchovního života.
Mé děti:
VYZÝVÁM VÁS K BDĚLOSTI! Držte se pravého učení, abyste se nevzdalovaly od mého Syna.
Neodchylujte se od Přikázání a buďte pozornými dětmi Božího Zákona.
Mé děti:
BUĎTE VE STŘEHU! Buďte ve střehu ve všech ohledech, protože na Zemi je několik ohnisek
války, která přejde od slov k činům. Lidstvo je ohroženo moderními zbraněmi i zbraněmi, které
nezná.
ZŮSTÁVEJTE VE STŘEHU! Podívejte se vzhůru, nebeské těleso se blíží.
Modlete se, mé děti, modlete se za Čínu a Tchaj-wan.
Modlete se, mé děti, modlete se za Rusko a Ukrajinu, modlete se, děti, je to nutné.
Modlete se, mé děti, modlete se za Ameriku, příroda ji vede k utrpení před zraky lidí.
Modlete se, mé děti, modlete se za Argentinu, komunismus vstoupil do této země.

LIDÉ MÉHO SYNA NEVĚDÍ, ŽE S OBRÁCENÍM A MODLITBOU SE DÁ PŘEKONAT VELKÁ
BITVA [Mt 7, 7-11; Žid 9, 11-14]. Průměrnost víry některých mých dětí jim brání otevřít své srdce
mému Synu.

V této chvíli nacházím bytosti, které jsou pravým útočištěm útěchy pro mého Syna tváří v tvář
svatokrádežím, urážkám a skutkům pohrdání, které jsou páchány na mém Synu.
Děti:
Hledáte útočiště, chcete se v nejkritičtějších chvílích uchýlit do fyzického útočiště?
Především buďte prvními útočišti, kde můj Syn odpočívá a nachází uspokojení v tomto čase
i v čase, který přijde. Buďte láskou. Buďte vykonavateli Boží vůle.
MILUJI VÁS A CHRÁNÍM VÁS.
NEBOJTE SE DĚTI, NEBOJTE SE. JSEM S KAŽDÝM Z VÁS.
Žehnám vám.
Matka Maria
Poselství Ježíše ze dne 15. září 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

VRÁTÍTE SE K NEKVAŠENÝM CHLEBŮM

Moji milovaní lidé:
Miluji vás a žehnám vám. Jste zřítelnice mého oka.
Přicházím k mým dětem, abych jim přinesl obrácení…

JAKO PROSEBNÍK LÁSKY PŘEDSTUPUJI PŘED KAŽDÉHO Z VÁS. CHCI POHLÉDNOUT DO
OČÍ KAŽDÉMU A TÍMTO ZPŮSOBEM ZJISTIT, KDO MNE ZAPŘE…
OTEVŘETE MI DVEŘE LIDSKÉ VŮLE, ABYCH VÁM MOHL POMOCI A VY SE MOHLI
ZMĚNIT!
Děti, které z vás Mi otevřou dveře svých srdcí, aby se mohly stát mými důstojnými útočišti?
Abyste mohly být mými anděly přivedení do fyzických útočišť, která se nacházejí po celé Zemi
a kde musíte žít v naprostém bratrství, je nutná změna života.
NAŠE SVATÁ SRDCE JSOU ÚTOČIŠTĚM PRO MŮJ LID, kde se rozmnožuje víra, naděje, láska,
vytrvalost a láska, aby můj lid mohl vytrvat uprostřed silných a pro lidstvo překvapivých událostí,
které lidstvo zastihnou v době Velkého soužení.
Můj lide, neblahý pokrok vědecké inteligence, která pomocí atomové energie byla použita ke
zničení samotného člověka, sama byla a je rozsudkem této síly.
NEJVĚTŠÍ DAR, KTERÝ MŮJ OTEC DAL ČLOVĚKU, JE DAR ŽIVOTA A LIDSKÉMU
STVOŘENÍ NENÍ DOVOLENO S NÍM DISPONOVAT.
Lidstvo žije ve válce a v neustálém nebezpečí tváří v tvář aroganci a nevědomosti těch, kteří stojí
v čele vlád. Chtějí zastavit válku, ale mé děti trpí dál, třebaže jsou nevinní. Ti, kdo slouží ďáblu,
mají vyšší zájmy a nedovolí zastavení války, i kdyby připravili o život vlastní lidi, aby proti
vybranému národu poštvali ostatní národy.
Takový je osud lidstva: lidé půjdou jako ovce na porážku, vedou je k utrpení a kopím pýchy Mi
znovu otevírají bok [Jan 19, 34].
Moji lidé, můj milovaní lidé, poslouchejte Mě a nenechejte se zastavit:
PŘIPRAVTE SE TAK DOBŘE, JAK JEN MŮŽETE. Kdo se nedokáže připravit, tomu zajistím
prostředky k přežití.
PŘIPRAVTE SE! BEZ ODKLADU…
Podívejte se, jak Slunce ovlivňuje Zemi a přináší závažné události, které postihují celou planetu
a také mé děti. Některé sopky, kterých se mé děti obzvlášť obávají, vybuchnou. Země se bude
silněji otřásat a horko a zima budou extrémní.
OBRAŤTE SE!
UKONČETE SOUPEŘENÍ A SVÁRY MEZI VÁMI, KTEŘÍ TVRDÍ, ŽE STOJÍ PŘI MNĚ.
Buďte více mými než ďábla, protože nemůžete sloužit dvěma pánům [Mt 6, 24-34]. Buďte mými
dětmi.

Modlitby Mne těší, jsou-li upřímné, jsou-li pronášeny kajícími dětmi, které chtějí duchovně růst, aby
splynuly s Boží vůlí.
Nedělejte si starosti s tím, co se vám stane. Starejte se jen tehdy, když k vám zkoušky nepřijdou.
Zkoušky jsou znamením, že jste si zvolili cestu, která vede ke Mně.
Modlete se, mé děti, modlete se, britská koruna bude velmi brzy v novinových titulcích.
Národy touží po nezávislosti.
Modlete se, děti moje, modlete se za Střední Ameriku, která se třese. Chile, Francie
a Itálie se budou třást.
Modlete se, mé děti, modlete se, velké společnosti vyrábějící potraviny pro lidstvo
upadají, cesta dodávek potravin bude odkloněna.
Modlete se, mé děti, modlete se, elita sílí a ekonomika upadá; řídí lidstvo ke svým
cílům.
VRÁTÍTE SE K NEKVAŠENÝM CHLEBŮM A BUDETE SE ŽIVIT SKROMNĚ. UDRŽUJTE
SHROMÁŽDĚNOU VODU V ZÁSOBĚ.
Buďte pozornými lidmi s pevnou vírou. Buďte bdělí, abyste nebyli oklamáni.
Modlete se svatý růženec a přijímejte Mě v mém Těle a Krvi v řádně připravené
eucharistii. Buďte experty na lásku.
PŘIPRAVTE SE NA VAROVÁNÍ, MOJE DĚTI, uvědomte si, že budete konfrontovány se svými
činy a skutky. Čiňte pokání!
Moji lidé:
TVÁŘÍ V TVÁŘ SKLÍČENOSTI, NEJISTOTĚ A STRACHU, KTERÉ VÁS MOHOU BRZY
PROVÁZET, BUĎTE STVOŘENÍMI, KTERÉ VĚŘÍ V MOU LÁSKU K MÝM DĚTEM.

NEDÁM VÁM KAMENÍ MÍSTO CHLEBA.
Nebojte se, má Matka vás chrání, nebojte se.
Zůstávám s každým z vás.
Žehnám vám a posílám vám své anděly, aby šli před vámi a otevřeli vám cestu.
Žehnám vám, mé děti. Ať vás obklopí můj pokoj.

Váš Ježíš

Poselství Matky Spásy ze dne 21. září 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

ZACHOVEJTE SI POTŘEBNÝ KLID A VÍRU

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
PŘIJMĚTE MÉ POŽEHNÁNÍ SPOLU S MÝM PŘÁNÍM, ABY VŠICHNI DOŠLI K POZNÁNÍ
PRAVDY [I Tim 2, 4].
Jako Boží děti máte schopnost žádat Ducha Božího o dar moudrosti, abyste pochopily, co vám
v Božím plánu pro každého z vás prospívá a co vám škodí. Boží Duch vás připravuje, abyste se
rozhodly pro obrácení a zachovaly si lásku, která vás vede k lásce k bližnímu.
Mějte velmi na paměti, co řekl můj Boží Syn:
"Ale až budete vysvobozeni, nedělejte si starosti s tím, jak nebo co budete mluvit. To, co máte na
srdci, vám bude sděleno v danou chvíli. Neboť to nebudete vy, kdo bude mluvit, ale Duch vašeho
Otce, který bude mluvit ve vás" [Mt 10, 19-20].
Moje milované děti:

ŽIVOT KŘESŤANA MUSÍ BÝT UKOTVEN V KRISTU…
JÁ JSEM JEHO MATKA, ALE MŮJ SYN JE BŮH: STŘED ŽIVOTA.
Pravý křesťan si zakládá na své víře, nenásleduje mého Syna jen z tradice, ale protože ho zná
a miluje v Duchu a Pravdě [Jan 4, 23-24].
Křesťan hasí svou žízeň v poznání Boží lásky k lidem v poznání Božího Zákona, v poznání svátostí
a skutků milosrdenství, rád se noří do Písma svatého a ví, že Bůh je Láska a Spravedlnost zároveň.
Pravý křesťan svůj život neustále uskutečňuje praktikováním všeho, co je povinnost, láska,
poslušnost, úcta, pokora, snášenlivost a cokoli, co musí udělat, aby žil podle vzoru mého Božího
Syna.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
BUĎTE V DUCHU OSTRAŽITÉ, ABYSTE SE NEDALY OKLAMAT, BUĎTE OPATRNÉ VE SVÉ
ŘEČI, ABYSTE NEZHŘEŠILY. Každý zná sám sebe a ví, kde se má změnit, jak má pracovat
a jednat. Učiňte to neprodleně! Můj Syn ví všechno a vy nesmíte otálet.
DÁVEJTE POZOR, DĚTI, NAPĚTÍ SE ZVYŠUJE! Ti, kdo stojí v čele národů, mluví o jaderné
energii, jako kdyby mluvili o ochraně Daru života. Pro některé vedoucí představitele nebo zástupce
států je diskuse o používání jaderné energie běžnou záležitostí.
Jak budou trpět ti, kdo způsobují bolest mému Božímu Synu touto zbraní ze samotného pekla,
která působí proti Daru života!
ZACHOVEJTE SI POTŘEBNÝ KLID A VÍRU, ANIŽ BYSTE DEZERTOVALI.
VĚZTE, BEZE STRACHU, ŽE MŮJ SYN ZŮSTÁVÁ SE SVÝM LIDEM, ŽE VÁS SVATÝ
ARCHANDĚL MICHAEL BRÁNÍ A ŽE JÁ VÁS NEÚNAVNĚ CHRÁNÍM.
Modlete se, moje děti, modlete se, země se bude silně otřásat, což povede k aktivitě
sopek a utrpení mých dětí.
Modlete se, děti moje, modlete se, v hlubinách země je země rozlámaná pohybem
tektonických zlomů, a to bude urychlovat stálost zemětřesení.
Modlete se, děti moje, modlete se, Země je v nebezpečí, Slunce vysílá silné solární
výrony, které ovlivňují komunikační prostředky.
Děti, zastavte se a podívejte se, jak se v této chvíli nad zemí valí voda, slunce vyzařuje větší žár,
v různých zemích se šíří oheň, vzduch vane silněji a země se na různých místech stále propadá…
To jsou znamení, kolik se toho stane.
Jako Matka lidstva musím své děti neustále varovat před tím, kolik bolesti jim to může způsobit…

STÁLE NAD VÁMI BDÍM, CHRÁNÍM VÁS A PŘIMLOUVÁM SE ZA VÁS U SVÉHO BOŽÍHO
SYNA, ABY ZMÍRNIL NĚKTERÉ PŘÍRODNÍ UDÁLOSTI.
Některé z mých dětí, které obývají Zemi, se budou stěhovat zejména do Jižní Ameriky, kde budou
hledat ochranu. Vzhledem k tomu musíte vědět, že země požehnání musí být předem očištěny.
Buďte dětmi adorace před nejsvětější svátostí oltářní. Můj Boží Syn slyší modlitby obětované
zkroušenými srdci a vrací je v požehnání celému lidstvu.
Modlete se, obětujte, připravujte se, buďte požehnáním pro své bratry, dávejte to nejlepší,
co máte ve svém srdci.
Milované děti:
KATEJON TRPÍ A VĚŘÍCÍ PLÁČOU A ČEKAJÍ NA TO, CO TOMUTO HROZNÉMU ZNAMENÍ
PŘEDCHÁZÍ.
Neztrácejte víru, jděte vpřed, modlete se, konejte pokání, napravujte, obětujte a buďte
vykonavateli Boží vůle. Buďte bratrští.
Chráním vás, můj plášť vás zakrývá, abyste nebyly spatřeny.
Miluji vás.
Matka Maria

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 23. září 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

DOBŘE VÍTE, ŽE JSTE VE VÁŽNÉM NEBEZPEČÍ

Milovaní Boží lidé:
CHRÁNÍM VÁS Z BOŽÍHO ROZKAZU SE SVÝMI NEBESKÝMI LEGIEMI, KTERÉ JSOU
VŠECHNY NA ZEMI.
Každé lidské stvoření je radostí nebo smutkem našeho Krále a Pána Ježíše Krista. To je vědomí,
k němuž je povolána každá lidská bytost. Přezkoumejte své činy a skutky, ptejte se sami sebe,
zda jste radostí nebo smutkem našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Tento boj je duchovní [Ef 6,12], není marný, je o duše, protože ďábel vás neustále pokouší,
abyste padli a byli tak příčinou zármutku našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Dobře víte, že jako součást lidstva jste ve vážném nebezpečí, že se stanete účastníky třetí světové
války, a musíte si to uvědomit, abyste změnili vše, počínaje jazykem, který používáte, přes
vyjadřování a gesta až po osobní vztah k Nejsvětější Trojici, k naší Královně a Matce, ke svým
společníkům na cestě, ke svým andělům strážným a ke svým bratřím a sestrám. To vše vychyluje
rovnováhu ve prospěch nebo neprospěch dobra.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:

TO JE OKAMŽIK, KDY VÁLKA PŘECHÁZÍ OD SLOV K ČINŮM A S VELKOU SILOU ZAČNE
UTRPENÍ LIDSTVA.
Země se bude silně otřásat, její jádro je magnetizováno Sluncem, které ji bičuje svými slunečními
erupcemi. Ze středu Země vychází prostřednictvím sopek to, co Země obsahuje ve svém nitru,
a velké sopky budou příčinou nečekaných erupcí.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Kolik nevinných je připraveno zemřít ve válce z donucení těch, kteří je vedou!
Kolik lidských bytostí mající hmotné statky se stane kočovníky, kteří se stěhují ze země do země,
aby se nestali obětí války!
Kolik lidí opouštějí své země, aby nemuseli aktivně sloužit v armádě!
Je to šílenství lidského tvora spolu s žádostivostí po moci, které vedou člověka k tomu, aby jednal
impulzivně.
Slyším v nebi:
"BĚDA, BĚDA, BĚDA TOMU, KDO PRVNÍ POZVEDNE RUKU A DÁ PŘÍKAZ K POUŽITÍ
JADERNÉ ENERGIE. BYLO BY LEPŠÍ, KDYBY SE TAKOVÝ ČLOVĚK NENARODIL".
Uvidíte nebeské těleso, které hoří na nebi a blíží se k Zemi. Buďte odolné, děti našeho Krále
a Pána Ježíše Krista, buďte odolné.
Buďte i nadále ostražité a nezoufejte.
KRÁL NEBES A ZEMĚ VÁM POSKYTUJE SVOU OCHRANU A OCHRANU SVÉ NEJSVĚTĚJŠÍ
MATKY SPOLU S ANDĚLSKÝMI SBORY.
Kupředu, a neobracejte se zpět!
Naděje a víra v Boží slovo vám nedovolí ochabnout. Beze strachu a beze spěchu pokračujte
s pevnou vírou v moc Nejsvětější Trojice. Buďte stvořeními dobra.
JAKO VELITEL NEBESKÝCH ZÁSTUPŮ ŽEHNÁM TĚM, KDO BEROU TOTO VOLÁNÍ VÁŽNĚ.
SLIBUJI VÁM, ŽE V ROZHODUJÍCÍCH CHVÍLÍCH BUDE PO VAŠEM BOKU TRVALE JEDEN
Z MÝCH ANDĚLŮ.
Žehnám vám svým mečem, aby vás lidská vůle nesvedla ke zlu.
Žehnám vám, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista.

Svatý archanděl Michael

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 28. září 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

ZANEDBALI JSTE DUCHOVNÍ STAV

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
V KLANĚNÍ NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI, V ÚCTĚ A ZADOSTIUČINĚNÍ ZA VŠECHNA LIDSKÁ
STVOŘENÍ, PŘICHÁZÍM K VÁM Z BOŽÍHO PŘÍKAZU.
PŘICHÁZÍM VÁS PROSIT O VĚTŠÍ ODDANOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI, aby modlitby
"v Duchu a Pravdě" získaly potřebnou sílu k tomu, aby se dotkly duší, které v této chvíli více než
kdy dříve potřebují, aby se jich dotkla modlitba, která vychází ze srdce.
PŘICHÁZÍM, ABYCH VÁS VYZVAL K ZASVĚCENÍ NAŠÍ KRÁLOVNĚ A MATCE, abyste, jako
její zasvěcení, byli stálými ctiteli nejsvětější svátosti oltářní.
Musíte být láskou ke svým bratrům:
Respektovat život svých bližních.
Pomáhat bližnímu ve všem, co potřebuje, zejména v duchovní oblasti.
Přivést je na na cestu věčné spásy založenou na poznání Písma svatého.
Musíte dodržovat Boží Zákon a ukázat, že mu rozumíte.

Nezanedbávejte svátosti a Boží Lásku, abyste skrze ně dostali milosti, které potřebujete, abyste
mohli jít dál.
Lidská bytost nepochopila, že v každém svém jednání, v každém svém skutku a v každé své
myšlence vytváří dobro nebo zlo.
V TOMTO ČASE SI MUSÍTE BEZPODMÍNEČNĚ UVĚDOMIT, ŽE MODLITBA SE MUSÍ
"MODLIT" A SOUČASNĚ TAKÉ PROMĚNIT V ČIN [Jan 1, 22-25].
Lidská bytost, která zanedbává bratrství, riskuje, že se stane pro své bližní kamenem úrazu.
UVĚDOMTE SI, ŽE JSTE V TÉTO CHVÍLI DRŽENI V NAPĚTÍ, ABYSTE SE KÁLI, OBRÁTILI
SE K BOHU A BYLI MU POTĚŠENÍM. Pak budou řetězy, které vás svazují, přetrženy a stanete
se nové, obrácené a pevně přesvědčené bytosti.
Kdo
Kdo
Kdo
Kdo

nemá víru, neuspěje v kázání.
nemá naději, nemůže kázat naději.
není milosrdný, nemůže kázat lásku k bližnímu.
není Láska, nemůže kázat Lásku.

Lid Nejsvětější Trojice musí vědět, že modlitba je zakončena praktikováním toho, o čem se modlí,
aby přinesla plody věčného života. Prázdná víra je mrtvá [Jk 2,14-26] a lidské stvoření bez lásky je
prázdné stvoření.
KDO SE CHCE STÁT ČÁSTÍ BOŽÍHO LIDU, MUSÍ BÝT PŘIPRAVEN, POKUD JE TO NUTNÉ,
PŘEKONAT SÁM SEBE, ABY BYL TAKOVÝ, JAK SI PŘEJE BŮH. Musí odložit hadry lidských
hloupostí, aby žil v neustálém cvičení lásky k Boží Vůli.
ZANEDBALI JSTE DUCHOVNÍ STAV, minimalizovali ho a netoužíte se obnovit nebo mít
velkorysého ducha. Materialismus vás natolik prostoupil, že nerozlišujete, kdy jednáte z vlastního
zájmu a kdy z lásky.
Lidstvo bude informováno o obávané jaderné bombě, a pak bude umlčeno…
Bude také informováno o kolapsu ekonomiky a nedostatku potravin.
A obrátil se Boží lid? Je to nyní obrácený lid?
Lidstvo bude trpět a toto utrpení bude slyšet celé stvoření, dokud Boží ruka nezasáhne a nezastaví
to, co lidský tvor vykonal, a dokud nepocítí tíhu Boží ruky a hříchu, kterého se dopustil proti Bohu.
ZEMĚ HOŘÍ A BUDE I NADÁLE HOŘET…
Lidský tvor nevolá k Bohu, ale na svých bližních páchá zlo, bouří se na ulicích a svou agresivitou ze
sebe dělá tvora k nepoznání.

Modlete se, Boží lidé, modlete se za Itálii a Francii, které trpí kvůli přírodě.
Modlete se, lid Boží, modlete se, Argentina pláče a ve svém nářku hledí na naši
Královnu a Matku Lujánu, jak je a byla urážena (*).
Modlete se Lidé Boží, modlete se za Španělsko, lid povstává a příroda jej bičuje.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za Mexiko, které se chvěje, jeho lid trpí a pláče.
Milovaný lide Nejsvětější Trojice:
PŘIJEDE POSEL A POZNÁ VÁS? Uvidí tolik tyranie v lidském srdci a bude trpět jako Kristus.
Pocítí pokrytectví v lidském stvoření a všechny vás povolá k Němu.
OBRAŤTE SE
Žehnám vám svým mečem. Chráním vás.
Svatý Michael Archanděl

(*) Poznámka překladatele: Panna Maria z Lujánu a baziliky Luján - Naše Paní Lujánská.
www.arquimercedes-lujan.com.ar/cartelera-de-novedades/

Poselství Matky Spásy ze dne 3. října 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

MŮJ SYN VÁM NEDÁ KAMENÍ MÍSTO CHLEBA

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, lidé mého nejmilovanějšího Syna:
MILUJI VÁS, CHOVÁM VÁS VE SVÉM MATEŘSKÉM SRDCI, ABYSTE V MÉM SRDCI
UCTÍVALI NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI A VZDÁVALI DÍKY ZA NEKONEČNÉ BOŽÍ
MILOSRDENSTVÍ.
Lidé mého Syna:
NYNÍ JE ČAS, ABYSTE POCHOPILI, ŽE VAŠE SKUTKY A ČINY MUSÍ SMĚŘOVAT
K DOBRU A DÁT STRANOU DUCHOVNÍ PRŮMĚRNOST.
Lidské bytosti v této době touží vyzdvihnout své vnitřní já, aby vynikly, aniž by se ptaly samy sebe
nebo se obávaly, zda se tato osobní dokonalost nepovznese nad jejich bratry a sestry, a tak je
někdy nechají padnout na zem.
Jako Matka vás vyzývám k obrácení, a ne k uskutečňování osobních zájmů, protože antikrist
a jeho legie zaklepali na dveře lidstva a jejich zloba byla přijata lidem mého Božího Syna.
JIŽ POCIŤUJETE KRIZI, JIŽ ŽIJETE V KRIZI, PROŠLI JSTE KRIZEMI A VYŠLI Z NICH,
ALE TATO KRIZE NEBUDE PŘEKONÁNA, DOKUD NEZASÁHNE MŮJ BOŽÍ SYN.

Celé stvoření se změnilo rukou člověka, stejně jako se změnilo lidské srdce. Je to vrcholný okamžik
vlivu zla na změněné, nespokojené, nechápavé lidstvo, odcizené Bohu, sjednocené ve svém
smýšlení k rouhání proti Nejsvětější Trojici a proti této Matce lidstva.
Mé děti, ve svém myšlení jste sjednocovány prostřednictvím různých elektronických médií, která
používají velké mocnosti a která vy používáte ke komunikaci.
Dávejte pozor, děti moje:
SVĚTOVÁ NADVLÁDA PŮSOBÍ NA MYSL LIDSTVA NATOLIK NEGATIVNĚ, ŽE BUDETE
JEDNAT A CHOVAT SE JAKO LIDSKÁ STVOŘENÍ NA VELMI NÍZKÉ ÚROVNI.
Lidé mého Syna, odevzdejte se mému Božímu Synu, pozvěte Jej, aby zůstal s vámi ve všem,
co děláte, nebo jak jednáte ve svém každodenním životě; tak zůstanete pod ochranou Nejsvětější
Trojice, nebeských legií a této Matky.
Činy a jednání lidu mého Syna musí být neustále udržovány ve směru dobra [1Tes 5, 15], aby se
zabránilo negativním myšlenkám, protože v této době žijí lidská stvoření neustále obtěžována
negativními myšlenkami, které jsou jim posílány a které nejsou plodem lidské vůle. Protože se však
lidstvo staví proti mému Synu a přijímá světské, je snadnou kořistí zla, které je neustále pokouší.
Abyste se osvobodili od pokušení, musíte konat dobro, myslet v dobru, přát si dobro
pro sebe i své bratry [2Tes 3, 13].
Nepřipusťte myšlenku, která by byla v rozporu s bratrstvím, s láskou, s odevzdaností,
se zbožňováním Nejsvětější Trojice, s oddaností všem nebeským sborům a s úctou k této Matce.
Nezapomeňte, mé děti:
MUSÍTE SE PODŘÍDIT MÉMU SYNU A NEUSTÁLE JEJ PROSIT, ABY NA VÁS BYLA VYLITA
KREV A VODA, KTERÁ VYTEKLA Z JEHO OTEVŘENÉHO BOKU NA KŘÍŽI, ABYSTE BYLY
NOSITELI DOBRA A ABY DO VÁS ZLÝ NEMOHL PRONIKNOUT SVOU ZÁKEŘNOSTÍ.
Milovaní lidé mého Syna, jděte k Němu rychle. Lidstvo visí na vlásku a vy musíte zachránit duše,
zachránit vaše duše, protože budete podrobeni těžké zkoušce těmi, kdo chtějí projevit svou moc
zbraní nad celým lidstvem.
Ale nebojte se, děti moje, můj Syn vám nedá kamení místo chleba, můj Syn přinese mannu
z nebe, aby živil své děti.
PRACUJTE A JEDNEJTE V RÁMCI DOBRA A OBDRŽÍTE DOBRO A BOŽSKÉ POŽEHNÁNÍ
POTŘEBNÉ K TOMU, ABYSTE NEPODLEHLI ZKOUŠKÁM.
Miluji vás, děti moje, přikrývám vás svým mateřským pláštěm, přikrývám vás svou láskou.

PODEJTE MI RUKU, NEBOJTE SE, JSEM UČEDNÍKEM SVÉHO SYNA A PŘEJI SI, ABYSTE
JÍM BYLY I VY.
Žehnám vám svou Láskou, žehnám vám svým ANO Bohu.
Matka Maria

Poselství Ježíše ze dne 10. října 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

MŮJ DŮM ZAOPATŘÍ TOHO, KDO NEMÁ NIC

Moji lidé, miluji vás… Jak moc vás miluji!
Můj lide, jsi Mnou milován.
PŘICHÁZÍM VÁS PROZKOUMAT, PODÍVAT SE NA VAŠI PRÁCI A JEDNÁNÍ…
PROTO SE UDRŽUJTE V OBRÁCENÍ.
Tolik vzpoury mého lidu je příčinou katastrof na zemi, a přesto se některé mé děti nechtějí dívat na
to, co se děje…
Jste hloupější než hloupost sama!
Dokud nezjistíte, že se topíte v nářku, nebudete ke Mně volat.
V TÉTO CHVÍLI SE NECHCETE MODLIT ANI MNE NAVŠTĚVOVAT, POHRDÁTE MNOU,
ŽIJETE, ANIŽ BYSTE MĚ POTŘEBOVALI. LIDSTVO SE VRHLO DO PROPASTI A BUDE
SKLÍZET OVOCE SVÉ POŠETILOSTI, ODLEHLOSTI MÉHO DOMU.

Moji lidé, krev je život, ale krev, odrážející se na Měsíci, je oznámením utrpení lidstva [Joel 2, 31].
NA KRVAVÉ MĚSÍCE BYLO POHLÍŽENO JAKO NA PODÍVANOU A MUSÍM ŘÍCI, ŽE
MINULÉ KRVAVÉ MĚSÍCE A TEN, KTERÝ ZNOVU UVIDÍTE, JSOU PŘEDZVĚSTÍ
STRAŠNÉHO UTRPENÍ, kterému bude lidstvo čelit v tomto vrcholném okamžiku.
Červený měsíc přijde oblečený jako lovec, což dává význam velmi bolestivé události využití jaderné
energie. Lovec bude jednat bez okolků v čase, který jste nejméně očekávali.
Moji milovaní lidé, od onoho krvavého měsíce zvaného "lovec" se válka bude ubírat jiným směrem.
Modlete se, pracujte a jednejte v touze po dobru pro své bratry, ale nejprve musíte změnit sami
sebe, abyste mohli dávat to, co nosíte uvnitř.
Moji lidé, světová ekonomika je ve vážném úpadku.
Vyzývám vás k modlitbě, aby vás vnitřní mír přivedl k jasnému pochopení toho, co se děje.
Bez mé přítomnosti v sobě nebudete mít vnitřní pokoj [J 14, 27; J 16, 33].
Lovci vědí, kde budou lovit, a proto si předem připravují plány.
Mé děti, moji lidé:
Využijí jadernou energii, a jakmile budou tato zařízení samotného ďábla použita, vtrhne do vás
ticho, strach z vás udělá kořist ještě před příchodem ohlášených událostí.
Přírodní zdroje budou znečištěny…
Potraviny budou znečištěny…
Udeří zima a mé děti se dostanou do vzájemných bojů, horší než dravá zvířata, která jim budou
neustále ztrpčovat život.
Pozor, děti moje!
Hrozba války již není hrozbou a můj lid bude trpět.
VYZÝVÁM VÁS, ABYSTE SE PŘIPRAVILI A POMOHLI TĚM, KTEŘÍ SE PŘIPRAVIT
NEMOHOU. MŮJ DŮM ZAOPATŘÍ TOHO, KDO NEMÁ NIC.
Modlete se, mé děti, modlete se, věnujte pozornost Číně, která učiní nečekaný skok.
Modlete se, mé děti moje, modlete se za Tchaj-wan.
Modlete se, děti moje, modlete se za vedoucí představitele Ruska.
Modlete se, děti moje, modlete se za vedoucí představitele Spojených států.
Modlete se, děti moje, modlete se za vedoucí představitele Ukrajiny.
JAKO LIDSTVO JSTE VE VÁŽNÉM NEBEZPEČÍ A TY, KDO NEUVĚŘILI MÝM SLOVŮM,
V NICHŽ JSEM VÁM JIŽ DŘÍVE ŘEKL, CO SE STANE, VYZÝVÁM, ABY V TÉTO CHVÍLI
UVĚŘILI A OBRÁTILI SE.

Očekávám vás jako milující Otec.
Lidská stvoření budou ovládána.
TOTO JE MOJE POSLEDNÍ VÝZVA, ABYSTE SE MATERIÁLNĚ PŘIPRAVILI.
Ti, kdo se nemohou připravit, o ty se postarám Já.
Démoni číhají a svatý Michael s nimi bojuje.
BUĎTE POZORNÉ, DĚTI MOJE, BUĎTE POZORNÉ!
BUĎTE DĚTMI, KTERÉ JSOU MNE HODNY.
MODLETE SE, VOLEJTE, POJĎTE KE MNĚ.
Žehnám vám.
Váš Ježíš
Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 16. října 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

DÁVEJTE SI POZOR NA FALEŠNÉ NAUKY
Lidé mého Krále a Pána Ježíše Krista:
Jako kníže nebeských legií jsem vyslán, abych vás informoval:
NAZRÁL ČAS… TEĎ!…
JAK TO PŘEDTÍM USTANOVILA NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE A JAK VÁM BYLO ŘEČENO.

Milované děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, Země se otřásá z hlubin a zvětšuje linie zlomů,
které způsobují zemětřesení. Země se vždy na tom či onom místě otřásala, ale nelze popřít, že
v současné době dochází k častějším pohybům a přibývá sopečných erupcí kvůli pohybům Země.
Dávejte si pozor na falešné nauky:
BOŽÍ ZÁKON NEMŮŽE BÝT ZMĚNĚN, MYSTICKÉ TĚLO NAŠEHO KRÁLE A PÁNA JEŽÍŠE
KRISTA SI JE VĚDOMO, ŽE BOŽÍ ZÁKON JE JEN JEDEN [Ex 20, 1-17; Mt 22, 36-40] A ŽE
JEN V KŘÍŽI A V JEDNOTĚ SE MŮŽE UKÁZAT ROZSAH BOŽÍ VŮLE.
Milí věřící, je třeba, abyste se posunuli od průměrného duchovního života k plnému prožívání
spirituality víry. Boží lidé musí mít pevnou víru [1Jan 5, 4] v době, kdy stále více postupuje
dekristianizace. Úcta k Bohu v lidském stvoření velmi poklesla, což povede k velkému
pronásledování Božího lidu. Proto je víra a porozumění lidského stvoření nezbytné k tomu,
aby bylo pevné v modlitbě, protože bez modlitby není možné splynutí s Nejsvětější Trojicí.
MODLITBA JE NEZBYTNÁ A JAKO KNÍŽE NEBESKÝCH LEGIÍ VÁS UJIŠŤUJI, ŽE KAŽDÁ
PROSBA VZNESENÁ SE ZKROUŠENÝM SRDCEM JE PŘIJATA NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICÍ
A NAŠÍ KRÁLOVNOU A MATKOU POSLEDNÍCH ČASŮ.
Přijímejte Tělo a Krev našeho Krále a Pána Ježíše Krista a buďte věrní pravému učení církve
našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Děti Nejsvětější Trojice:
Je čas, abyste žily víru naplno, beze strachu, bez obav, bez úzkosti před postupem válečné vřavy
a bez zapomínání, že mírové smlouvy nejsou mírem, ale předstíráním národů, aby se více připravily
a došly k tomuto záměru.
VÍRA, LIDÉ BOŽÍ!
Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
VAROVÁNÍ JE BLÍZKO, PROTOŽE VÁLKA JE BLÍZKO…
Modlete se jako Boží lidé, modlete se svatý růženec, je to jedna z modliteb, v níž spolu
s naším Králem a Pánem Ježíšem Kristem a spolu s naší Královnou a Matkou prožíváte
život, utrpení, smrt a zmrtvýchvstání našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Modlete se, modlete se. V Božím domě se vyhlašují chvály Nejsvětější Trojici a naší
Královně a Matce Posledních časů a hlásá se svatý růženec tváří v tvář hrozbám, které
lidstvu hrozí v souvislosti s nebeským tělesem, které se blíží se k Zemi.
Modlete se, děti Nejsvětější Trojice, modlete se za to, co se v této době děje na Zemi,
a modlete se za síly, které přejdou od hrozeb ke skutečnému zbrojení.
Modlete se, děti Nejsvětější Trojice, modlete se z celého srdce, aby se zmírnila
intenzita používání vám neznámých zbraní, je-li to Boží vůle.
Modlete se, modlitba je balzám na duši.
Žehnám vám a chráním vás.
Svatý archanděl Michael

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 23. října 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

KDO ZAÚTOČÍ NA ŘÍM?

Lide mého Krále a Pána Ježíše Krista:
JSI MILOVANÝ NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICÍ, MILOVANÝ NAŠÍ KRÁLOVNOU A MATKOU
POSLEDNÍCH ČASŮ.
Praxe naplňování Božího Zákona je pevným základem, na němž každá lidská bytost
posiluje svou spiritualitu, a proto je její víra pevná a silná.
Děti mého Krále a Pána Ježíše Krista:
Současná móda je ohavná. Ženy a jejich nahota vyjadřují dobu, v níž se lidstvo nachází. Muži se
oblékají jako ženy, do hedvábných šatů…
LIDSTVO SI NEUVĚDOMUJE, ŽE TOTO JE DOBA DUCHA SVATÉHO, V NÍŽ BY BOŽÍ DÍTĚ
MOHLO DŮSTOJNÝM ŽIVOTEM DOSÁHNOUT VĚTŠÍHO ROZLIŠOVÁNÍ VE SVÉ PRÁCI
A JEDNÁNÍ DÍKY MILOSTI DUCHA SVATÉHO.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Chybí formace křesťanů, abyste byli skutečně věrnými Božími dětmi a tvory víry.

Nemluvím k vám o rozvoji velkých učenců, ale o formování učedníků našeho Krále a Pána Ježíše
Krista [Mt 28, 19-20], jejichž víra se posiluje ve vztahu nekonečné Boží lásky ke každému člověku.
V TÉTO CHVÍLI JE PŘÍTOMNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE A NAŠÍ KRÁLOVNY A MATKY
V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA NEZBYTNÁ.
Zažívá už lidstvo hladomor? Ten bude narůstat a rozšíří se ze země do země, až zahrne celý svět.
Ruka člověka s velkou mocí způsobí, že lidstvo zakusí následky použití zbraní, které povedou
lidstvo
k největšímu chaosu. Smrt bude projíždět Zemí a zanechávat za sebou stopu utrpení.
Modlete se, Boží děti, modlete se, Země je ve svém nitru v neustálém pohybu, který
bude stoupat na povrch.
Modlete se, Boží děti, modlete se, lidstvo se blíží k válce. Bude to nejhorší noční můra,
jakou kdy tato generace zažila.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
V TÉTO DOBĚ DUCHA SVATÉHO BUDE TATO GENERACE PROŽÍVAT NEJVĚTŠÍ NOČNÍ
MŮRY A PRO LIDSTVO PŘIJDE NEJVĚTŠÍ POŽEHNÁNÍ [J 16, 13-14].
Kdo zaútočí na Řím?
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, žehnám vám. Vyzývám vás k pokání, k návratu na cestu
věčné Pravdy. Vyzývám vás, abyste se nebáli, ale abyste se vnitřně změnili pod vedením Naší
Královny a Matky posledních časů.
Nebojte se, buďte pevnější ve víře.
Svatý archanděl Michael

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 29. října 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

ŽIJETE VE VÁLCE O VAŠE DUŠE

Moji milovaní lidé, lidé mého Nejsvětějšího Srdce:
Žehnám vám vírou…
Žehnám vám nadějí…
Žehnám vám láskou…
ŽIJETE V DUCHOVNÍ VÁLCE, VE VÁLCE MEZI DOBREM A ZLEM, VE VÁLCE O DUŠE,
O VAŠE DUŠE.
Jste součástí lidstva a součástí dějin spásy, proto si musíte uvědomit, v jakém vrcholném období
žijete, a nepřehlížet duchovní změny, které musí v této době převládnout.
Je důležité, abyste znali Starý zákon, aby vám to, co se děje v této době, nebylo cizí. Uvědomte si
zázrak lásky mé skutečné přítomnosti v eucharistickém pokrmu a v mém lidu, který chráním.
Některé z mých dětí mají velké intelektuální schopnosti, ale nebojují proti svému osobnímu egu,
aby se proměnily v bytosti víry, lásky, laskavosti, klidu, útěchy a lásky k bližnímu, které jsou tak
potřebné v tomto kritickém okamžiku, v němž se nacházejí.
Počasí si v každém ročním období zachovává své výkyvy a silné působení, což vede k nejkrutější
zimě.

Modlete se, děti, modlete se za Rusko, Spojené státy, Ukrajinu a Čínu.
Modlete se, děti, modlete se za Indii, trpí přírodou.
Modlete se, děti, modlete se, zbraně zastaví lidstvo.
Modlete se, děti, modlete se, sopky zvyšují svou aktivitu.
Modlete se, děti, modlete se, Latinská Amerika trpí, Já trpím za ni. Braňte víru, modlete
se srdcem.
Moji lidé, moji milovaní lidé:
BUDETE ŠOKOVÁNI NÁHLÝM ČINEM VYUŽITÍ JADERNÉ ENERGIE, KTERÝ MĚ PŘIMĚJE
JEDNAT S MOU SPRAVEDLNOSTÍ.
NEDOVOLÍM, ABY LIDSKÝ TVOR ZNIČIL SÁM SEBE, ANI ABY ZNIČIL STVOŘENÍ.
Probuďte se, nespěte, probuďte se, mé děti!
Moje Blahoslavená Matka vás chová ve svém Neposkvrněném Srdci. Tato Matka, která miluje své
děti, vám dává svůj dech a svou ochranu.
Můj lide: VÍRA, VÍRA, VÍRA!
STOJÍM PŘI VÁS TÍM, ŽE VÁS OSVOBOZUJI OD ZLÉHO.
MUSÍTE MI TO DOVOLIT, PROSTE O TO S VÍROU.
Modlete se, můj lid se musí přimlouvat za lidstvo.
Má Láska zůstává v každém z vás. Chráním vás.
Váš Ježíš

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 3. listopadu 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

MODLETE SE ZA TY, KDO VÁS NEMILUJÍ

Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Jako vyslanec Nejsvětější Trojice vám musím sdělit následující:
Lidstvo, které stále více upadá do materialismu, se zaměstnává jen tím, co je bezprostřední
a konečné.
LIDSKÝ TVOR SI VYTVOŘIL BOHA ZE SEBE SAMA, ZE SVÉHO SMRTELNÉHO TĚLA,
SVÉHO EGA, SVÉHO POSTAVENÍ VE SPOLEČNOSTI, COŽ MŮŽE VÉST K TOMU,
ŽE ZTRATÍ SVOU DUŠI, POKUD SE OKAMŽITĚ NEROZHODNE PRO RADIKÁLNÍ
ZMĚNU SVÉHO ŽIVOTA TÍM, ŽE BUDE USILOVAT O OBRÁCENÍ.
Fascinovaně hledíte na dvě země, které jsou ve válce, a to je prostředek, kterým odvádíte svou
pozornost tím, že zlehčujete význam ostatních zemí v konfliktu. Uvědomte si, že na Balkáně dojde
k smrti vůdce, což okamžitě povede k válce mezi národy.
Děti naší Královny a Matky se nepokoušejí zkoumat, co se skrývá za tím, co se v této době děje:
právě se připravuje scéna pro třetí světovou válku.
Ubohé lidstvo!

Pod vědeckými pojmy skrýváte opakované bičování Země přírodou a klimatickou změnou nazýváte
to, před čím vás už předem varovalo nebe.
VŠE, CO SE DĚJE, VEDE LIDSTVO K NAPLNĚNÍ TOHO, CO MU BYLO OZNÁMENO.
Velké změny povedou k tomu, že ještě urychlí příchod událostí pro očistu této generace.
Před vámi je další znamení: Měsíc oděný do červené barvy, barvy krve, který znáte jako takzvaný
bobří měsíc. Bobr si obstarává zásoby na zimu, ale je ohrožován těmi, kdo ho pronásledují, aby ho
ulovili.
Měsíc vám oznamuje, jak blízko je očišťování lidstva:
Předznamenává blížící se velká zemětřesení a sopečné erupce…
Ve většině zemí je to smutná předzvěst bolesti, kterou budou trpět protestující země…
Předznamenává vážná ozbrojená povstání s cílem svrhnout vaše vlády…
Předznamenává, že toto lidstvo bez Boha, bude pronásledovat své vlastní bratry…
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, jste lidmi plnými ctnostmi, jimiž bezbožný člověk pohrdá.
Je to čas smutku vyvolaný samotnou inteligencí člověka, který odmítl Nejsvětější Trojici
a naši Královnu a Matku. Jeho duchovní schopnosti slábnou, což lidskému stvoření brání v tom,
aby v sobě uchovalo víru a ušlechtilé city plné lásky, jak to přikázal náš Král a Pán Ježíš Kristus.
JE TO ÉRA DUCHA SVATÉHO PRO TY, KTEŘÍ STOJÍ PEVNĚ VE VÍŘE… [Joel 2, 28-29].
PRO TY, KDO SE CHTĚJÍ OBRÁTIT, NASTANE ČAS ZÁZRAKŮ, JE TO ČAS, KDY TOHOTO
ZÁMĚRU LZE DOSÁHNOUT.
AŤ UŽ JE OKAMŽIK JAKKOLI SILNÝ, JE OPTIMÁLNÍ PRO OSOBNÍ OBRÁCENÍ.
Návodem na cestu je Láska.
Vodítkem, které je vyznačeno, abyste nesešli na scestí, je poslušnost.
Místem setkání je bratrská láska.
Máte Matku, která vás miluje a ve svém Neposkvrněném Srdci chrání všechny své děti před
svedením zlem.
POZORNÝ, POSLUŠNÝ, BRATRSKÝ A MILOSRDNÝ, takový je lid našeho Krále a Pána Ježíše
Krista: lid lásky, láskyplné lásky a pevné a silné víry, tak silné, že ani vichřice jej nepřemohou
[1Kor 13, 1-13].
Čekejte na anděla pokoje, dostanete ho díky pevné víře, s níž na něj čekáte.
Modlete se v každém čase [Ef 6, 18].

Modlete se činy a skutky a milujte bližního, i když vaším katem bude váš vlastní bližní.
Modlete se za ty, kdo vás nemilují.
Modlete se srdcem.
Svatý archanděl Michael

Poselství Matky Spásy ze dne 6. listopadu 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, žehnám vás svou láskou.
Lidé mého Syna:
VYZÝVÁM VÁS, ABYSTE BYLI BRATRŠTÍ, ZACHOVÁVALI SI VÍRU, [Mt 17, 20-24],
DÁVALI, ABYSTE PŘIJÍMALI, POZORNĚ SLEDOVALI ZNAMENÍ A SIGNÁLY
[Lk 12, 4-56], ABYSTE SE STALI LIDMI, KTEŘÍ ROZJÍMAJÍ O TOM, CO SE DĚJE.
Můj Syn trpí za každý čin a jednání, které jsou v rozporu s jeho vůlí.
Přišel čas, kdy mé děti nevidí, neposlouchají a nekážou: zůstávají slepé, hluché a němé, aby se
zalíbily těm, kdo nejsou v souznění s Boží vůlí.

Lidé jsou poblázněni hlukem všednosti a škodí svému tělu i duchu, nemodlí se a odvrátili se od
mého Syna. Jsou to lidé bez Boha.
LIDSTVO JE VE VÁŽNÉM NEBEZPEČÍ A VY TO NEVIDÍTE, naopak, neustále se bavíte, aniž
byste mysleli na urážky, kterými zraňujete mého Syna.
Tato generace žije v tak velkém hříchu, že je větší než Sodoma a Gomora [Gn 19, 1-30].
V tuto chvíli je pohár [trpělivosti] téměř prázdný.
JSEM MATKA A UČITELKA, NEJSEM NOSITELKOU STRACHU, NAOPAK, PŘEJI SI,
ABYSTE SE PŘIPRAVILI A OBRÁTILI.
Lidstvo žije v naprostém násilí, je vnitřně prázdné, uspokojuje své nízké pudy a je snadnou kořistí
zla.
Můj Syn vás miluje a tato Matka a Učitelka vás miluje, proto vás přicházím vyzvat
k duchovní proměně a připravit se na utišení hladu a zmírnění chladu. Mějte doma modlitební
knihy, duchovní knihy, které musíte mít v tištěné podobě.
Kráčíte v temnotě, v téže temnotě, která přijde na Zemi a zcela ji zahalí; pak přijde Boží světlo a
osvítí vše, co existuje.
LÁSKA BUDE V TĚCH DĚTECH, KTERÉ SE KAJÍ, A STANOU SE MÝMI SYNY, MAJÍCÍ NOVÝ
ŽIVOT.
Lidé mého syna:
VÁLKA SE STÁLE ROZŠIŘUJE! Lidská rasa jde bezcílně, aniž by viděla, jak zájmy zejména
jednoho národa rozdmychávají oheň, aby konflikty neustávaly.
Utrpení lidstva se prohlubuje: hlad člověku ukáže svou tvář a nastane nářek. Země se budou
muset zatemnit, aby nebyly v noci vidět, aby tak ochránily své obyvatele.
DĚTI MÉHO NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE, BEZE STRACHU, STÁLE POKRAČUJTE
V RŮSTU VÍRY, PŘIBLIŽUJTE SE MÉMU BOŽSKÉMU SYNU, MODLETE SE
K SVATÉMU ARCHANDĚLU MICHAELOVI A JEHO LEGIÍM.
Buďte bytostmi vnitřního pokoje, beze sporů a závisti a bez arogance; pamatujte, že inteligence
bez Boha nezíská nebe, ale jen moudrost, pokora, mírnost, tichost, poslušnost, láska k bližnímu
a vytrvalost.
Lidé mého Syna, modlete se, modlete se, modlete se, země se ve svých útrobách
probudila a z jejího nitra vše, co obsahuje, stoupá ven skrze sopky.

Lidé mého Syna, modlete se, modlete se, modlete se, Francie pláče, Anglie upadá
do chaosu, modlete se, děti.
Lidé mého Syna, modlete se, modlete se, lidský čas není Božím časem, spěchejte
k obrácení. V mžiku oka se ocitnete v chaosu.
Jste milováni Nejsvětější Trojicí. Buďte lidmi, kteří praktikují modlitbu, milosrdenství, lásku,
bratrství, pokoru a víru, aniž byste zapomínali na Boží Zákon, skutky milosrdenství, svátosti a slovo
Písma svatého.
JAKO VAŠE MATKA VÁS CHRÁNÍM A ŽEHNÁM VÁM.
VAŠE MODLITBY A POTŘEBY S LÁSKOU PŘEDKLÁDÁM NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI.
POKRAČUJTE NA SVÉ CESTĚ BEZE STRACHU.
Děti mého Neposkvrněného Srdce:
MĚJTE NA PAMĚTI, ŽE NAKONEC MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ.
Miluji vás, lidé mého Syna, miluji vás. Nosím vás ve svém lůně, abych vás chránila. Nebojte se,
jsem s vámi.
Matka Maria
Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 10. listopadu 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

TRÁVÍTE SVŮJ ŽIVOT V DUCHOVNÍ PRÁZDNOTĚ

Milované děti Nejsvětější Trojice:
PŘICHÁZÍM K VÁM JAKO POSEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE…
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
MUSÍTE RŮST VE VÍŘE A ŽÍT POD OCHRANOU BOŽÍ VŮLE.
JAK SE BUDE TENTO ČAS VYOSTŘOVAT, SKUTKY A JEDNÁNÍ TĚCH, KTEŘÍ CHODÍ VE
STÍNU NEJVYŠŠÍHO, PONESOU OČEKÁVANÉ OVOCE VĚČNÉHO ŽIVOTA [Jan 15, 16; Jan
15, 5) A BUDOU JE SDÍLET SE SVÝMI BRATRY.
Lidská bytost tohoto času tráví svůj život v duchovní prázdnotě tak hluboké, že vrhá na své bratry
všechen svůj nedostatek bratrství a na každém kroku infikuje své bratry chladem, v němž většina
z nich žije svůj život.
Lidské ego nemá být vykořeněno, ale má být proměněno a spojeno s působením a jednáním
našeho Krále a Pána Ježíše Krista, aby všichni lidé žili v hluboké lásce a sdíleli požehnání, že jsou
Božími dětmi.
Tato generace se odvrátila od Nejsvětější Trojice a hledala Boží světlo nesprávnými způsoby, a tak
se ponořila do nebezpečných vod, ve kterých neumí plavat, jen se drží na hladině, protože jsou to
vody odporné.
Dívám se na tolik lidských tvorů, jak běží za antikristem, aniž by znali našeho Krále a Pána Ježíše
Krista, aniž by věděli, že náš Král a Pán Ježíš Kristus konal zázraky a nechlubil se tím, ale naopak,
ve spěchu se vzdálil.
Co je na antikristovi jiné, je to, že bude oznamovat údajné "zázraky", které bude konat. Dobře
víte, že to nebudou zázraky, ale skutky zla: bude využívat démonů, aby to vypadalo, že vzkřísil
mrtvého. PROTO JE NALÉHAVĚ NUTNÉ, ABYSTE ZNALI NAŠEHO KRÁLE A PÁNA JEŽÍŠE
KRISTA PŘÍMO Z PÍSMA SVATÉHO, ABYSTE JEJ POZNALI A NENECHALI SE OKLAMAT.
Chraňte svou mysl, pokračujte, aniž byste ji poskvrnili a přijali do ní škodlivé věci světa…
Obraťte se na naši Královnu a Matku, která vás v těchto bouřlivých časech povede ke svému
Božímu Synu.
Tento lid Nejsvětější Trojice je pošetilý, neví, že mír nenastane. Za falešnými mírovými dohodami
se skrývá příprava s největší výzbrojí na vzájemné vyhlazení.
Lidé Nejsvětější Trojice, proroctví se naplňují jedno za druhým.
Vy, kteří věříte, vy, kteří máte víru, vy, kteří se bojíte Boha, vidíte, že události nepočkají…

Boží lidé, vy, kteří jste se rozhodli vzdálit se od Boží lásky, bude vám, spolu se znamením
posledního krvavého měsíce, oznámen tento trest: ohavné zpustošení církve našeho Krále a Pána
Ježíše Krista.
ZPUSTOŠENÍ DUŠE PŘIJDE V DOBĚ, KDY ODSTRANÍTE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI Z MÍST
VYHRAZENÝCH K MODLITBĚ A UCTÍVÁNÍ A ODSTRANÍTE Z NICH NAŠI KRÁLOVNU
A MATKU.
To je malé varování před velkým a posledním znesvěcením…
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
VEZMĚTE SI TOTO POSELSTVÍ K SRDCI!…
Prohlubujte svou víru tím, že budete zachovávat Boží Zákon, svátosti a poznání Toho, který se
obětoval na kříži pro spásu lidstva!
PŘEMÍTEJTE O TÉTO VÝZVĚ, NEBERTE JI NA LEHKOU VÁHU!…
V lásce našeho Krále a Pána Ježíše Krista vám žehnám, osvětluji vám cestu, ochraňuji vás
a bráním vás.
Svatý archanděl Michael
Poselství Ježíše ze dne 14. listopadu 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

BUDETE SVĚDKEM VELKÉ ZKÁZY
Moji milovaní lidé, žehnám vám svou Láskou.

Moje milované děti:
MÁ LÁSKA ZAHRNUJE CELÉ LIDSTVO…
Všechny mé děti jsou zahrnuty mou Láskou a z lásky umožňuji každému z vás, abyste měly přístup
k mé Lásce, nebo abyste ji odmítly podle své svobodné vůle. Proto některá lidská stvoření přijímají
mou Lásku a jiná ji nepřijímají; a přesto je všude hledám, aby se ke Mně obrátily.
Lidstvo se ode Mne vzdálí natolik, že se bude zdát, že Mne má církev nepoznává, a bude přijímat
činy a skutky, které nepocházejí z mé vůle.
Lidstvo touží po bohu, který mu dovolí jednat a chovat se, jak se mu zlíbí, A TO NEJSEM JÁ.
Musíte žít v mé vůli a být vojáky mé Boží Lásky.
Moji lidé, žijte v mém nekonečném milosrdenství jako stvoření plnící mou vůli a milující mou
Nejsvětější Matku.
BILANCE MÉ SPRAVEDLNOSTI LEŽÍ PŘED KAŽDÝM ZVLÁŠŤ, JÁ JSEM SPRAVEDLIVÝ
SOUDCE [Iz 11, 3-4; 1Kor 4, 5].
Moji milovaní lidé, tato generace bude svědkem velké zkázy, jakou jste dosud nezažili, a proto vás
znovu a znovu volám k obrácení.
Mé děti nemohou zůstat těmi, kdo soudí své bratry [Jk 5, 9], ti stejní blázni, ti stejní hlupáci, kteří
úmyslně zůstávají hluší, slepí a němí, kteří jednají a chovají se jako farizeové.
Modlete se, moji lidé, modlete se, společná modlitba je nezbytná. Žijte ve vnitřní
modlitbě podle mého působení a jednání, udržujte svou mysl ve Mně a ve vašem
vztahu ke Mně.
Modlete se, moji lidé, přijde velká temnota, válka přijde v okamžiku, aniž byste
to čekali, jako blesk, a pak přijde velká temnota.
Modlete se, moji lidé, modlete se, na mé mystické Tělo se vylévá velký zmatek,
udržujte se ve snaze žít svatě.
Modlete se, moji lidé, modlete se za Chile, Střední Ameriku a Mexiko, budou otřeseny.
Modlete se, moji lidé, modlete se za Japonsko, Čínu a Blízký východ, modlete se
za Anglii a Spojené státy, válka zuří a nemoci opět přicházejí.
Moji milovaní lidé:
VY, KTEŘÍ SE SNAŽÍTE ZMĚNIT A CHCETE NYNÍ BÝT MÝMI NEJLEPŠÍMI DĚTMI,
NEBUDETE ZKLAMÁNI A BUDETE MÍT SVOU ODMĚNU. DRAHÉ DĚTI NEZKLAMU VÁS –
"JÁ JSEM VÁŠ BŮH" [Jan 8, 58] A ZŮSTANU S VÁMI.
Je čas, abyste se ztišili a zasvětili se tomu, abyste žili podle mé vůle.
Žehnám vám svou Láskou, žehnám vám svou vůlí.

Váš Ježíš
Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 18. listopadu 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

ZACHOVEJTE SI VNITŘNÍ POKOJ
Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
V TOMTO ČASE ZMATKU JSEM POSLÁN NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICÍ.
Poutníci, Boží Láska, s níž se ke každému z vás obrátil náš Král a Pán Ježíš Kristus
a naše Královna a Matka, vás povzbuzuje, abyste neupadli do zmatku. V tomto pokušení, v němž
se nacházejí vaši bratři a sestry, bez zdravého rozumu, aby se podívali na to, co se děje na Zemi,
vše popíráte s velkou nevědomostí.
LIDSKÉ STVOŘENÍ MUSÍ ŽÍT S NEUSTÁLOU POTŘEBOU USILOVAT O TO,
ABY STÁLO PO BOKU NAŠEHO KRÁLE A PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A NAŠÍ KRÁLOVNY
A MATKY.
Stvoření bude žít v pokoji jen tehdy, když bude ve svém životě cítit potřebu našeho Krále a Pána
Ježíše Krista a naší Královny a Matky. Tehdy budete myslet na našeho Krále a Pána Ježíše Krista
a na naši Královnu a Matku. Lidský tvor tak pozná, že je na správné cestě, jinak bude žít jen
z prchavých tužeb a falešných iluzí, které zlý utlačovatel duší může vést k tomu, že v okamžiku
podlehnete.
Milovaní našeho Krále a Pána Ježíše Krista, aniž byste dokázali milovat život, nadále jím pohrdáte
a nevážíte si jej.
Je třeba, aby si každý byl jist, že má vlastnosti, kterými ho obdařil Bůh Otec, aby miloval Boha
a miloval bližního, a aby byl svatou a čistou láskou, která přijímá bližního s poznáním, že Bůh je
v jeho životě vším.

Víra v existenci Boha a "láska k Bohu nade vše" [Mt 22,37-40] vás nečiní méně lidskými,
ale svobodnějšími. Proto ten, kdo miluje svého bratra, je skutečně lidským stvořením, svědkem
trojiční lásky.
Lidstvo bude mít jistotu, že bez Boha není ničím. Bude žít ve vnitřní prázdnotě, protože bude
pohrdat tím, koho má milovat: naším Králem a Pánem Ježíšem Kristem, který zemřel na kříži
a vstal z mrtvých, aby pro lidstvo získal Vykoupení.
Proto, aniž byste zapomněli, že vás nebe upozorňuje z lásky, žijte s povinností:
UCTÍVAT NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI A ZÁROVEŇ SI UVĚDOMIT VELIKOST, KTEROU VÁM
VTISKNE TROJIČNÍ LÁSKA.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
TITO LIDÉ JSOU JAKO MOŘSKÉ VLNY, PŘICHÁZEJÍ A ODCHÁZEJÍ, ANIŽ BY DOSÁHLY
DUCHOVNÍ STABILITY, HLEDAJÍ SENZACI, A NE PRAVDU.
Válka pokračuje na tom či onom místě, přichází zima s hořícím ohněm zbraní.
Neshoda národů je přivede k povstání.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, země se uvnitř otevírá, zemětřesení sílí a jeho síla se
zvětšuje.
Modlete se lidé Nejsvětější Trojice, modlete se za Střední Ameriku, Mexiko
a Spojené státy, země se chvěje.
Modlete se lidé Nejsvětější Trojice, modlete se za Panamu, Chile, Ekvádor, Kolumbii
a Brazílii, které budou otřeseny ve svých zemích.
Modlete se lidé Nejsvětější Trojice, modlete se, nejistota přichází tam,
kam se v této chvíli obracejí oči lidských tvorů.
Modlete se lidé Nejsvětější Trojice, modlete se za Francii, Rusko, Německo, Irák,
Ukrajinu a Libyi, kde přízrak války je nejvíce vidět.
Modlete se lidé Nejsvětější Trojice, modlete se za Japonsko, které bude otřeseno
a pronásledováno.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, zachovejte si vnitřní pokoj, aby ve vás nehořel oheň zla,
který vás spálí.
Modlete se, cvičte se v modlitbě, buďte vytrvalí, vyznávejte své hříchy a přijímejte Tělo a Krev
našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
BRÁNÍM VÁS, VZÝVEJTE MĚ.
V jednotě věřících lidí vám žehnám.
Svatý archanděl Michael

Poselství Matky Spásy ze dne 22. listopadu 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

ZŮSTAŇTE V DUCHOVNÍ I FYZICKÉ BDĚLOSTI
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, přijměte mé mateřské požehnání.
CHODÍM SE SVÝMI DĚTMI, MILUJI JE, DRŽÍM JE SPOJENÉ S MÝMA RUKAMA, ABY SE
NEZTRATILY.
V této době se zmatek šíří jako plevel na poli, který roste rychle, aniž by byl vidět. Ideologie
s velkou lží [Kol 2,8] oddělují mé děti od mystického Těla mého Božského Syna. BOŽÍ SLOVO JE
JEN JEDNO, NENÁSLEDUJTE TY, KTEŘÍ VÁS CHTĚJÍ OKLAMAT.
Milované děti, hvězda Slunce je v křeči, rozrušená, vyzařuje svou sílu směrem k Zemi a to, děti,
bude mít za následek klima, které způsobí vážné škody Zemi i vám.
Tváří v tvář tak velké nedůvěře mých dětí k nebeským znamením zesilují přírodní jevy a Země se
stále otřásá s velkou zuřivostí.
Vzhledem k tak velké nedůvěře mých dětí se budou zdůrazňovat opatření, jimiž budou trpět
společenství lidskýma rukama v každém lidu a v každém národě.
Děti mého srdce:
Zůstaňte v duchovní i fyzické bdělosti. Zlo škodí tam, kde mé děti ignorují Boží zákon a svátosti.
MUSÍTE SE MI ZASVĚTIT, ABYSTE SI UDRŽELY OBRANNÝ ŠTÍT, POKUD ZŮSTANETE
POSLUŠNÝMI A DOBRÝMI STVOŘENÍMI V KAŽDÉM OHLEDU.

Milované děti, zapomněly jste, že komunismus ovládne svět a rozšíří se po celé Zemi. Mé děti
nevidí, že jsou vedeny k propasti a že jsou ovládány těmi, kdo si nepřejí spásu jejich duší.
Komunismus dává moc malým skupinám. Tato sdružení vyvolávají chaos a jsou ochotna bojovat
o jídlo a další potřeby, které jim chybí.
Démoni jsou nad lidstvem. To je velmi nebezpečné: duchovní nevědomost a neznalost Písma
svatého [Př 4, 5; Řím 15, 4].
MODLITBA JE NEZBYTNÁ, NEMODLÍTE-LI SE, VZDALUJETE SE OD NEJSVĚTĚJŠÍ
TROJICE A TÉTO MATKY – MODLITBA, MODLITBA, MODLITBA!
Moji milovaní, církev mého Syna bude oděna do smutku a mé děti budou ještě zmatenější kvůli
své duchovní nevědomosti.
Uvidíte velké znamení na nebi, z něhož budou některé z mých dětí vyděšeny a věřící poznají,
že ve válce bude Varování blízko.
Buďte zodpovědné, mé děti, buďte pravými dětmi mého Božího Syna. Probíhající události jsou
pro lidstvo těžké, lidská bytost se musí obrátit hned! Jakoby příští okamžik měl být Varováním.
POZOR, DĚTI!
Modlete se za Spojené státy, příroda se obrací proti nim. Přátelé tohoto národa jej
opustí uprostřed války.
Modlete se, děti mého Božího Syna, modlete se za Francii, oheň spaluje velké památky
tohoto národa.
Modlete se, děti mého Božího Syna, modlete se, modlete se za Japonsko, modlete se
za Afghánistán, modlete se za Austrálii, utrpení přichází k těmto národům.
Modlete se, děti, modlete se, modlete se, magnetismus Země je menší [než dřív].
Modlete se, děti, blíží se nemoc, modlete se kvůli nové překážce v pohybu, modlete se.
Buďte věrné mému Božímu Synu.
Buďte opatrné ve svých činech a jednání, utrpení lidstva je blízko.
ZACHRAŇTE DUŠE DĚTÍ!
Buďte obezřetné a opatrné vůči svým bratřím, sjednoťte se a buďte jedno srdce lásky, modlitby,
oběti a pokání.
MÉ SRDCE JE ARCHOU SPÁSY.
NEUSTÁLE VÁS CHRÁNÍM, NEBOJTE SE, JSEM S VÁMI.
Matka Maria

Kol 2, 8: Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filozofováním, založeným na lidských
bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu.
Př 4, 5: Získej moudrost, získej rozumnost. Na výroky mých úst nezapomeň, neodchyluj se od nich.
Řím 15, 4: Všecko, co je tam napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti
a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději.

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 26. listopadu 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

BUĎTE LÁSKOU, A OSTATNÍ VÁM BUDE PŘIDÁNO

Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
BUĎTE NAPLNĚNY POŽEHNÁNÍM NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE A NAŠÍ KRÁLOVNY A MATKY.
Jsem poslem Nejsvětější Trojice:
NA ZAČÁTKU ADVENTNÍ DOBY VÁM PŘICHÁZÍM PŘIPOMENOUT:
Povinnost žít pokoj v srdci každého z vás.
Povinnost nést Boží světlo v každém z vás a být světlem pro své bratry.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, děti Krále, se musí připravit na prožití adventu tím,
že budou činit pokání za spáchané hříchy a zároveň si zachovat víru, naději a lásku.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista zapalují první svíci tohoto adventu v každém chrámu,
v každém domě, v každém srdci s vědomím, že náš Král a Pán Ježíš Kristus je Světlo světa
[Jan 8, 12] a že toto Světlo bude zářit na věky věků.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, stále lpíte na hmotě a nevíte, jak brzy bude hmota jen
vzpomínkou před zavedením toho, co budete nazývat novou měnou. Reakcí lidstva bude pláč
nad ztrátou kontroly nad hmotou. Lidské stvoření bude podrobeno.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, když se dívám na pohanství, vidím uprostřed lidstva,
jak lidské stvoření pohrdá samo sebou, když si dovoluje i nadále žít ve stínu.
TOTO JE ČAS, ABY LIDSKÉ STVOŘENÍ POSLALO PRYČ ZHÝRALOST A PŘIJALO, ŽE BUDE
STÁLE VÍCE PATŘIT NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI A NAŠÍ KRÁLOVNĚ A MATCE KONCE ČASŮ.

OBRAŤTE SE TEĎ! [Mk 1, 14-15] Nesmíte čekat. Je naléhavě nutné, aby se děti našeho Krále
a Pána Ježíše Krista vydaly na cestu obrácení a posílily víru.
Tuto generaci ovládá pozemská moc. Zlý se rozhodl zničit rodinu a přimět lidské stvoření
k pohrdání naší Královnou a Matkou.
Tato generace je ve vážném nebezpečí, protože velké sopky po celém světě se probouzejí jedna
za druhou.
Modlete se, Boží děti, modlete se za Japonsko, trpí přírodou a pro své bližní.
Modlete se, Boží děti, modlete se, utrpení dosáhne Brazílii.
Modlete se, Boží děti, modlete se za San Francisko, bude trpět kvůli přírodě.
Modlete se, Boží děti, modlete se za Chile, Sumatru a Austrálii, které budou otřeseny
silou přírody.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, pokračujte v práci na duchovní půdě a posilujte víru, naději
a lásku.
"BUĎTE LÁSKOU, A OSTATNÍ VÁM BUDE PŘIDÁNO" [Mt 6, 33].
Lidstvo se očišťuje, je třeba, aby skrze očistu v každém srdci zavládla Boží láska.
Žehnám vám svým mečem vysoko vztyčeným.
Svatý archanděl Michael

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 30. listopadu 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

Milované děti mého Nejsvětějšího Srdce:
PŘICHÁZÍM K VÁM SE SVOU LÁSKOU, SE SVÝM MILOSRDENSTVÍM.
Vyzývám vás, abyste se podívaly na své vlastní chyby, musíte se podívat na sebe, abyste se staly
součástí těch, kdo vydávají svědectví mé Lásce.
JÁ JSEM JEDNOTA. Mé děti jsou zmatené a rozdělené, snadno se stanou kořistí zla. Chystají se
navzájem zničit…
Kdo má větší Slovo, větší víru, naději a lásku? A přestože Mne přijímají v mém Těle a Krvi a urážejí
Mě tím, že nejsou mými dětmi, které dar slova nepoužívají k tvoření, ale k ničení.
V těchto chvílích, kdy můj lid trpí kvůli přírodě, kvůli neslušným módám, kvůli nedostatku morálky
mezi mým lidem, všechno je dobré, protože Bůh je milosrdenství! Já jsem milosrdenství a dívám
se na činy a skutky svých vlastních, které Mě urážejí takovým odstupem a neposlušností.
Moje děti: Co to je?
JE TO DŮSLEDEK TOHO, ŽE MÉ DĚTI NEPATŘÍ MARII, NEMAJÍ RÁDY MAMINKU, JSOU
JAKO TI, KTEŘÍ SI ŘÍKAJÍ SIROTCI. TO Z NICH DĚLÁ BYTOSTI, KTERÉ NEJSOU
VEDENY MOU MATKOU, PŘÍMLUVKYNÍ KAŽDÉHO Z VÁS.
Vidím, jak některé mé děti tím, že nejsou se Mnou (Fil 3, 10; 1Jan 2, 3), žijí v neustálých novotách
společnosti, která je zahrnuje světským a hříšným, a odvádí je od správného způsobu jednání
a chování.
Snadno zapomínají, že podle svých chybných kritérií, se snadno stanou kořistí Zlého, který se
v této době rozhodl rozdělit mou církev a přivést ji do záhuby.
Můj milovaný lide, je tolik zemí, které trpí ničivou silou přírody, tolik lidí, kteří trpí hladem a žízní
po spravedlnosti… A mé děti – kde jsou…?

JSOU UMLČENY, ABY NEPOZVEDLY SVŮJ HLAS!
Modlete se, mé děti, modlete se za mé děti, které jsou uvězněny, aby nebyly umlčeny
a opuštěny.
Modlete se, mé děti, modlete se za Austrálii, která se silně otřásá a rozbije svou zemi,
zvedá vody moře směrem k břehům Jižní Ameriky.
Modlete se, mé děti, modlete se, křeče, povstání, nedostatek jídla, kterým začnete
nadcházející rok, jsou znamením, že jste vedeny do doby hladu a budete na prahu
neschopnosti nakupovat,
ani prodávat.
Modlete se, děti moje, lidstvo je pohlceno v pomíjivých zájmech, zapomíná na všechno,
neposlouchá, ani nepřemýšlí, jeho štěstí spočívá ve výsledcích.
Modlete se, děti moje, modlete se, tento pomíjivý okamžik pokračuje a vy se bez
přemýšlení dostanete do rukou komunismu.
Modlete se, mé děti, modlete se, vody oceánu vstupují do města, které Mé děti
obdivují: město velkého mostu ve Spojených státech zažije velkou tragédii.
Oni to vědí, [a přesto] se ke Mně nevracejí, i když zkáza bude den ode dne větší.
Modlete se, děti moje, Brazílie upadá do chaosu. Tento můj lid musí zapudit chvíle
veselí, v nichž Mě uráží hříchy, zvláště hříchy těla. Přichází chaos a mé děti trpí.
Modlitba srdcem je naléhavá, proto zmírní události a vzpoury.
Modlete se, děti moje, modlete se za Španělsko, které se silně otřásá.
Modlete se, děti moje, modlete se za Mexiko, země se chvěje, nemoc je přítomná.
Modlete se, mé děti, modlete se, tygr (*) povstal a lev (**) se k němu tiše přidal,
a zaútočí na orla, který zůstal vzpřímený.
Milované děti: vaše pozornost musí zůstat soustředěna na Mne, jinak vás rány zla připraví o pokoj,
o lásku, povedou vás k tomu, že budete pronášet opovržlivá slova vůči svým bratřím. Naplní vaše
ústa slovy zla, pozvedne vaše ego, abyste zranily své bratry.
Buďte oddány lásce a pokoře. Lidská bytost bez pokory je snadnou kořistí ďábla. Buďte mou
Láskou v této době, kdy mír visí na myšlence lidského stvoření.
Modlete se srdcem, buďte stvořeními modlitby a jednoty. Zůstaňte ve Mně a naplňujte
mou vůli.
Žehnám vám, mé děti, "jste zřítelnice mých očí".
Váš Ježíš
(*) Čína
(**) Írán

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 5. prosince 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
JAKO ČLENOVÉ KRISTOVA MYSTICKÉHO TĚLA JSTE POVOLÁNY UDRŽOVAT VÍRU A BÝT
BYTOSTMI MODLITBY, A TO NEJEN SLOVY, ALE I SVĚDECTVÍM.
Buďte stvořeními víry, lásky a zároveň si uvědomte, že povýšený, arogantní a domýšlivý člověk,
ten, který si neuvědomuje, co je to být dítětem našeho Krále a Pána Ježíše Krista, je snadnou
kořistí ďábla; je neustále veden Zlým, aby byl "kamenem úrazu pro své bratry" [1Kor 8, 9].
Náš Král a Pán Ježíš Kristus se velmi rmoutí nad těmito pošetilými dětmi, které žijí polovičatě
a přivolávají na sebe zlo. Lidská hloupost, plod zneužití svobodné vůle, vede lidstvo k tomu,
že se vrhá do utrpení, které si samo přitahuje a z něhož se těžko dostává, dokud nepozná,
že "Bůh je Hospodin" [Ž 100, 3; Zj 17, 14].
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Když se lidská bytost oddává lidským rozkoším, duchovně upadá a trestá sama sebe a vstupuje
do temnoty, kterou mu světská všednost předkládá jako světlo, aby ji udržela v hříchu.
LIDÉ NAŠEHO KRÁLE A PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, TENTO ČAS NENÍ URČEN PRO
POLOVIČATÝ DUCHOVNÍ ŽIVOT.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Vyzývám vás, abyste podnikly jisté kroky. Není to doba, kdy byste měly trávit svůj život
bezvýznamně, ale je nutné, abyste byly opravdové ve svém vnitřním životě. Před vámi, Boží lidé,
leží požehnání, ale zároveň svými bezuzdnými činy a jednáním přitahujete zlo.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, jako lidstvo budete trpět kvůli neustálým erupcím sopek,
které vyvrhují velké výrony plynů a brání vám pokračovat v normálním životě. Celé komunity
budou přemístěny na bezpečnější místa, aby se zabránilo nenapravitelným škodám, způsobeným
sopečnými erupcemi.

Země se bude všude stále třást, aniž by se zastavila.
Modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modlete se za Mexiko, které trpí
přírodou a zradou.
Modlete se za Brazílii, stvoření jsou rozčilená a způsobují nepokoje a utrpení
nevinných. Voda očistí tento národ.
Modlete se za Japonsko, které těžce trpí od přírody i od lidí.
Modlete se za Indonésii, která mocně trpí rukama přírody.
Modlete se za Argentinu, tento národ je zkoušen; vetřelci šíří nesouhlas a vytvářejí
chaos tím, že staví jedny proti druhým. Modlete se za tento národ.
Modlete se za Střední Ameriku, trpí přírodou. Musíte se modlit srdcem.
Modlete se za Spojené státy, modlete se, aby jejich vedoucí představitelé byli ve svém
jednání a činech obezřetní. Modlete se, protože příroda v tomto národě i nadále silně
působí.
Modlete se s důvěrou a pravdou, modlete se za své bratry, kteří jsou vlažní ve víře
a nejsou svědky lásky, dobročinnosti a bratrství.
Přijímejte Tělo a Krev našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Modlete se svatý růženec na znamení lásky k naší Královně a Matce.
Buďte věrní Bohu a milujte jednotu.
Buďte věrní každý ve svém stavu, neboť z věrnosti pochází požehnání a pevnost ve víře.
ČEKEJTE SE SVATOU TRPĚLIVOSTÍ NA ANDĚLA POKOJE, KTERÝ OŽIVÍ NADĚJI,
KTEROU NĚKTEŘÍ Z VÁS NEZTRATILI, ALE KTERÁ BYLA OSLABENA TÍM, ČEMU JSTE
MUSELI ČELIT.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Buďte milosrdní ke svým bližním [1Pt 4, 8; Ef 4, 32]. Charita je pouto, které vás spojuje. Lidská
stvoření se zatvrzelým srdcem se cvičí proti lásce, aby způsobila rozdělení, které v této době ďábel
podněcuje proti mystickému Tělu Kristovu.
Musíte se modlit, musíte být vykonavateli modliteb, musíte se snažit být dětmi našeho Krále a Pána
tím, že budete pracovat a jednat podle Kristova vzoru.
Jako děti Božího Vykupitele pokračujte beze strachu, s důvěrou a vírou, že jako vykonavatelé Boží
vůle dostanete svou odměnu.
Chráním vás Božím příkazem, žehnám vám svým mečem.
VÍRA, VÍRA, VÍRA.
Svatý archanděl Michael

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 9. prosince 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

BUĎTE SI JISTI, ŽE VÁS OCHRÁNÍM
Milované děti, přijměte mé požehnání spojené s mou milosrdnou láskou.
UPROSTŘED UTRPENÍ, V NĚMŽ ŽIJETE A KTERÉ SE BLÍŽÍ, VÁS VYZÝVÁM, ABYSTE
MILOVALI MOU NEJSVĚTĚJŠÍ MATKU, KTERÁ SE PŘIMLOUVÁ ZA KAŽDÉ Z MÝCH DĚTÍ.
Moje Blahoslavená Matka vás všechny miluje a přeje si, abyste všechny byly spaseny.
Moji lidé, aniž byste zapomněli na VAROVÁNÍ, jehož se zúčastní všichni lidé, musíte urychleně
přehodnotit svůj život a odčinit spáchané zlo.
Moji milovaní, nejenže lidské stvoření bude duchovně trpět, ale země bude očištěna úderem
nebeského tělesa, které země přijme a na které budete pohlížet jako výbuch na výsostech.
Ta exploze, která osvítí zemi a z níž bude shora padat oheň, způsobí, že vody moří napadnou
pevninu.
Můj milovaný lide, BEZ PANIKY V TÉTO CHVÍLI, musíte jednat a konat tak, že se odpoutáte od
světského.
Moji lidé:
NEPOSLOUCHÁTE MĚ, ODMÍTÁTE BÝT POKORNÍ A PŘIJMOUT, ŽE MÁTE POVINNOST
SE ZMĚNIT A NEDOVOLIT, ABY VÁS ZNEUŽITÉ LIDSKÉ JÁ UDRŽOVALO V PÝŠE.
Vy jste můj lid, celé lidstvo je mým lidem, stejně jako všichni jsou mými dětmi. Můj lid není
zvláštním výběrem dětí, které se více modlí nebo jsou lepší než ostatní jejich bratři. MOJI LIDÉ
JSOU CELÝM LIDSTVEM.
Tak vás miluji, můj lide. Nezapomínejte, že válečný proces je v plném proudu. Přichází válka a mé
děti trpí. V tuto chvíli je několik národů připravených jako první zaútočit na jiný národ a odtud se
válka rozšíří po celé zemi.

KDYŽ TO BUDETE NEJMÉNĚ ČEKAT, KDYŽ NA TO BUDETE NEJMÉNĚ MYSLET, DOJDE
K VÁLEČNÉ POHROMĚ A LIDSTVO UPADNE DO CHAOSU.
Válka je trestem, který si lidstvo samo způsobí:
Trest, plynoucí z lidského sobectví…
Produkt nadřazenosti, o níž se většina vládců domnívá, že ji má nad lidmi…
Trest za to, že ve Mne nevěří…
O opovržení, kterému jsem neustále vystaven…
O urážkách proti Mně, o znesvěceních a svatokrádežích, které neustále přijímám…
S MOU MATKOU SE ZACHÁZÍ S OPOVRŽENÍM, JEJÍ MILUJÍCÍ SRDCE KRVÁCÍ NAD
TOLIKA URÁŽKAMI, KTERÝM JI VYSTAVUJE MŮJ LID…
Má Nejsvětější Neposkvrněná Matka si přeje, aby můj lid, její děti, byly stvořeními víry, pokornými
stvořeními jako ona, stvořeními, která spojují, a ne rozdělují.
TATO GENERACE PŘIJME ANTIKRISTA; budou ho následovat kvůli své nevědomosti o Mně,
kvůli vaší neposlušnosti vůči Mně a vůči tomu, co vám má Matka zjevila. Přijmou nové učení, které
jim bude předloženo, a zapomenou, že "Já jsem Cesta, Pravda a Život" [Jan 14, 6].
Trval jsem na pýše, protože tou jsou nasycena lidská stvoření a antikrist už pyšným bere a dává
moc na tom či onom místě těm, kteří se z pýchy cítí být nadřazeni svým bratrům.
Mé děti, do mé církve vstupuje zmatek a tam, kde je zmatek, se nenacházím Já, ale vstoupil tam
nepřítel duše.
VY, MÉ DĚTI, SEZNAMTE SE SE MNOU, ABYSTE MĚ POZNALY. MĚJTE SE NA POZORU
PŘED TĚMI, KDO JEDNAJÍ V ROZPORU S TÍM, ČEMU JSEM VÁS UČIL, A VYZÝVAJÍ VÁS,
ABYSTE TAK JEDNALI I VY.
Mějte se na pozoru, v této době se množí "vlci v rouše beránčím" [Mt 7, 15].
Moji lidé, moji milovaní lidé, pokračujte ve víře, ne kvůli tradici, ale protože Mě znáte a tím, že Mě
znáte, Mě milujete.
Buďte připraveni na to, co přichází na Zemi, k lidstvu. Aniž byste si mysleli, že nemoc byla
poražena, buďte opatrní a preventivně udržujte vysokou obranyschopnost těla.
JÁ JSEM VÁŠ BŮH A PŘIPRAVUJI VÁS NA TO, CO PŘIJDE NA LIDSTVO.
Modlete se, mé děti, modlete se, sopky se stále aktivují a způsobují utrpení lidským
tvorům.
Modlete se, mé děti, modlete se za Řecko, bude trpět kvůli přírodě.
Modlete se, mé děti, modlete se, Nepál bude otřesen.
Modlete se, mé děti, modlete se za ty, kdo nevěří v mé volání.
Modlete se, mé děti, modlete se za své bratry, kteří Mě nemilují.

Modlete se, mé děti, modlete se kvůli nepozornosti, s níž moji lidé žijí tento čas pokoje,
a ne chvílí tolika zmatků a tolika hříchů, neboť lidstvo bude překvapeno, aniž by to
očekávalo.
Chráním vás, pomáhám vám udržet se na správné duchovní cestě. Požádejte Mě o pomoc, kterou
potřebujete, buďte stvořeními víry, lásky, odpuštění, lásky a bratrství.
Moji milovaní:
PŘIJMĚTE MÉ POŽEHNÁNÍ A BUĎTE SI JISTI BEZE STRACHU, ŽE VÁS OCHRÁNÍM.
PROTO POTŘEBUJETE SRDCE Z MASA, A NE Z KAMENE. ZACHOVEJTE VÍRU V MÉ
SLOVO, V MÉ SLIBY A JÁ VÁS NEOPUSTÍM.
Žehnám vašim myšlenkám, vaší mysli a vašemu srdci, abyste jednali a konali podle mého příkladu.
Má Láska je nekonečná, stejně jako je nekonečné mé požehnání.
Váš Ježíš
Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 16. prosince 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

NACHÁZÍTE SE VE CHVÍLI OČEKÁVÁNÍ

Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
JSEM POSLÁN NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICÍ, ABYCH VÁM OZNÁMIL SLOVO, KTERÉ JE BOŽÍ
VŮLÍ.
V jednotě lidu, který kráčí ve stopách svého Krále a Pána, si i nadále uvědomujte dobro, které
musíte konat a vyhýbat se tak zlu.

Vědomí, že "Bůh je Bůh živých" [Mk 12, 27], musí zůstat v lidském stvoření, jen tak bude lidstvo
usilovat o větší duchovnost s plným vědomím, že bez Boha není ničím.
Žijte v neúnavné snaze být blíže Nejsvětější Trojici, naší Královně a Matce, archandělům
a andělům, abyste mohli žít v touze po božském a jednat a konat v rámci dobra.
Boží děti:
NACHÁZÍTE SE VE CHVÍLI OČEKÁVÁNÍ PŘED NAPLNĚNÍM PROROCTVÍ OHLÁŠENÝCH
JASNÝMI ZNAMENÍMI, KTERÁ PŘEDZNAMENÁVAJÍ TO, CO MÁ PŘIJÍT:
Podívejte se, jak se chová příroda…
Lidské stvoření se odvrátilo od chrámů a neuctívá našeho Krále a Pána Ježíše Krista…
Přijímají svatou eucharistii ve smrtelném hříchu…
Zesměšňují svátosti…
Nejsvětější Trojice vyzývá své kněze, aby se důstojně oblékali do kněžského roucha, protože
oblékání jako neposvěcené bytosti vede k tomu, že jsou znevažováni a zaměňováni za tvory
neposvěcené ke kněžské službě.
Lid našeho Krále a Pána Ježíše Krista se musí neustále připravovat na nadcházející nedostatek
potravin a měnící se klima, zejména v Evropě.
Na zemské jádro působí magnetismus nebeského tělesa, které se blíží k Zemi.
Evropu v tomto období čekají extrémní sněhové srážky a chladné počasí, které dosud nepoznala.
V Americe dojde ke změně klimatu, teploty budou klesat a bude chladno, ale ne extrémně.
JE ČAS VAROVÁNÍ, ABYSTE UVĚŘILI A NAPRAVILI SVÉ JEDNÁNÍ.
Tam, kde je písek, se objevuje voda, a tam, kde je voda, se objevuje písek. Sopky burácejí
v různých zemích po celé Zemi. Poušť je napadena vodou, a kde je voda, tam bude poušť.
Modlete se, modlete se, děti našeho Pána a Krále Ježíše Krista, za obrácení lidstva,
modlete se za asijský kontinent.
Modlete se, modlete se děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista za dostatek potravin.
Modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, za zmírnění sociálních nepokojů
a pronásledování v jednotlivých zemích.
Modlete se, modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, ze zemí, které vás
přijaly, vyjdou zuřiví pronásledovatelé křesťanské víry.

Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, udržujte naši Královnu a Matku v pozornosti vůči potřebám
každého člověka modlitbou svatého růžence, aby pýcha, která roste v lidském stvoření, byla
oslabena a přemožena pokorou.
Pýcha je přirozeností zla, utlačovatele duší, zaplavuje stvoření, zahaluje ho zlem a závistí. Pýcha
deformuje lidskou bytost v jejím jednání a skutcích, zaslepuje ji a činí ji nepoznatelnou. Jednejte
s pokorou, ne s falešnou pokorou, ne s vynucenou pokorou, ale s pokorou světla, které pochází
od našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
VĚŘTE, VĚŘTE, SKLÁNĚJTE SE PŘED HŘÍCHEM, LITUJTE HO PEVNĚ VE ZPOVĚDI
A S PEVNÝM ÚMYSLEM NÁPRAVY, ABYSTE SE STALI NOVÝMI A OBNOVENÝMI
STVOŘENÍMI BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ.
Buďte duchovně bdělí, buďte prostí a pokorní stvořeními srdce. Poznání bu se nemělo vystavovat,
ale mělo by se podle něj jednat jako se svědectvím toho, co v každém z vás přebývá. Obezřetnost
je skvělým společníkem pro dary. Rozumní se nevydávají na pospas vlkům [Mt 10, 16].
Nyní je vážná doba, velmi vážná doba, kdy duchové zla ve spěchu šíří pokušení, nespokojenost,
rozdělení a rozkoše.
LIDSKÝ TVOR, KTERÝ ČINÍ POKÁNÍ, UZNÁVÁ BOHA ZA SVÉHO PÁNA A SPASITELE
A ZAČÍNÁ NOVÝ ŽIVOT, JE VEDEN SVÝM ANDĚLEM STRÁŽNÝM, SPOLEČNÍKEM NA
CESTĚ, ABY NESEŠEL NA SCESTÍ.
Jděte vpřed, Boží děti, jděte vpřed sjednoceny v očekávání naplnění všeho, co bylo prorokováno.
Zachovejte klid a buďte bratrské.
Zůstáváte v doprovodu mých legií, chráněny naší Královnou a Matkou a zachráněny Krví božského
Beránka.
Nebojte se, vzrůstejte ve víře!
Svatý archanděl Michael

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 19. prosince 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

Z OSLAV MÉHO NAROZENÍ SE STAL POHANSKÝ SVÁTEK
Můj milovaný lide:
Děti mého Nejsvětějšího srdce:
ŽEHNÁM VÁM SVOU LÁSKOU, ŽEHNÁM VÁM VÍROU, ŽEHNÁM VÁM PŘÁTELSTVÍM,
ŽEHNÁM VÁM SVOU PRAVDOU, abyste si byly v každé době vědomy toho, že bez lásky
nepřemůžete lidské sobectví ani jeho ovoce, kterým je nenávist, a mé děti jsou v této době
nenávistí prosyceny.
Musíte se dívat na sebe zevnyř, i když je to pro vás obtížné. Mé pyšné děti Mě neposlouchají, dívají
se na své bratry, aniž by se podívaly na sebe, a tato moje lidská stvoření se musí změnit,
aby se naučila obětovat Mi bolest, a naučila se být pokorná.
JE TO POKORA, KTEROU V TÉTO DOBĚ POTŘEBUJETE, NEBOŤ DOBROČINNOST NENÍ
JEN POMOC POTŘEBNÝM, ALE JE TO LÁSKA A ÚCTA K BLIŽNÍMU S JEHO CHYBAMI
I CTNOSTMI.
Lidstvo postrádá vše, o čem jsem se vám zmínil… Proto je tak důležité a nezbytné, aby se každý
z vás modlil a obětoval Mi eucharistické přijímání jako náhradu za chyby, jimiž Mě má církev uráží.
A mějte na paměti, že přijetí Mne ve stavu milosti, důstojně připravení, a že modlitba svatého
růžence může, je-li to Má vůle, zmírnit intenzitu některých událostí, které přijdou.
Můj lide, některé z mých dětí si kladou otázku:
Proč se nestane to nejsilnější, co nebe v těchto proroctvích oznámilo? Mé děti, kdybyste
přemýšlely, kdybyste uvažovaly o tom, po čem toužíte, obrátily byste se a litovaly toho.
Můj lide, velká tragédie přichází do některých zemí, když to budou nejméně očekávat, protože
zůstávají rozptýleny pokřivenými Vánocemi dnešního člověka.

Z oslav mého narození se stal pohanský svátek s vyobrazeními mého narození, která jsou
v některých případech ostudná. Chtěli Mě vnutit pohanskému proudu této doby i v mé církvi.
NECHŤ JE PROKLET TEN, KDO SE VYSMÍVÁ MÉMU NAROZENÍ.
Moji milovaní lidé, bitva mezi dobrem a zlem pokračuje stále s větší silou. Můj milovaný svatý
archanděl Michael se všemi svými nebeskými vojsky vás brání, jinak byste se ocitli ve válce.
JE NUTNÉ, ABY KAŽDÉ Z MÝCH DĚTÍ BYLO OSOBNĚ ODPOVĚDNÉ VŮČI LIDSTVU TÍM,
ŽE SE STANE SVĚTLEM [Mt 5, 13-15] UPROSTŘED TEMNOTY, KTERÁ JE OBKLOPUJE.
Jižní Amerika, země duchovních plodů a velkých zdrojů, je podmaněna povstáními, která se budou
opakovat v několika zemích Jižní Ameriky.
Děti mého Nejsvětějšího Srdce:
NEBERTE MÁ SLOVA NA LEHKOU VÁHU, VÁLKU PŘIPRAVUJÍ TI, KTEŘÍ VĚŘÍ, ŽE VEDOU
LIDSTVO, POLITIKY A NÁRODY.
Modlete se, děti moje, modlete se za Brazílii, modlitba za tento národ v nebezpečí je
naléhavá. Modlitba k mému Božímu milosrdenství ve tři hodiny odpoledne v každé
zemi obětovaná za tuto Mnou a Mou Matkou milovanou zemi, a modlitba svatého
růžence s obětováním svatého přijímání jsou požehnáním pro mou milovanou Zemi.
Modlete se, mé děti, modlete se za Argentinu, tato Mnou milovaná země Mne
nerespektovala a znevážila mou Matku, kterou některé z mých dětí tolik milují.
Požádal jsem o zasvěcení Argentiny Nejsvětějším Srdcím a tato žádost byla brána na
lehkou váhu. Moje Matka, která přišla jako přímluvkyně, nebyla uposlechnuta. To, co si
moje Matka z celého srdce přála zastavit, bylo přijato s nedůvěrou. Proto projdete
očistou, kterou tento lid plodí.
Modlete se, mé děti, modlete se za Peru, tento národ trpí vnitřními rozpory.
Modlete se, děti moje, modlete se za Evropu, válečná pohroma se šíří. Chlad přichází
a ohrožuje mé děti.
Modlete se za Itálii a Španělsko, které trpí.
Modlete se za země, kde válka vede k záhubě nevinných lidí.
Můj lide, po celé zemi se šíří sociální otřesy, které prohlubují hladomor, nemoci, pronásledování
a nespravedlnost.
Země se neustále chvěje ve větší intenzitě. Někdy se třese země zevnitř, jindy zasáhne ruka
člověka a ten bude za své provinění potrestán.
Přicházím k srdci každého z vás jako Žebrák lásky…
Přicházím hledat místo, kde bych zahřál své malé bezbranné tělíčko…
Jsem Král Lásky a hledám srdce z masa, která by Mi poskytla útočiště.
Mé děti, nechci lidská stvoření ustrašená, ale stvoření věřící s takovou vírou, aby si byli vědomi,
že "Já jsem jejich Bůh" [Ex 3, 14; J 8, 23], a Já je neopustím.
Udržujte víru stále rostoucí. Bratrství je v této době nezbytné a úcta je odstrašujícím prostředkem
proti zlu.

Buďte stvořeními lásky, štědří v trpělivosti a toužící po blahu svých bližních.
Miluji vás, mé děti, miluji vás.
MÉ NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCE HOŘÍ LÁSKOU KE KAŽDÉMU Z VÁS.
Žehnám vám.
Váš Ježíš

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 23. prosince 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

LIDSTVO POKRAČUJE V CHAOSU NEZASTAVITELNÉHO NÁSILÍ

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Jsem poslán Nejsvětější Trojicí, abych oslovil srdce celého lidstva, které si jako Boží lid musí
zachránit duši.
Při oslavě narození Našeho Krále a Pána Ježíše Krista může každý lidský tvor před toto
božské dítě postavit celou svou tělesnou i duchovní bytost, aby se s vroucí touhou
nechal proměnit láskou, pravdou, dobrotou, charitou a všemi dary a ctnostmi, kterými
Dítě Ježíš, zdobí své děti.

Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, lidstvo pokračuje v chaosu nezastavitelného násilí, které se
šíří od tvora k tvoru; někdy s ním souhlasí, aniž by vědělo proč, ale jen tím, že napodobuje chování
svých bratří.
TO JE ZÁMĚR MOCNÝCH:
Přimět lidské stvoření k sebezničení v morální, sociální, duchovní, potravinové a ekonomické
oblasti, aby pod tíhou tolika nepřiměřených činů vstoupilo do zřeknutí se Nejsvětější Trojice, naší
Královny a Matky, a pohrdalo vším, co mu připomíná božství, a obviňovalo Boha ze všeho, co se
děje.
V DOBĚ, KDY SI PŘIPOMÍNÁME NAROZENÍ JEŽÍŠE, SE ZLÝ V TÉTO DOBĚ VRHÁ NA
LIDSTVO S VĚTŠÍ SILOU NEŽ V MINULOSTI, TVÁŘÍ V TVÁŘ BLÍZKOSTI TOHO, PŘED
ČÍM JE NAŠE KRÁLOVNA A MATKA TAK DLOUHO VAROVALA.
Jsou to lidská stvoření, která dala volný průchod své lidské vůli a vydala se různými špatnými
cestami, které je dovedly až sem.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Když si připomínáme narození Páně, lidské záležitosti se nezastaví: pokračují spory,
přibývá pronásledování a dochází k neočekávaným událostem tváří v tvář neustálému
boji se zlem, kterému lidské stvoření dovoluje podkopávat svůj život.
Modlete se, modlete se za Mexiko, trpí přírodou.
Modlete se, modlete se, modlete se bez přestání za Brazílii, vaši bratři potřebují vaše
modlitby.
Modlete se, modlete se za sílu pro celé lidstvo.
Modlete se, modlete se za Evropu, je naléhavé, abyste se za ni modlili, trpí přírodou
i samotným člověkem.
Jste na skalnaté cestě…
Lidstvu se vnucuje jediné náboženství, které snadno podléhá novotám.
Lidská stvoření zapomínají, že v kříži našeho Krále a Pána Ježíše Krista je obsažena spása každého
lidského stvoření [J 12, 32-33; Žid 12, 2; 1Kor 1, 18] a že spásu mohou nalézt pouze na cestě
pravdy a pokání.
Zapomínají, že naše Královna a Matka zahání ďábla, jenž se jí bojí a naše Královna a Matka bdí
nad lidmi svého Syna.

Jste na cestě plné všech pokušení, nástrah zla, úkladů zla a Zlý ví, že je již blízko, aby si vzal svou
kořist duší… Musíte být silní a pevní, abyste nepadli.
Boží děti, buďte bdělé a pozorné, protože v okamžiku může dojít k předem plánovanému zápasu.
Aniž byste se vystavovaly nebezpečí uprostřed sváru, každé z vás zachovejte klid a zůstaňte tam,
kde jste, dokud nenajdete bezpečnou příležitost k odchodu, pokud byste tak měly učinit. Mé legie
jsou pozorné k vašim voláním a čekají na vaše výzvy, abychom spěchali, děti našeho Krále a Pána
Ježíše Krista.
PŘICHÁZÍ VELKÉ ZNAMENÍ SHŮRY.
Každý z vás ví, že na lidstvo se vztahuje božská ochrana. Boží milosrdenství je nekonečné, proste
našeho Krále a Pána Ježíše Krista, aby vás pronikl a dal mu svolení učinit každého z vás novým
stvořením, a tak se vám podaří překonat mnohé zkoušky, které na sebe lidstvo samo přivolalo.
Uctívejte Dítě Ježíše v jeslích, v každém domě, na každém místě, na kterém Ho
správně představují [Mt 2, 11].
Mé legie pečují o každého z vás. Žehnám vám a chráním vás svým mečem vysoko vztyčeným.
Svatý archanděl Michael

Poselství Matky Spásy ze dne 27. prosince 2022.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

PŘICHÁZÍ CHVÍLE TEMNOTY

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
PŘICHÁZÍM K VÁM, ABYCH VÁM POŽEHNALA A PŘINESLA VÁM SVOU MATEŘSKOU
LÁSKU.
Víra je nezbytná [Mt 17, 20; 1J 5, 4-5], děti moje, abyste zůstaly ve spojení s mým Božím Synem.
Zduchovnělé lidské stvoření bude připraveno stát uprostřed všeho, co se uskuteční.
MLUVÍM S VÁMI V LIDSKÉM ČASE…
Připravte se, děti, buďte duchovnější, je to naléhavé.
Připravte se, děti, s čímkoli, co je pro vás dobré.
S přípravou neotálejte, udělejte ji hned.
PŘICHÁZÍ CHVÍLE TEMNOTY a mé děti, zůstanou-li ve víře, si budou navzájem bratrsky
pomáhat.
Milované děti mého Božího Syna, válka na Zemi bude pokračovat s větší silou a přinese s sebou
hladomor, který se nezadržitelně rozšíří.
Mé malé děti, v neustálých výzvách, abyste se připravily, vás Otcův dům naléhavě žádal, abyste
pozorovaly znamení a signály, které předpovídaly, co se stane smutnou skutečností pro lidstvo.
Buďte prozíravé: zima nahradí teplo a teplo nahradí chlad.
Buďte ve střehu, napětí mezi zeměmi se změní ve války mezi zeměmi.
Lidstvo bude udržováno v neustálé úzkosti.
Temnota přijde do různých zemí uprostřed války.
Modlete se, mé děti, modlete se za celé lidstvo.
Modlete se, mé děti, modlete se za Indii, její lid trpí.
Modlete se, mé děti, modlete se, nečekejte, starejte se o děti.
Modlete se, mé děti, modlete se, aby víra rostla s tím, jak budou události postupovat.
Modlete se, mé děti, modlete se, modlete se, zemětřesení budou pokračovat ve větším
měřítku.
Moje děti:
JAKO MATKA VÁM RADÍM, ABYSTE SI ZNOVU POSÍLILY VÍRU [Ef 6, 16] K NEJSVĚTĚJŠÍ
TROJICI, ABYSTE MLČELY, ROZJÍMALY A BYLY TĚMI, KDE PŘEVLÁDÁ LÁSKA MÉHO
SYNA, A NEHŘEŠILY TÍM, ŽE UBLIŽUJETE BLIŽNÍMU.
Milované děti, čelit svým vlastním hříchům bude těžké… Nedělejte to ještě obtížnější hříchem proti
svému bližnímu.
Můj Boží Syn trpí tíhou zla a lidského jednání.

Buďte bratrské, vzájemně si pomáhejte, respektujte se navzájem a modlete se, abyste neupadly
do hříchu.
Buďte stvořeními pokoje a uctívejte svým jazykem NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI. Jako stvoření dobra
uctívejte mého Syna "v duchu a pravdě" [J 4, 23-24].
Milujte své bratry tak, jako Já a můj Syn milujeme vás.
Nebojte se: "Nejsem tady, protože jsem vaše Matka?", ochraňuji vás.
Matka Maria
Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 4. ledna 2023.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/

LIDSTVO ZAPOMÍNÁ NA TY, KDO TRPÍ KVŮLI VÁLCE
Milované děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Přicházím k vám z pověření Nejsvětější Trojice.
VYZÝVÁM VÁS, ABYSTE POKRAČOVALY V NÁROČNÉ PRÁCI NA ZMĚNĚ OSOBNÍHO
JEDNÁNÍ A KONÁNÍ.
Přichází čas, kdy s postupujícím naplňováním událostí se pšenice sama oddělí od koukolu
[Mt 13, 24-26].

Zlo neustále pokouší všechna lidská stvoření: některá padnou a jiná vytrvají, když odolávají
s pevnou, zralou a vědomou vírou, aniž by ztrácela naději na obrácení těch, která jsou ve stavu
hříchu. Mé nebeské legie neustále bdí při obraně duší.
Potýkají se se zlem, které zneužitím technických prostředků ohromí lidská stvoření tím, že vytváří
obrazy na nebi, aby je zmátlo a svedlo je tak na cestu, která je v rozporu s Boží vůlí.
VYZÝVÁM VÁS, ABYSTE STÁLY "PEVNÉ VE VÍŘE" A NEDOVOLILY, ABY VAŠE VÍRA
ZESLÁBLA[1Kor 16, 13].
Modlete se, modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, Boží hněv je vylit na
Zemi před tolika hříchy, zvrácenosti a žádostivosti.
Modlete se, modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, zemětřesení budou
nadále silně zasahovat Zemi, modlete se za Japonsko.
Modlete se, modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modernismus, který
proniká do církve, chce odstranit Majitele stáda z jeho vlastní církve.
Modlete se, modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, ďábel útočí na církev
z jejího nitra a vyvolává zmatek.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modlete se neúnavně, braňte víru rukou naší Královny
a Matky tváří v tvář rostoucímu zmatku v církvi.
BOŽÍ DĚTI, ANIŽ BYSTE BYLY ROZDĚLENY, ŽIJTE PEVNĚ VÍRU. NEBUĎTE
PRONÁSLEDOVATELÉ SVÝCH BRATŘÍ [Gal 5, 15].
Lidstvo zapomíná na ty, kdo trpí kvůli válce, a válka se rozšíří po celé Zemi a zanechá za sebou
zkázu, utrpení a bolest.
Uvědomte si, že ďábel řídí ty, kdo ovládají člověka. Opět budete žít ve svých domovech, uchovejte
si pokoj.
VSTUPUJETE DO CHAOTICKÉHO OBDOBÍ PRO CELÉ LIDSTVO. Blíží se hladomor a spolu
s ním přicházejí do měst škůdci v podobě hlodavců. Aniž byste propadaly panice, buďte si jisty,
že nejste samy.
BUĎTE STVOŘENÍMI VÍRY, NADĚJE A LÁSKY.
Buďte i nadále pozorní k postupu války mezi národy a k duchovnímu boji.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, udržujte se v duchovním růstu, držte se za ruce naší
Královny a Matky.
ZŮSTAŇTE V DUCHOVNÍ POHOTOVOSTI.
Žehnám vám.
Svatý Michael Archanděl

