1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55.

MODLITBA O SPÁSU

Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla,
chtějí-li se zachránit. Moje láska jim dá stálé vedení, jestli se ke Mně obrátí. Nikdy nesmí mít
obavy Mi říct:

Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která
by pohltila mou duši.
Vyslechni mě, Nejsvětější Srdce, a dej, aby mě skrze tvoji dobrotu proniklo světlo
lásky a ochrany.

Váš Božský Spasitel
Ježíš Kristus

2. Z poselství Ježíše ze dne 18. listopadu 2010 v 21:00.

MODLITBA AGNOSTIKŮ A ATEISTŮ

Nevidíte snad, že moje Slovo a moje proroctví, která před tak dlouhými časy byla
předpověděna, by nemohla být pravdivá? Otevřete oči a ještě jednou ke Mně mluvte těmito
slovy:

Bože, když skutečně existuješ, odhal mi znamení své lásky.
Otevři mé srdce, abych dostal vedení.
Jestli existuješ, dej mi pocítit tvou lásku, abych mohl uvidět Pravdu.
Oroduj teď za mě.

Váš milující Spasitel
Ježíš Kristus

3. Z poselství Ježíše ze dne 21. listopadu 2010 v 01:30.

MODLITBA ZA OBRÁCENÍ NEVĚŘÍCÍCH

Modlitby, moje děti, Mi mohou pomoci získat jejich duše. Modlete se za ně tuto modlitbu:

Můj drahý Pane, natahuji k Tobě ruce a chci Tě poprosit, abys vzal do svého
něžného náručí mé milované bratry a sestry.
Požehnej je svou svatou Krví a daruj jim potřebnou milost, aby přijali Ducha tvé
lásky, která je přivede do věčné spásy.

Když vás, moji věřící, někdo veřejně napadne pro vaši víru, tak řekněte toto:
Jsem následovník Krista, jenž vytrpěl smrt z rukou nevěřících. Proto já, jako jeho
následovník, budu vždycky pro lásku k němu trpět ponížením od ostatních. To je kříž, který
nesu a jsem na něj hrdý. Můj Spasitel nezemřel jenom za moje hříchy, ale i za vaše.

Váš Božský Spasitel a Soudce
Ježíš Kristus – Syn Věčného Otce

4. Z poselství Ježíše ze dne 22. listopadu 2010 v 02:00.

MODLITBA PRO NEVĚŘÍCÍ PŘI VAROVÁNÍ I

Moje srdce se chvěje obavami a smutkem, když myslím na mé děti, které odmítají přijmout
pravdu mého slibu. Ještě jednou vám říkám, obraťte se ke Mně a mluvte se Mnou. Proste
Mě, abych se vrátil do vašeho srdce. Přizpůsobím se vaší duši. Dávám tento příslib dokonce i
těm nejzatvrzelejším duším. Stačí říct jedno slovo. Poproste Mě, abych vám ukázal svou
přítomnost těmito slovy:

Ježíši, cítím se ztracený.
Otevři moje srdce, abych přijal tvou lásku a ukaž mi Pravdu, abych mohl být
spasen.

Vaše Láska – Spasitel
Ježíš Kristus

5. Z poselství Ježíše ze dne 16. dubna 2011 v 10:00.

MODLITBA PRO NEVĚŘÍCÍ PŘI VAROVÁNÍ II

Obraťte se ke Mně a řekněte:

Prosím, veď mě ke Světlu a k dobrotě tvého velkého milosrdenství a odpusť mi
mé hříchy

a Já vám je okamžitě prominu. Potom, po Varování, zakusíte hluboký mír a radost ve vaší
duši.

Váš Božský Spasitel
Král milosrdenství a soucitu
Ježíš Kristus

6. Z poselství Ježíše ze dne 16. dubna 2011 v 10:00.

MODLITBA ZA OBRÁCENÍ JINÝCH

Ó, Ježíši, prosím Tě naléhavě ve tvém Božím milosrdenství, pokryj tyto vlažné
duše svou vzácnou Krví, aby mohly být obráceny.

Váš Božský Spasitel
Král milosrdenství a soucitu
Ježíš Kristus

7. Z poselství Ježíše ze dne 10. května 2011 v 16:00.

MODLITBA O ODVAHU

Slyšte nyní moji modlitbu k získání odvahy, kterou potřebujete:
Naplň mě nyní, ó, můj Pane, darem Ducha Svatého, abych mohl přinášet tvé
nejsvětější Slovo hříšníkům, jimž musím pomoci, abych je zachránil ve tvém
jménu.
Pomoz mi, abych je pokryl, pomocí mých modliteb, tvou vzácnou Krví, aby se
mohly přiblížit k tvému Nejsvětějšímu Srdci.
Dej mi dar Ducha Svatého, aby tyto nebohé duše mohly užívat tvého Nového ráje.

Modlete se tuto modlitbu každý den po modlitbě růžence mého Božího Milosrdenství a vy,
prostřednictvím vaší věrnosti ke Mně, pomůžete zachránit mé děti.

Váš milující Spasitel
Ježíš Kristus
Král Milosrdenství

8. Z poselství Ježíše ze dne 24. července 2011 v 23:00.

KAŽDODENNÍ MODLITBA

Miluji a hýčkám každého z vás, děti. Nikdy na to nezapomeňte. Když se budete modlit ke
Mně každý den, modlete se tuto modlitbu:

Ó, můj drahý Ježíši, obejmi mě svými pažemi a dovol mé hlavě, aby si odpočinula
na tvých ramenou, abys mě mohl pozvednout do svého slavného království, až
nastane čas.
Dovol tvé vzácné Krvi, aby proudila na mé srdce, abychom byli spojeni jako jeden.

Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus

9. Z poselství Ježíše ze dne 15. srpna 2011 v 00:05.

MODLITBA O ROZPOZNÁNÍ PRAVOSTI POSELSTVÍ

Můj otec se obrací na všechny, kteří čtou tato poselství poprvé. Musíte číst každé poselství
pozorně. Pak se modlete k Duchu Svatému za milost, abyste byli schopni poznat, že tato
poselství jsou božského původu. Otevřete svá srdce, abyste přijali mé Slovo. Prociťujte
Mě ve své duši a proste Mě o následující:

Ježíši, jestli je toto pravé, prosím, zaplav mou duši znamením tvé lásky, abych
mohl rozpoznat, že jsi ten, kdo jsi.
Nedopusť, aby mne lži oklamaly.
Ukaž mi své milosrdenství a otevři mé oči Pravdě a cestě k tvému Novému ráji na
zemi.

Váš milovaný Spasitel všeho Lidstva
Ježíš Kristus

10. Z poselství Ježíše ze dne 17. srpna 2011 v 23:00.

MODLITBA O VÝCHODISKO ZE STAROSTÍ

Strach není ode Mě. Je vám dán Satanem, aby vás trápil. Nechápete to? Jestliže se obáváte
něčeho, co cítíte jako sevření spáru ve vašem životě, tak čím více se bojíte, tím více vás
problém hryže.
Pouze tehdy, když se zastavíte a řeknete Mi:

Ježíši, předávám Ti všechny mé obavy v této věci s důvěrou, že teď je tento
problém tvůj, abys jej vyřešil podle své nejsvětější vůle,

může být vaše mysl v pokoji. To je to, co já míním důvěrou, děti.

Váš milovaný přítel a Spasitel
Král milosrdenství
Ježíš Kristus

11. Z poselství Ježíše ze dne 30. srpna 2011 v 14:30.

MODLITBA ZA SLEPÉ DUŠE

Potřebuji vás všechny, moji následovníci, abyste se neustále modlili za slepé duše, které jsou
ztraceny. Prosím, modlete se takto:

Nejvyšší Bože, přicházím tento týden před tvůj trůn, abych úpěnlivě prosil za duše
mých bratrů a sester, kteří odmítají uznat tvou existenci.
Naléhavě prosím, naplň je tvými milostmi, aby otevřeli svá srdce a naslouchali
tvému nejsvětějšímu Slovu.

Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus

12. Z poselství Ježíše ze dne 28. října 2011 v 23:30.

MODLITBA ZA KNĚZE

Prosím všechny mé služebníky, aby se usilovně modlili, aby odolali této ohavnosti [rozdělení
uvnitř mé církve], jež přichází. Musí se ke Mně modlit následovně:

Ó, můj milovaný Ježíši, dovolávám se tvé ochrany a prosím o milosrdenství
k záchraně mých bratrů a sester ve tvé církvi, aby nepadli za oběť antikristu.
Dej mi milosti a ochraňuj mě tvou zbrojí síly, abych se postavil těmto ďábelským
činům, které mohou být spáchány v tvém svatém jménu.
Úpěnlivě prosím o tvé milosrdenství a na všechny časy se zavazuji svou věrností k
tvému svatému jménu. Amen.

Váš Spasitel a Ochránce
Ježíš Kristus

13. Z poselství Ježíše ze dne 3. listopadu 2011 v 17:00.

MODLITBA O DAR OSVÍCENÍ

Musíte prosit o tento dar touto modlitbou:
Ó Ježíši, pokryj mě svou vzácnou Krví a naplň mě Duchem Svatým, abych mohl
rozeznat, zda tato slova pocházejí od Tebe.
Pokoř mě v duchu.
Přijmi mé prosby s milosrdenstvím a otevři mé srdce Pravdě.

Odpovím i těm nejzatvrzelejším duším, když se budou modlit tuto modlitbu.

Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus

14. Z poselství Boha Otce z 15. listopadu 2011 v 23:00.

MODLITBA O IMUNITU

Já, Bůh Otec, žádám z nebes mé děti, aby slyšely mou prosbu, kdy je úpěnlivě žádám, aby
okamžitě povstaly. Sjednoťte se v modlitbě a modlete se následující:

Bože Nejvyšší, ve jménu tvého milovaného Syna Ježíše Krista, jehož jsi obětoval,
abys nás, tvé nebohé děti, zachránil z plamenů pekla, slyš naši modlitbu.
Dovol, abychom Ti nabídli naši pokornou oběť a přijali zkoušky a protivenství
jako prostředek k získání spásy všech duší během Varování.
Vroucně Tě prosíme, abys odpustil hříšníkům, pro něž je těžké se vrátit zpět
a přijmout tvoji milosrdnou dobrotu a přinést nezbytné oběti, abys je uviděl
schopné ke spáse ve tvých svatých očích.

Když se budete modlit tuto modlitbou ke Mně, vašemu nebeskému Otci, Bohu Nejvyššímu,
Tvůrci univerza a lidstva, vyslyším vaši modlitbu a udělím imunitu pro všechny duše, za něž
se budete modlit.

Bůh Otec

15. Z poselství Ježíše ze dne 9. prosince 2011 v 22:00.

MODLITBA ZA ODVRÁCENÍ JEDINÉ SVĚTOVÉ MĚNY

Bože Otče, ve jménu tvého milovaného Syna Ježíše Krista Tě prosím, abys zastavil
tuto ohavnost, sloužící ke kontrole tvých dětí.
Prosím, ochraňuj všechny tvé děti v této hrozné době, abychom mohli najít pokoj
a důstojnost a žít své životy svobodní od Zlého.

Má dcero, tato modlitba může přivést, a také přivede, tyto neblahé plány ke konci.

Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus

16. Z poselství Ježíše ze dne 8. ledna 2012 v 15:30.

PRO MLADÉ LIDI

Já jsem láska, která chybí ve vašem životě. Já jsem pokoj, který hledáte. Já jsem pomoc,
kterou potřebujete, abyste znovu pocítili lásku ve svých srdcích. Já jsem Láska. Já jsem
Světlo. Beze Mě zůstanete v temnotě. Já vás miluji a nezáleží na tom, jak jste Mě zranili,
nebo urazili.
Pomodlete se tuto malou modlitbu a Já k vám okamžitě přispěchám.

Ježíši, jestli mě slyšíš, tak vyslechni mé volání o pomoc.
Prosím, pomoz mi vyrovnat se s těmi, kteří mi způsobují bolest.
Pomoz mi zastavit závist, aby nepřevládla v mém životě, a zastav mě v touze
po věcech, které nemůžu mít.
Místo toho otevři mé srdce Tobě, drahý Ježíši.
Pomoz mi pocítit skutečnou lásku – tvou lásku a opravdový pokoj v mém srdci.
Amen.

Váš milovaný přítel
Ježíš

17. Z poselství Boha Otce ze dne 2. března 2012 v 14:33.

MODLITBA O BOŽÍ POŽEHNÁNÍ

Dávám teď všem mé požehnání, ale musíte Mě o něj prosit:

Nebeský Otče, pomoz mi, abych se stal v tvých očích malým jako dítě.
Prosím, abys mě zahrnul svými milostmi, abych tak mohl odpovědět na tvé volání
k záchraně všech tvých dětí. Amen.

Váš milovaný Nebeský Otec
Bůh Nejvyšší

18. Z poselství Ježíše ze dne 20. března 2012 v 21:20.

MODLITBA O MILOST MOUDROSTI, KLIDU A ROZLIŠENÍ

Ó Ježíši, pomoz mi, abych vždy rozpoznal pravdu tvého svatého Slova a zůstal
věrný tvému učení, bez ohledu na to, jak velice budu nucen Tě odmítat. Amen.

Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus

19. Z poselství Ježíše ze dne 17. července 2012 v 19:50.

MODLITBA PRO ATEISTY BĚHEM VAROVÁNÍ

Až přijde čas a během Varování uvidíte vaše hříchy před vašima očima, prosím, říkejte tato
slova:
Ježíši, ukaž mi Pravdu a zachraň mě od Zlého.
Je mi opravdu líto mých hříchů a prosím Tě, abys mě nyní vzal a ukázal mi Světlo
svého milosrdenství. Amen.

Váš Ježíš

20. Z poselství Ježíše ze dne 16. března 2013 v 12:40.

PROTI HNĚVU ZLÉHO

Hněv přichází od Zlého a jeho zloba je hmatatelná, když se mé Světlo šíří mezi Božími dětmi.
Dej ve známost, že pokud jsou na někoho vedeny tak brutální útoky v mém jménu, že je to
má přítomnost, která vyvolává takovou reakci.
Jenom Já, Ježíš Kristus, a moji následovníci, mohou být terčem takových urážek, a když
shledáte, že se to stává nesnesitelným, prosím, modlete se tuto krátkou modlitbu:

Sdílím tuto bolest s Tebou, drahý Ježíši, a prosím, abys požehnal mé nepřátele
a ty, kteří Tě bičují, darem Ducha Svatého. Amen.

Váš Ježíš

21. Z poselství Boha Otce ze dne 10. dubna 2013 v 16:45.

MODLITBA O KLÍČ K NOVÉMU RÁJI

Drahý Otče, jsem to já, tvoje ztracené dítě, tak zmatené a slepé, že bez tvé
pomoci, tvé lásky, nejsem nic.
Zachraň mě skrze lásku tvého Syna, Ježíše Krista a dej mi klíč k Novému ráji na
zemi. Amen.

Váš milovaný Otec
Bůh Nejvyšší

22. Z poselství Ježíše ze dne 2. října 2013 v 22:15.

DAR SVOBODNÉ VŮLE

Pokud Mě opravdu milujete, poznáte skutečný pokoj. Pokud Mě opravdu milujete, řeknete Mi
toto:

Ježíši, tvá vůle je vše, na čem záleží. Má svobodná vůle je tvoje. Nalož s ní, jak
budeš chtít.

Když mi toto duše řeknou, jsou mými věrnými služebníky a důvodem, pro který mohu
zachránit zbytek těch, kdo jsou příliš tvrdohlaví, než aby pochopili, co znamená být v jednotě
se Mnou.

Váš Ježíš

23. Z poselství Ježíše ze dne 7. prosince 2013 v 14:25.

MODLITBA ZA ZTRACENÉ DUŠE V DEN VAROVÁNÍ

Až vy, kteří znáte můj slib přijít znovu, přijdete přede Mne, naléhavě vás prosím, abyste se
modlili, nejenom za vaše vlastní duše, ale i za duše zatracených. Vzpomeňte si, co vám teď
říkám. V ten den chci, abyste Mě prosili:
Ježíši, úpěnlivě prosím o milosrdenství pro všechny, kdo Tě odmítají a kdo tvou
pomoc nejvíce potřebují. Amen.

Váš Ježíš

24. Z poselství Ježíše ze dne 3. března 2014 v 23:37.

MODLITBA O VĚČNOU SPÁSU

Přijďte ke Mně se svou modlitbou a řekněte:

Ježíši, veď mě pod svou ochranou k mému Otci a přines mi věčnou spásu.

Přijdete-li ke Mně s opravdovou lítostí ve vaší duši, království Boží bude vaše.

Váš Ježíš

25. Z poselství Ježíše ze dne 6. března 2014 v 13:45.

MODLITBA K SVATÉMU ARCHANDĚLU MICHAELOVI

Ať se nikdo nedomnívá, že má natolik pevnou vůli, aby odolal nátlaku činěným na něj
duchem zla. Pokud tomu věříte, padnete náhle a nečekaně. Musíte zůstat ve střehu, každou
minutu každého dne, protože nikdy nevíte, kdy je Zlý u díla. Je velmi lstivý a velice
obezřetný. Neboť mnozí nemají ani ponětí, jak Satan pracuje, ale jedna věc je jasná.
Nepřinese vám nic než trápení a smutek. Proto se musíte modlit každý den modlitbu k
svatému Michaelovi.
Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladů ďáblovým.
Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti Satana a zlé
duchy, kteří usilují o zkázu duší. Amen.

Satan a všichni démoni, kteří se potulují po zemi, velmi tvrdě pracují, aby Mi vás vzali –
v této době více, než kdykoliv od doby, kdy jsem kráčel po zemi. Nesmíte ze Mne spustit oči
a musíte Mě poslouchat, abych vás mohl i nadále chránit.

Stará verze modlitby (papež Lev XIII):

Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji;
proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám záštitou,
nechť 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.

Váš Ježíš

26. Z poselství Ježíše ze dne 28. srpna 2011 v 23:00.

SLIB NAŠEMU PÁNU, JEŽÍŠI KRISTU

Pozvedněte svou ruku v jemném gestu a řekněte:
Nikdy nezapřu cestu Pána.
Ani nikdy nezapřu existenci Ježíše Krista, jehož se lidstvo pokusilo zničit nejen
během jeho utrpení na kříži, ale také v době pozdější.
Jsem zajedno s Ježíšem Kristem. Hovořím v jeho jménu.
Kráčím s Ním.
Pozvedl mě, abych já také, v pokoře, směl pomoci otevřít vaše srdce čisté lásce,
kterou On má ve svém srdci pro vás a jen pro vás.

Váš milovaný Ježíš
Vykupitel a Vůdce všeho lidstva

