VSTŘÍC NOVÉMU
STVOŘENÍ
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Úvod

V roce 2008 vydavatelství „Luci dell Esodo“ (Světla exodu) publikovalo mou knihu „Přes velkou
bariéru“. V této knize píšu o mimořádných zkušenostech, které jsem prožívala již od svého dětství a
v nichž mi Pán společně s jinými „nástroji“ jím zvolenými vysvětloval mnoho věcí ohledně svého
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Božího plánu sjednotit vše v Kristu na nebi i na zemi. Nejedná se zde pouze o nějakou sbírku
poselství z nebe, ale o představení jasného Božího plánu, jehož středem je Ježíš Kristus, ke kterému
směřuje celé stvoření. Tento plán je předurčen, aby zahrnul celé lidstvo, živé i mrtvé, nejen na zemi,
ale také na jiných planetách. Bylo mi ukázáno, že existují další lidé stvoření k obrazu a podobě Boží
a jsou stejně jako my pozváni, aby vytvářeli jeden jediný lid, lid Boží.
Věřím, že mnozí z vás četli knihu, o které hovořím. Pro ty, kteří ji nečetli, se nyní krátce
představím. Narodila jsem se 19. 1. 1959 v praktikující katolické rodině. V mládí jsem byla členkou
různých církevních hnutí, pracovala jsem v dobrovolných organizacích, vyučovala jsem
katechismus. Po promocích na právnické fakultě jsem několik let pracovala jako zaměstnankyně ve
státních službách. V roce 1994 jsem se rozhodla vše opustit a zcela se zasvětit Bohu a službě jemu,
dát Pánu k dispozici dary, které mi sám dal. Mimořádné zkušenosti, které prožívám, přicházejí
prostřednictvím vnitřního hlasu a vizí, během nichž přijímám vysvětlení od Pána nebo od jeho
„nástrojů“. Nebudu se příliš zdržovat u mé osoby, protože v žádném případě nesmím být ve
středu pozornosti. Ostatně v úvodu své knihy jsem hlouběji pojednávala o svých zkušenostech a
důvodech, které mě vedly k tomu, abych ji napsala, odkazuji se tedy na ni. Kniha „Přes velkou
bariéru“ byla čtenáři dobře přijata a pro mnohé je drahocenným přínosem na cestě víry, jak tomu
nasvědčují mnohé dopisy a e-maily, které dostávám. Za to vše děkuji Bohu a vám čtenářům.
Chtěla bych vám nyní představit tento nový měsíčník s názvem: „Vstříc novému stvoření“.
Proč nový měsíčník?
 Protože tímto prostředkem, společně se spolupracovníky vydavatelství „Luci dell Esodo“

(Světla exodu) a s jejich drahocennou pomocí, chci vyjít vstříc požadavkům mnohých
čtenářů knihy „Přes velkou bariéru“, kteří chtějí poznat víc do hloubky obsah knihy.
 Chci se pokusit co nejjasněji načrtnout cestu víry, která vede k uskutečnění Božích zaslíbení

pro náš život a která je nosným pilířem poselství celé knihy.
 Protože v poslední kapitole knihy jsem mluvila o Zemi jako o scénáři velkých událostí, které

se týkají celého lidstva ve vesmíru. Od roku 2008, kdy jsem psala tyto věci, až do dnes toho
Bůh mnoho vykonal. Jeho působení procházelo a tiše prochází dušemi lidí a dává člověku
možnost účastnit se jeho díla a jeho královské důstojnosti. Chtěla bych vám pomoci
pochopit, co Bůh pro nás dělá v tomto okamžiku našich dějin.
 Abych vám pomohla kráčet cestou víry ve světle všeho, co mi bylo vysvětleno, co jsem

zakoušela a viděla ve zkušenostech, které jsem prožívala. Chci zdůraznit, že se nepokládám
za ničího duchovního vůdce, dávám svoji zkušenost pouze jako duchovní přínos na cestě
víry Božího národa. Prostřednictvím všeho, co jsem přijala a co jsem mohla pochopit, se
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budu snažit ukázat vám vnitřní kroky a dění obklopující lidstvo z pohledu otevírajícího se ve
světle Božím tak, jak mi bylo vysvětleno.

Možná se ptáte, proč název: „Vstříc novému stvoření“? Protože ve všech mých
zkušenostech je společným znakem, a je podstatně důležité stát se novým stvořením.
K tomuto rozměru Bůh vede každého člověka a zároveň i celé stvoření. Cesta víry nás
nevyhnutelně vede k neustálé proměně, postupně přes jednotlivé etapy, až k dosažení
konečného cíle, kterým je nové stvoření.

Jsem si vědoma velikosti toho, co jsem vám doposud představila, i cíle, který jsem si zadala,
a to skrze prostředek v podstatě tak jednoduchý, jako je tento měsíčník. Uvědomuji si také
své omezení pouhého stvoření. Doufám, že s pomocí Boží a s vaší podporou, modlitbou a
společenstvím, které se mezi námi zrodí, mohou být tyto cíle dosažitelné. Věřím, že k nim
společně dojdeme. Ježíš řekl: „Všechno je možné tomu, kdo věří!“ (Mk 9, 23)

V každém novém příspěvku tohoto měsíčníku vám představím článek na určité téma, obohacený
zkušeností, kterou jsem prožívala, například poselstvím nebo vizí, která se vztahuje k danému
tématu. Jestliže ve vás článek vzbudí nějaké otázky, můžete mi je napsat. Nejzajímavější otázky,
které jsou k celkovému prospěchu všech, budou publikovány v příštím čísle společně s odpověďmi.
Myslím si, že to může být dobrou příležitostí ke sdílení a k růstu každého z nás. Chci vám ovšem
říct hned na začátku, že nebudu odpovídat na dotazy, které se týkají vašich osobních záležitostí,
protože tady k tomu není to nejvhodnější místo. Tím míň si přeji diskutovat s těmi, kteří se mnou
nebudou souhlasit. Osobně si myslím, že diskuse, které jsou cílem samy sobě, jsou ztrátou času a
sil, dávám tedy přednost otevřenému a upřímnému dialogu. Jsem si vědoma toho, že mé zkušenosti,
které prožívám, se nemohou analyzovat lidskou logikou a stojí mimo, když to tak řeknu, strohou
racionální kontrolu. Zůstává víra a svoboda svědomí každého člověka, jestli přijme takové
zkušenosti, nebo ne. Nicméně láska přesahuje každé naše hodnocení a myšlení, neboť přijímá
druhého v jeho originalitě a v úctě bez nepotřebného upadání do neplodných polemik.

Na konci této prezentace vám chci poděkovat za vaši vytrvalou pozornost a ujišťuji vás o své
modlitbě za vás.
V Kristu vás všechny srdečně zdravím a přeji vám všechno dobré.
Stefania Catarina
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Panna Maria, Spoluvykupitelka lidstva
2. února 2010
V knize „Přes velkou bariéru“ jsem nepředstavila nějaký souhrn jevů a mimořádných zkušeností.
Nebyl to ani můj záměr. Výkladem prožitých zkušeností jsem spíše chtěla nabídnout mnoho
vhodných elementů poukazujících na to, že celý vesmír je v pohybu směrem k Ježíši Kristu, v
očekávání, že v Něm bude celé stvoření znovu sjednoceno. Ti, kteří náleží Kristu jako andělé, svatí,
duše v očistci, lidé věrní Bohu jak na Zemi, tak i na jiných planetách, musí nezbytně žít sjednoceni
v Kristu, aby mohli rozvinout své poslání ve prospěch celého lidstva. My všichni, kteří jsme dostali
život, jsme spolu s ním dostali také poslání. „Být“ a „jednat“ tvoří naši identitu. Naše poslání se ale
nemůže naplnit, nejsme-li sjednoceni s Kristem. Když jsme od něj odděleni, ztrácíme orientaci a
nezřídka jsou naše skutky prázdné, byť učiněné s dobrým úmyslem. Vystavujeme se nebezpečí, že
učiníme mnoho skutků ve jménu Boha, ale ne dílo Boží. Ježíš sám nás před tím varoval, když řekl:
„Beze mne nemůžete dělat nic“
(J 15,5)
Jsme povolaní k mystickému sjednocení s Kristem. Tím se nerozumí nějaká mimořádná
zkušenost prožívaná několika málo vyvolenými dušemi, ale nevyhnutelná fáze života každého
křesťana, výchozí bod a zároveň cíl naší cesty. Mystické sjednocení s Kristem je plné spojení s
jeho životem, které nás vede do reality života s Bohem; ve sjednocení s Ježíšem zakoušíme, co
znamená žít v Bohu a s Bohem. Na to poukazuje sv. Pavel v listu Galatským, když říká: „Nežiji už
já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval
a vydal sebe samého za mne.“ (Gal 2,20). K mystickému sjednocení se dospívá
pouze prostřednictvím upřímného a svobodného sebedarování Bohu v Kristu skrze
Neposkvrněné Srdce Panny Marie.
Mohu dosvědčit, že archandělé, mnozí svatí a stejně tak i bratři z planet věrných Bohu, s nimiž
jsem díky milosti mohla komunikovat, mi vždy zdůrazňovali toto: ve vesmíru by nemohlo nic
existovat odděleno od Ježíše Krista. Moc jeho mysli udržuje vesmír. Sám Satan musí brát v potaz
nesmírnou Kristovou moc a na konci časů nad ním Kristus definitivně zvítězí. Proto být Božím
nástrojem je možné pouze ve sjednocení s Ježíšem Kristem.
Ve vesmíru žije jedna bytost sjednocená ve svém bytí i konání. Její úloha je nezbytná pro všechny
ty, kteří si přejí dojít k hlubokému a upřímnému sjednocení s Ježíšem Kristem. Touto bytostí je
Panna Maria, Matka Boží a Matka lidstva. Uctívaná jako Královna vesmíru nejen na Zemi, ale i
na planetách, kde lidé zůstali věrní Bohu. O těchto civilizacích se obšírně zmiňuji v knize „Přes
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velkou bariéru“.
Život v mystickém sjednocení s Kristem skrze Pannu Marii povede k úplné obnově
základních hodnot křesťanského života. A to na úrovni jednotlivců i společnosti. Dvě z těchto
hodnot nabudou nové hloubky: královské kněžství (náležící Božímu lidu) a vztah mezi mužem a
ženou, který se stane harmonickým ve sjednocení a vzájemném doplňování se.
Pro lepší pochopení poslání Panny Marie vám předkládám poselství, ve kterém ke mně Ježíš mluvil
o své Matce jako o Spoluvykupitelce lidstva. Poselství je z 22. března, z Bílé soboty.
„V tento den si připomínáte mé uložení do hrobu, můj odpočinek po utrpení. Já si však přeji, abyste
zaměřili vaši pozornost na postavu mé Matky, která se v těchto dnech vzývá jako bolestná Matka. Je
pravda, že moje Matka prožívala velikou bolest, za takových okolností to nemůže být u matky jinak.
Lidský aspekt byl přítomen u mé Matky, stejně jako u mne, pravého Boha a pravého člověka. Přesto
vás vyzývám, abyste překročili lidský pohled bolesti a uctívali dnes moji i vaši Matku ne jako
bolestnou, ale jako Spoluvykupitelku lidstva, tu, která otevřela ve vesmíru cestu k mystickému
sjednocení se mnou.
Když jsem zemřel na kříži, nablízku mi nebyl nikdo, kromě mé Matky, která se sjednotila s mou
obětí. Ženy a apoštolové mě jistě milovali, ale nepochopili, co se odehrává před jejich očima.
Nebyli ještě pomazaní Duchem Svatým, aby mohli plně porozumět, co znamená obětovat se Otci v
jednotě se mnou. Pochopili to až později.
Moje Matka na to však byla připravená; musela, protože jsem nemohl zemřít sám na kříži. Musel
jsem také sjednotit s mou obětí všechny ty, kteří se mi po dlouhá století odevzdávají. Maria se stala
první lidskou bytostí ve vesmíru, která se dokonale sjednotila s mou obětí na kříži a plně se
účastnila mého vzkříšení. Moje Matka se stala první živou bytostí, která se mnou dokonale
prošla velikonoční přechod. Všichni ostatní se k ní připojili, skrze ni a následně po ní. I lidstva z
jiných planet, věrná Bohu již od stvoření, která svojí modlitbou doprovázela moji pouť na Zemi, se
sjednotila s Marií ve chvíli mé oběti na kříži. Proto se lidstvo se mnou nemůže sjednotit jinak, než
skrze Marii. Přechod skrze její Neposkvrněné Srdce je nezbytný pro všechny, kteří si přejí dojít k
mystickému sjednocení se mnou. Moje Matka je ta, která otevřela cestu, první stvoření, které
dosáhlo dokonalého sjednocení se mnou na kříži, přes kříž, na věky. Proto je Spoluvykupitelkou
lidstva, a proto se k ní musí lidstvo obrátit.
Člověk na Zemi tomu často nerozumí: Maria Spoluvykupytelka je pro mnohé pohoršením. S velkou
bolestí pozoruji, že část Církve se staví proti Marii, přestože ji navenek vzývá. Ústy ji uctívá, ale v
srdci odmítá. Dokonce mnozí pastýři vzdalují věřící od Marie a ospravedlňují to nejrůznějšími
důvody. Ale já vám říkám, že bránit maličkým přicházet k Marii, je totéž jako jim bránit přicházet
ke mně. To je těžký hřích! Pohoršování maličkých tím, že se jim brání přicházet k Marii, je těžký
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hřích! Opakuji vám: nemůžete se se mnou plně sjednotit, než skrze Marii.
Hledejte Matku moji a Matku svou, mluvte s ní a o ní. Snažte se ji vidět ve správném světle, ve
světle Ducha Svatého, jehož je plná. Nejen už jako maminku přemoženou bolestí nad ztrátou svého
syna, to je jen jedna část, ale jako Matku Spoluvykupitelku, celou čistou, celou svatou. Mocnou
Matku, sjednocenou se Synem, přivádějící lidstvo po dlouhých staletích na cestu spásy, ukazujíc
každému správný směr.
V mé Matce, dřív než v komkoli jiném, se vtělil a stal se viditelným můj přechod ze smrti do života.
Její přítomnost mezi apoštoly byla nezbytná: poté, co přijali Ducha Svatého, pochopili všechno, ale
skrze Marii vešli plně do mé oběti a sjednotili se se mnou.
Maria se stala Matkou lidstva pod křížem ve chvíli, kdy se sjednotila s mou obětí. Otevřela cestu
ke sjednocení se mnou celému lidstvu, protože zrodila nové lidstvo, jehož prvními plody je kněžství,
neboť nový lid je lidem kněžským. Lid, který se po vzoru Marie, s Marií a skrze Marii sjednotil s
mou obětí, aby vešel do mého vzkříšení. Je tedy jasné, že bez Marie nemůže královské kněžství, ale
ani kněžství služebné dosáhnout své plnosti.
Dílo mého Otce mým prostřednictvím, je dílem, které se vtěluje. Otec mne poslal na Zemi a zde
jsem se vtělil; v mém vtělení jsem přinesl lidem vůli Otce. I mé dílo se musí vtělit v lidstvu. A v kom
se mělo vtělit dříve, než v Marii, mé Matce? Ta, která předala život mému tělu, by snad neměla
předat život také mému Mystickému Tělu?
Také vám říkám, že vstupujeme do doby, kdy přítomnost ženy v Božím lidu musí nalézt své správné a
důstojné místo, protože žena je ta, která rodí a nosí v sobě princip života. Muž nemůže žít oddělený
od ženy. Už nemůže existovat poslání samotného muže, nebo samotné ženy, nebo muže a ženy, kteří
jsou vnitřně rozděleni jeden od druhého, jak tomu často bývá. Žena na Zemi žije v obtížné situaci:
zneuznaná, využívaná i zneužívaná, nenašla ještě své místo, ani v církvi.
V zákonu života je napsáno, že Bůh stvořil muže a ženu a přikázal jim, aby rostli a množili se.
Nebyl to jen pokyn k sjednocení za účelem plození a udržování lidského rodu. Bylo to něco mnohem
většího, bylo to Boží přání, aby muž a žena společně střežili a podporovali růst života ve všech jeho
formách a předávali ho celému stvoření. Život je základem vesmíru; pochází od Boha jako jeho dar
a může být předáván jen skrze muže a ženu sjednocené se mnou, sjednocené ve mně a v Mariiném
srdci. Z toho pramení také poslání celého lidstva, ono poslání, které bylo dáno od počátku a které
prvotní hřích znetvořil: vládnout vesmíru po boku Boha, předávat Boží život každému stvoření.
Přemýšlejte, muži a ženy na Zemi, jak jste se od toho vzdálili a jak bídná je vaše situace.
Přeji si, abyste pochopili, že moje Srdce a Srdce mé Matky jsou jedno. Jako jsme byli sjednoceni na
Zemi, tak jsme sjednoceni i v nebi. Dal jsem vám svoji Matku. Když jsem ji dal Janovi, dal jsem ji
tím i každému z vás. Dávám vám ji neustále jako příklad, jako štít, jako tu, která vám pomůže se
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vším, na kterou se můžete obrátit stejně jako na mne. Ona vás miluje tak, jak vás miluji já. Společně
s ní budete dělat zázraky! A nezapomínejte na sv. Josefa, muže vroucího Srdce, můj nevlastní otec
na Zemi, na výsost spravedlivý. Nikdo nebyl tak spravedlivý, jako on, spravedlností předčil všechny
ostatní a síla jeho ducha je ohromná. Maria s Josefem jsou pro vás matkou a otcem na cestě, tak,
jak jimi byli pro mě a jim vás chci odevzdat.
Žehnám vám ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého“.

Projít smrtí a peklem a zvítězit nad nimi
26. února 2010
Začala postní doba, liturgické období přípravy na Velikonoce. Věřím, že my všichni chceme
následovat Ježíše v jeho velikonočním přechodu ze smrti ke vzkříšení, přechodu týkajícího se
každého z nás v každou chvíli našeho života. Dobře totiž víme, že naše existence není procházka
růžovou zahradou. V rodině, v práci, ve vztazích s druhými, v různých obtížích každého dne se
můžeme rozhodnout, jestli je přijmeme pasivně, anebo uděláme to, co Ježíš; proměnit každou
zkoušku ve vítězství, každou smrt ve vzkříšení. Jak? Tím, že odevzdáme Bohu své potíže, že k
němu v modlitbě vyzdvihneme své srdce a myšlenky s vírou, že on dokáže proměnit i zlo v dobro
kvůli své velké lásce k nám. Často se modlíme, abychom obdrželi něco, co máme na srdci, a ne
vždy to dostaneme; zůstaneme zklamaní a začneme diskutovat s Pánem. Osobně jsem
prostřednictvím různých životních zkoušek pochopila, že hlubokým smyslem modlitby není prosba,
aby se něco vyřešilo podle našeho chápání, ale jejím účelem je, abychom přinášeli všechny situace
Bohu, abychom je zanechali v jeho rukou a dovolili mu, aby je on vyřešil podle své mysli, která
mnohonásobně přesahuje naši mysl. Na popeleční středu 28. února roku 2001 jsem dostala během
modlitby poselství od Ducha Svatého. Nabízím vám ho, protože se mi zdá být vhodné jako
průvodce postní dobou. Ze srdce vám přeji, abyste v tomto čase zakoušeli Ježíšovu blízkost do té
míry, že ho ucítíte živého a vzkříšeného ve svém duchu, nejen v den Velikonoc, ale každý den.
Zde je tedy poselství:
„Žehnám vám na začátku postní doby, abyste mohli čím dál tím lépe vstupovat do porozumění
Tajemství.
Jako Boží děti a děti vzkříšení jste povoláni, abyste prošli smrtí a peklem, a nad oběma
zvítězili. Nezatěžujte se tím, jak a kdy k tomu dojde; buďte si prostě vědomi, že jste přijali milost
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pro takový úkol, že ho nesplníte vy sami, ale já ve vás a vaším prostřednictvím. Chci vám k tomu
ukázat určité kroky.
Především vás prosím, abyste nebyli ustaraní. Čím víc se od vás žádá, tím větší milost je vám
dána. Bůh po vás nikdy nežádá, abyste dělali kroky, které jsou nad vaše možnosti. Proto se snažte
zbavit vší ustaranosti.
Zvlášť vás vyzývám, abyste následovali v tomto období Ježíše: naslouchejte v liturgii, jak se
Ježíš připravuje na přechod smrtí a ke vstupu do své slávy. Následujte ho jako svého Učitele a
Pastýře, následujte ho napodobováním jeho života. Žádám od vás, abyste přizpůsobili stále víc
váš život Kristovu Duchu, abyste mu byli čím dál víc podobní a abyste se jeho prostřednictvím
proměnili a dovolili mu, aby ve vás kraloval, protože v tom spočívá Boží království.
Prosím vás, abyste měli důvěru v Boží život, který ve vás přebývá, bez ohledu na vaši slabost.
Snažte se, aby vám nikdy nescházela důvěra v sebe samé. Umějte si přičíst správnou hodnotu,
považujte se hodnými Pána, protože vás povolal. Nepovažujte se ani za lepší ani za horší než jsou
druzí, ale buďte si vědomi, že jste Božím chrámem; proto se snažte s mou pomocí a pod mým
vedením dosáhnout správné úcty k sobě samým.
Snažte se také vyhýbat tomu, aby vás věci, situace nebo lidé sevřeli a zabránili vám v sobě
najít důstojnost Božích dětí. Satanovým cílem je na prvním místě zbavit člověka jeho důstojnosti
Božího dítěte; proto mějte důvěru v sebe samé jakožto Boží děti, které On vybral a jež miluje. Vy
jste nástroji v Božích rukou; i když nástroj sám o sobě může být nedokonalý, dokonalý je ten, kdo
ho používá. Žádám od vás tuto důvěru v Boha a ve vás samé jakožto Boží nástroje.
Vážně se pokuste zanechat svůj hřích. Vím, že se snažíte být lepšími, ale to nestačí: je potřeba,
abyste nezůstali paralyzovaní kvůli hříchu. Proto vám doporučuji, abyste se neuzavírali do sebe
jako do vězení; přenechte mi klíče vašeho ducha, abych vám mohl otevřít dveře a mohl vám vrátit
svobodu. Mám za úkol vás vyvést z hříchu a smrti, ale ne vždy se mnou spolupracujete, a tak
zůstáváte chyceni do svého hříchu. Umožněte mi, abych vás v každou chvíli osvobozoval, protože
si to přeje váš Stvořitel, chce vás mít svobodné, neboť vás svobodné stvořil.
Často se dopouštíte chyby, když soudíte sebe, a to vám způsobuje velké utrpení. Pochopte, že
vám nenáleží soudit ani sebe samé; Bůh je ten, kdo bude soudit každý hřích. Proto vám
doporučuji, abyste se nepokořovali víc, než je potřeba, a neobviňovali se tak, že si ublížíte; umějte
se však dívat na váš hřích a vaší slabost, abyste je dokázali obětovat Bohu, aby vám On pomohl je
překonat, bez zbytečných traumat a násilí. Dostanete milost to dělat, jestliže si to upřímně přejete.
Vyzývám vás, abyste byli milosrdní k bližním, abyste se dívali na hřích a slabost bližního tak, jak
byste se měli dívat na své vlastní hříchy: s láskou, s klidem, bez souzení. Nechte na Hospodáři, aby
soudil svého služebníka, vy jděte vpřed. Snažte se neuzavírat se ani do hříchu druhých,
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nepohoršujte se ani ho nesuďte. Svěřte vše do Božích rukou, Bohu patří klíče od podzemí každého
člověka.
Umějte obětovat Bohu hříchy lidstva tak, jak to udělal Ježíš. Takto budete kněžími Božího
Království společně s Kristem, nástroji spásy, mostem světla mezi Bohem a lidstvem.
Co se týká postu a odříkání, doporučuji vám, abyste byli vyvážení. Bůh od vás žádá vyváženost
ve všem; nezajímá Ho vaše dokazování síly a lidského hrdinství ve vašem pokání. Bůh se uspokojí i
s malým odříkáním. Vězte, že Boha nejvíc potěší vaše otevřené srdce, vaše hluboké obrácení,
které je pravým odříkáním. Odříkání je odříkáním sebe samých, odříkáním se vlastního
egoismu, všeho toho, co vám brání v dosažení Boha.
Vracím se k výzvě, abyste mi odevzdali klíče vašeho života, abyste se neuzavírali mému působení.
Člověk má určitou mánii spočívající v uzamčení dveří vlastní duše a schovávání klíčů v kapse.
Doporučuji vám naopak, abyste dali klíče vaší duše mně, abych mohl uzavřít, nebo otevřít váš
vnitřní prostor podle vašich potřeb, které dobře znám jenom já. Otevírám vaše hlubiny, abych vás
vyvedl z vás samých, uzavírám je, abych vás uchránil od zla. Vše ve vás musí být totiž
uchováno v dokonalé rovnováze: vaše darování se a vaše uzavírání se, když je to potřeba.
Nemluvím přirozeně o uzavírání v negativním smyslu, ale o ochraně před zlem. Proto nenechávejte
ty klíče v kapse, dejte je mně.
Kroky, jež jsem vám ukázal, jsou důležité; snažte se je uvést do života! Žehnám vám, žehnám vaší
cestě postní dobou a všem těm, kdo jsou vám drazí. Jestliže následujete učitele, stanete se i vy
učiteli pro druhé, ale mějte na paměti: abyste mohli být učiteli, musíte se stát nejdřív žáky. Až
budete dokonalými žáky, stanete se i učiteli.
Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého“.

Bůh nám dal jméno
31. března 2010
Drazí čtenáři, z celého srdce Vám přeji šťastné Velikonoce!
Přála bych si, aby tyto Velikonoce byly pro každého z nás pravým vzkříšením, hlubokým
vnitřním přechodem k novému stvoření, který pro nás otevřel Ježíš svým vítězstvím nad
smrtí. Víra v Krista nám dává jistotu, že jsme povoláni k novému, vykoupenému a
vzkříšenému životu. Aby se toto mohlo uskutečnit, nestačí účastnit se slavnosti na památku
Kristovy smrti a vzkříšení, je také třeba naší plné spolupráce s vnitřním působením Ducha
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Svatého, který probouzí paměť naší duše, abychom mohli spatřit naši pravou identitu v Bohu,
což znamená být Božími dětmi.
Je důležité stát před Bohem tváří v tvář, dovolit mu dívat se do našeho nitra a nechat se od
něj volat jménem; to je probuzení života, to je naše vzkříšení. V Bibli znamená jméno, kterým
Bůh volá člověka, vlastní definici osoby.
V Janově evangeliu potkává Marie Magdalena vzkříšeného Ježíše, ale nepoznává ho až do
chvíle, kdy ji On osloví jménem. Ve jménu vysloveném Ježíšem rozpoznává sebe samu, svoji
identitu dítěte, rozpoznává hlas toho, který ji miloval a spasil. Přečtěme si tento úryvek
společně.
Maria stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu a spatřila dva anděly v
bílém rouchu, sedící na místě, kde před tím leželo Ježíšovo tělo, jednoho u hlavy a druhého u
nohou. Otázali se Marie: „Proč pláčeš?“ Odpověděla jim: „Odnesli mého Pána a nevím, kam ho
položili.“ Po těchto slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše; ale nepoznala, že je to on. Ježíš
jí řekl: „Proč pláčeš? Koho hledáš?“ V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla: „Jestliže tys
jej, pane odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil, a já pro něho půjdu.“ Ježíš jí řekl „Marie!“ Obrátila
se a zvolala hebrejsky „Rabbuni“, to znamená „Mistře“.
(J 20, 11-16)
Před několika lety, když jsem četla toto místo v evangeliu, mi Duch Svatý dal vysvětlení
prostřednictvím poselství, které vám chci předat v naději, že vám pomůže k hlubšímu a
opravdovějšímu sjednocení s Bohem.
Poselství Ducha Svatého z 18. března 2000
Vzkříšený Ježíš se ukázal Marii Magdaléně a oslovil ji jménem. Vyzývám vás, abyste nikdy
nezapomněli, že vás Bůh oslovil jménem, vyvolil vás na počátku času, protože vy existujete v Bohu
odjakživa. Dostali jste od Boha jméno, kterým vás volá, a když neposloucháte, nebo se vám zdá, že
neslyšíte, právě tehdy vás neopouští a volá vás jménem.
Bůh vtiskl do každé duše jméno jako pečeť, jméno, jímž vás tvoří. Slovo Boží vás tvoří a
určuje vám jméno božího dítěte. Vyzývám vás, abyste si byli vždy vědomi své důstojnosti božích
dětí, dětí světla, jež Bůh oslovuje jménem. A když se vám zdá, že nevidíte, nerozumíte, když se vám
zdá, že vám všechno berou, nezapomeňte naslouchat Bohu, který vás volá jménem. Potom se vaše
oči otevřou.
Kdo není ochotný naslouchat, když ho Bůh volá jménem, nemůže přijmout světlo a zůstává v
temnotě. Jestliže nechcete, aby vás Bůh volal, volat vás nebude, protože respektuje vaši svobodu,
ale když si přejete, aby vyslovil vaše jméno, které vám dal při stvoření, musíte zemřít sobě samým a
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zřeknout se svého egoismu. Jedině tehdy vás povolá, vyvede vás z temnoty a ukáže se vám jako
Vzkříšený.
Jméno, které vám dává Bůh, je jménem dítěte, jménem jeho stvoření. Toto jméno převyšuje
to, které jste dostali na zemi, bylo vtisknuté každému jako pečeť ve chvíli stvoření.
Neprobuzený člověk, který nežije v souladu s Bohem, ztrácí svoji identitu stvoření a takto ztrácí
sebe sama i smysl života. Proto, jestli je důležité vaše pozemské jméno a jste jím identifikováni jako
osoby, tím důležitější je jméno, které vám dává Bůh, jméno dítěte, které zná Bůh. Každý z vás je
jedinečný, Bůh vás zná osobně a vaše jméno vyslovuje s nezměrnou láskou. Každé dítě má něco, co
nemají druzí, každé je důležité a drahé jeho očím.
V Knize Zjevení se mluví o jménu, které nezná nikdo, kromě toho, komu je dáno (Zj 2,17-18), a tak
to je: vaše duše zná jméno přijaté od Boha. V tom jméně je obsažena vaše originálnost, neboť díky
němu je každý z vás neopakovatelný, jedinečný a nesrovnatelný s nikým jiným. Boží působení má
totiž mnoho podob a právě moje dílo ve vás určuje vaši originálnost.
Každý člověk je stvořen k životu v lásce Nejsvětější Trojice. Bůh tvoří člověka s jediným úmyslem,
a tím je dát mu účast na svém životě. Proto vás volá jménem jako svoje děti. Přeje si, abyste měli
toto jméno napsané na čele a aby ve vás zůstávalo jako jeho pečeť, jako drahocenná perla, abyste
tak žili v jeho lásce a svědčili o ní. Dostali jste k tomu všechny potřebné schopnosti; všechny
milosti, které vám Bůh bez přestání dává k posilnění zrna, které je ve vás a dává mu růst. Každá
milost je jako slunce a voda, které dávají růst podivuhodnému stromu vašeho života, aby vyrašil a
přinesl plody.
Žehnám vám ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého.

Intimita s Bohem
24. dubna 2010
Zdravím vás drazí čtenáři! Doufám, že jste s Ježíšem prožili Velikonoce prozářené vzkříšením.
Blížíme se k velké slavnosti Letnic. Katechismus katolické církve nám na jednom místě připomíná
hluboký význam této slavnosti: „Padesát dní po zmrtvýchvstání, v den letnic oslavený Ježíš Kristus
vyleje Ducha v hojnosti a jasně ho ukazuje jako božskou Osobu, takže Nejsvětější trojice je plně
zjevena. Poslání Krista a Ducha se stává posláním církve vyslané, aby hlásala a šířila tajemství
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trinitárního společenství“ (Kompendium katechismu katolické církve III § 144).
Pro každého z nás je velmi důležité žít v čím dál užším vztahu s Duchem Svatým, aby nás vedl,
posvěcoval, abychom s jeho pomocí žili v Kristu, a aby nás poslal svědčit o Kristově životě. K
dosažení toho vám tento měsíc nabízím jako pomoc poselství Ducha Svatého, které jsem dostala v
příležitosti vigilie seslání Ducha Svatého v roce 1999, pojednávající o nutnosti pravé intimity s
Bohem v našem životě jakožto o základě našeho duchovního života.
Přeji vám, abyste přijali milost a sílu od Ducha Svatého, a tak byli stále víc ponořeni do blaženého
života už zde na Zemi. Mohlo by se zdát, že jde o utopii, ale není tomu tak; všichni toho můžeme
dosáhnout se silnou pomocí Ducha Svatého, díky jemuž můžeme den za dnem zakoušet Boží
velikost a dobrotu.
Srdečně vás zdravím v Kristu.
Poselství Ducha Svatého z 22. května 1999, vigilie seslání Ducha Svatého
„Dnes večer při vigilii seslání Ducha Svatého vám žehnám. Chci vám připomenout, že každá
vaše námaha v duchovním životě je bezcenná, jestliže nežijete v intimním vztahu s Bohem. Jen
málo duší nalezlo Boha a to i z těch, kteří říkají, že mu náleží. Málo duší nalezlo Boha jako přítele,
a ještě méně je těch, kteří ho nalezli jako Otce.
Téměř každému z vás schází intimita ve vztahu k Bohu, schází vám schopnost vstoupit do
ticha a slyšet Boha jakožto část vlastního života. Nicméně všichni jste povoláni, abyste vnímali
intimní kontakt se mnou; můžete toho dosáhnout, jestliže mě milujete a jste schopni stáhnout se do
sebe, do nejhlubší části své bytosti, která je velmi tajemná, tajná a nedotknutelná, tam, kde žiji já.
Měli byste tento kontakt vnímat jako něco, co vás činí plodnými, protože já jsem Duch Boží, Duch
Života. Stejně jako se počne život v intimitě mezi manžely, se počne Boží život v intimitě duše s
Bohem. Vyzývám vás k této intimitě, bez níž mě nebudete moci nalézt. Nemůžete mě najít ve
výjimečných fenoménech ani tam, kde je hluk a zmatek, tam kde je přemíra slov. Můžete mě
najít pouze v intimitě vaší duše a vašeho života.
Prosím vás, abyste nikomu nedovolili narušit vaši intimitu s Bohem, aby váš vnitřní prostor náležel
pouze Jemu a vám a nikomu jinému. Nedovolte, aby vás pronikl jed světa se vším, co je špinavé, a
tak znesvětil onu intimitu, která je i vaší svatyní. Právě zde, ve svatyni své duše musíte být v tichu a
na kolenou se klanět Bohu.
Také po vás žádám, abyste za všech okolností ctili intimitu každé duše. Žádám především
kněze: pomozte všem duším, jež jsou vám svěřeny, aby v sobě našly intimní místo s Bohem, naučte
je, aby ho respektovaly u druhých. Takto roste zdravé společenství věřících, když jedni pomáhají
druhým v nalezení a prožívání intimnosti s Bohem a její respektování u všech ostatních. V tomto
respektu se rodí pravá církev, jež je svatyní lásky.
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Respektovat intimitu osoby neznamená, že se nemá napomínat. Znovu se obracím na kněze, ale
také na rodiče a vychovatele: nechte dozrát osobu, aby mohla svobodně růst před Bohem. Ne tak
svobodná, že by si mohla dělat, co chce, ale svobodná, protože jí někdo naslouchá a respektuje ve
svobodě růstu a rozhodnutí. Tak postupuje Bůh, vždy respektující vaší svobodu. Dovolte, aby měl
Bůh poslední slovo a nikdy ne vy, i když jste kněžími a vychovateli. Zanechte na Bohu dokonání
jeho díla v každém člověku. Vám přísluší připravit půdu pro setbu, tak, jak to přísluší
zahradníkovi, ale růst mu nedává on. Proto vám radím, abyste se vyjadřovali mírně, ale jasně.
Pomozte osobám, jež jsou vám svěřeny, dospět k jasnému existenciálnímu rozhodnutí; duše někdy,
kromě toho že jsou egoistické, nemají poznání pravého dobra. Pak nechte každého, ať se rozhodne
ve svobodě, nic víc.
Říkám vám všem: vaším úkolem je projevit lásku svým bratřím a nakolik je to možné, přivést je k
pravdě. Vždy ale respektujte rozhodnutí druhých, i když jsou bolestivá, tak, jako je respektuji
já, ačkoliv vidím, že jdou k záhubě. Mnozí z vás přicházejí ke svatyni pravdy a nevstoupí do ní.
To je strašné! Je to podobné smrti hladem na prahu slavnosti se stolem plným všeho dobrého. Tak
žijí a zhasínají mnohé duše.
Výchova a formace bez respektu osoby v její intimitě, zvlášť pak v intimitě s Bohem,
způsobuje skutečné násilí. Duši se nedostává pomoci v jejím zrání a růstu, ale vštěpuje se jí
disciplína. Její intimní prostor obsazuje pravidlo, forma a zákon; osoba se považuje za dobrou,
protože dodržuje pravidla, ale to není vždy pravda. Disciplína a dodržování pravidel je potřeba, ale
k tomu musí dojít bez nucení, rozkazování a úplně bez násilí. Člověk, kterému se dostává pomoci k
růstu ve víře a v respektování bližního, se přirozeně orientuje k pravé vnitřní disciplíně, vycházející
z Božích zákonů, napsaných v každém z vás. Často má však fáze růstu dramatický průběh, protože
vedení osoby není zanecháno mě, ale nějaké lidské mysli, lidské vědě, lidskému strachu a strach
rodí strach.
Otázka: „Co se stane osobám v hnutích a sektách, které odmítají Boha a v mnohých případech se
klanějí satanovi?“
„Když mluvím o špatné výchově, nemám na mysli pouze určité sekty a tak zvaná hnutí odporující
Bohu, v nichž je opravdu mnoho násilí. Bohužel mám na mysli určité křesťanské skutečnosti, v
nichž dochází k násilí na duších, a kdybyste jen věděli kolik! Nemyslete si, že se v oblasti
zasvěceného života respektují osoby více než jinde a že jsou lépe vedeny: když chybí mé vedení, je
výsledek stejný. V mnohých křesťanských hnutích, v náboženských komunitách, nebo řádech se
někteří jejich členové modlí a modlí, vydávají se za spravedlivé a mají plná ústa vzývání Ducha
Svatého, ale mě neznají, protože mě nemilují ani se mi nedarují. Zůstávají egoisty a pokrytci.
Nejsou tak vedeni Bohem a nemohou vést jiné, jsou slepci vedoucí jiné slepé; soudí druhé a
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nezřídka způsobují nesmírné škody svým bližním, a co je nejhorší, že to dělají v Božím jménu.
Nikdo nemůže opravdu pomoci druhým beze mě!“
„Chtěla bych tě poprosit, Duchu Svatý, o dar živého vztahu se Třemi osobami Nejsvětější Trojice a
o milost odpovědně žít v tomto vztahu. Dej mi a dej nám tuto milost.“
„Co ode mě žádáš, je velký dar a zároveň velký zisk. Ve vztahu s Nejsvětější Trojici je obsažena
podstata celého duchovního života a také celá teologie; není nic důležitějšího. Člověk
vynakládá námahu při studiu zabývající se otázkou kdo je Bůh, jak najít Boha, co dělá Bůh,
jaké má Bůh vlastnosti; nechápe, že skutečnou cenu má pouze jeho vztah s Bohem, protože v
intimním vztahu s Trojjediným Bohem spočívá podstata života, vše co je potřeba pro život a co
život přesahuje. Váš život v Bohu a s Bohem obnovuje vaši bytost, inteligenci, všechny vaše
schopnosti a vede k nalezení jejich pravého rozměru. Musíte si to vše ale upřímně přát a žádat o to,
protože Bůh vám nic nenutí, ani svou lásku. Stále vás hledá, ale k ničemu vás nenutí, miluje vás,
ale neutlačuje vás, touží po vás, ale nevlastní vás, nechává vám svobodu k rozhodnutí a k
pochopení, kde je život.
Dnes vám žehnám, aby ve vás byla neustálá touha po Bohu; jestliže to bude upřímná, čistá touha,
bez ambicí a kompromisů, povedu vás tam, kam vás mám dovést, to znamená k Otci skrze Syna.
Ježíš a já neustále usilujeme o to, aby každý z vás dosáhl plnosti, a všechno co děláme, je pro váš
život. Vše prochází našimi životy, abyste byli přivedeni k životu Otce.
Velmi vás miluji a chráním vás; dávám vám milost k otevření stále většího prostoru ve vás a v
duších vašich bratří, prostor, jímž proudí život mezi stvořením a jeho Stvořitelem, prostor
nekonečné, stále vás obnovující lásky.
Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.“
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Vyzvednout se k Otci
26. května 2010
Drazí přátelé, znovu můžeme být spolu po uplynulém velikonočním období, v němž jsme si
připomněli velké události spásy. Ve skutečnosti se přechod ze smrti do života týká každého z nás
bez ohledu na liturgické období. Smrt a vzkříšení se střídají v naší existenci; jsme povoláni k tomu,
abychom v mnohostranných zkouškách našeho života zakoušeli Kristovo velikonoční vítězství a
abychom tak proměňovali každou smrt ve vzkříšení.
Jsme částí Božího lidu neustále jdoucího k plnému uskutečnění Božích zaslíbení; je to cesta vedoucí
nutně etapami obrácení dokud nedosáhneme proměny naší bytosti. O tom jsem podrobně hovořila v
prvním díle série „Přepsat historii“ s názvem: „V Boží mysli“; v něm jsem vyložila prožité
zkušenosti a vysvětlení, která jsem dostala ohledně Boží mysli žijící v nás, jíž působením se dnem a
nocí měníme.
Jednou ze základních stránek duchovního života je schopnost duše přijmout Boží novost. Jakou
novost? Tu, která je obsažená v životě, jenž nám Bůh neustále předává prostřednictvím své lásky.
Život v Bohu je totiž neustále nový a neustále se obnovuje. Nikdy není statický, naopak je
dynamický, vitální, stále plný nových zkušeností. Ježíš nás ujistil, že z nitra toho, kdo věří, budou
vyvěrat proudy živé vody. (Jan 7,37-39)
Pro Boží novost se můžeme otevřít tehdy, když jsme ochotni přijmout Jeho život v každé chvíli, to
znamená, když jsme ochotni se proměnit, a tak umožnit Pánu, aby žil v nás. Jediný možný způsob
jak toho dosáhnout, spočívá v sebeobětování Ježíši Kristu skrze Neposkvrněné srdce Panny Marie.
To je jediná cesta, jak držet krok s milostí a být novým stvořením. Mnohokrát se mi dostalo od Pána
vysvětlení a sama jsem to zakusila, že pro obdržení plnosti života od Boha, je potřeba z naší strany,
abychom dali svůj život Bohu, protože dostává se v té míře, v jaké se dává. Tím, že darujeme vše
Bohu, od něho vše dostaneme; to je zákon Ducha. Náš život není snad vším? Co jiného můžeme dát
Bohu, aby to mělo větší cenu, než náš život?
Otevřenost pro novost Božího života nás vede k vyzdvižení své bytosti k Otci. O tom se dočtete v
poselství Ducha Svatého, jež vám nabízím tento měsíc. Dostala jsem ho v roce 1999, v den
Nanebevstoupení; doufám, že vám bude k užitku.
Zdravím vás a přeji vám vše nejlepší v Kristu.
Poselství Ducha Svatého z 16. května 1999 – Nanebevstoupení
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„Je nutné, abyste se otevřeli pro Boží novost; tato otevřenost ale vyžaduje následující krok: vaše
vyzdvižení se k Bohu. Ježíšovo Nanebevstoupení není pouhým příkladem tohoto vyzdvižení, ale je
předobrazem vašeho budoucího vyzdvižení s tělem a duší na konci tohoto věku.
Nicméně už dnes, dokud žijete v těle, se od vás žádá, abyste se vyzvedli k Bohu spolu s celou
svojí bytostí. Jestliže jste novým stvořením otevřeným k Boží lásce, jež vás neustále obnovuje,
daruje se vám a vede vás k úplnému darování sebe, nejste už připoutáni k zemi, ale žijete v novém
rozměru přesahujícím prostor a čas. Totiž všichni, jejichž život je ponořen do mě, už nemohou být
přikováni k zemi.
A proto, i když musíte nyní ještě žít v těle a řídit se fyzikálními zákony země, už jste je
zároveň překonali. Žijete tak v přírodním řádu věcí, ale vaše duše ho už překonala, to znamená, že
se dotkla nového rozměru života. Tento nový rozměr je věčností. Vaše duše je stvořená pro věčnost
a sama je věčná. Bůh vám dovoluje, abyste tento čas prožili v těle, a je určen pro vaše poslání, aby
se rozměr věčnosti prostřednictvím vašeho těla dotknul všeho, co vás obklopuje, protože to vše se
musí vyzvednout spolu s vámi.
Člověk to nepochopil. Nemám na mysli pouze nevěřícího člověka, ale i věřící, pokřtěné, kteří často
nejsou schopni porozumět velikosti Ježíšova poselství, jež zanechal prostřednictvím svého
nanebevstoupení, že je totiž nutné dospět k Otci už zde na zemi. Mnozí si myslí, že po smrti dospějí
k Otci, když vše dobře půjde, když dosáhnou ráje. To je ale špatně, protože rozměr ráje, očistce a
pekla je pouhým pokračováním toho, co jste začali v pozemském životě, dovršením toho, jak jste se
rozhodli žít na zemi.
Pro Lucifera je den Nanebevstoupení něčím strašným, představuje jeho úplnou prohru. Protože
lidstvo, které chtěl zotročit, ponížit a podrobit si smrtí, bylo prostřednictvím Ježíše Krista
vyzdviženo s tělem a duší tak, jako byla vyzdvižena s tělem a duší Panna Maria, představující nové
lidstvo, to, čím budete vy všichni.
Chci, abyste se zamysleli nad tím, co pro vás znamená, vyzvednout se k Otci spolu s Ježíšem v
Duchu Svatém. Zeptejte se sami sebe, co znamená vaše vyzdvižení, od čeho se musíte oddělit, co
vás drží svázané a brání vám, abyste se vyzvedli, jaký strach v sobě chováte.
Jestliže vás zadržuje strach, není vyzdvižení možné, protože strach je zátěží poutající duši k zemi.
Tam, kde je strach, se duše nemůže vyzvednout. Vyzvednout se znamená, jít vstříc tomu, co duše
může poznat vírou, a ne smysly. Nikdo se nemůže hmotně dotknout věčnosti ani neexistují fyzikální
zákony, které by ji vysvětlily, ale duše ji zná. Prostřednictvím víry můžete jít bez strachu vstříc
tajemství, k tomu, co se vám lidsky může zdát neznámé. Jestliže žijete v Bohu ani to, co je
neznámé, vám nebude cizí; vaše duše to tuší, chápe to, zná. K tomu je stvořena, aby rozuměla
Božím věcem.
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Tehdy se vyzvedáte díky víře, když vnímáte skutečnost, již není možné poznat smysly. Jak
můžete poznat věčnost smysly? Můžete se snad svými smysly dotknout rozměru svobody, pokoje,
lásky, sebedarování? Můžete se hmotně dotknout lásky? Nemůžete. Můžete jí vidět očima?
Nemůžete. Ale vaše duše se jí může dotknout, dívat se na ni a vdechovat ji, protože víra to
umožňuje. Vaše duše může konkrétně zakoušet rozměr věčnosti; kdyby tomu tak nebylo, jak byste
získali zkušenost Boha?
Vyzývám vás, abyste tato slova nepovažovali za teorii. Jestliže toužíte vstoupit do věčnosti, není už
nic teoretického, vše se stává skutečností, protože jste byli stvořeni, abyste plně zakoušeli Boží
skutečnost, pro niž jste určeni.
Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého“.

Být zasvěceni v pravdě
24. června 2010
Tak opět spolu drazí čtenáři. Doufám, že se máte dobře a že jste šťastni v Bohu. Tento měsíc bych
se s vámi ráda podělila o slova Ducha Svatého, která se týkají zasvěcení. Když mluvíme o
zasvěcení, většinou máme na mysli kněze či řeholníky. Ve skutečnosti je každý z nás povolán, aby
se zasvětil Bohu. Tímto zasvěcením se nemyslí ani tak určitá forma života, jako spíše vnitřní stav
člověka, který odevzdává sebe sama Pánu, bez ohledu na okolnosti, ve kterých žije. V tomto smyslu
jsou zasvěceni všichni, kteří si upřímně přejí náležet Bohu a odevzdávají se do jeho vůle. Zasvěcení
sebe sama je půdou, ve které klíčí každé povolání, ať už k manželství, kněžství, řeholnímu životu
atd. Ti, kteří se rozhodují vložit své životy do Božích rukou, vzdávajíce se každého sobectví, aby
mohli následovat Ježíšovu cestu, jsou přijímání od Pána jako jeho zasvěcení. Bůh nedělá rozdíly
mezi lidmi, přijímá s láskou dar od každého.
Nelekejme se ale, protože se od nás nečekají velké věci ani úchvatné promluvy k tomu, abychom se
zalíbili Bohu; od nás se jen žádá, abychom byli jako důvěřivé, bezelstné děti, které věří v Boží
dobrotu, odevzdávají se mu, s jistotou, že na oplátku od něj dostanou jen dobro a štěstí. Jestliže
děláme toto, jsme Bohem proměňováni a účastníme se na jeho díle spásy. Ano, Pán potřebuje tyto
zasvěcené osoby, aby pomohl lidstvu tím, že ukáže jiný způsob života, aby otevřel každému
člověku dobré vůle cestu naděje.
Zde jsou tedy slova Ducha Svatého, přeji vám, abyste z nich přijali světlo a sílu. Zdravím a
objímám vás v Kristu.
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Poselství Ducha Svatého z 18. 5. 1999
V Evangeliu jste četli tato Ježíšova slova: „Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě
posvěceni“ (Jan 17, 19-20). Ježíš mluvil o oběti vlastního života, kterou musí přinést každý křesťan
a kterou se opravdově zasvěcuje. Přesto nejsou všichni křesťané zasvěceni; a ne všichni, kteří to o
sobě říkají, jsou zasvěceni v pravdě. Toto uráží Boha, protože jejich oběť není čistá. Nečistá oběť je
horší než lež. Kdo říká, že se obětuje a nežije v pravdě, ale ve tmě, je horší než ten, který si tmu
vybral. Toto udělal Jidáš a další v tom pokračují.
Oběť života nás zasvěcuje Bohu a musí se uskutečňovat v pravdě. Ne však podle vaší pravdy, podle
pravdy vašeho já, nebo podle vašeho smýšlení, nýbrž podle pravdy Boží. Musí být obětí podle Boží
vůle, podle toho, co Bůh připravil pro každého z vás. Mnozí by místo toho chtěli dostat to, co pro
ně není určeno. Chtěli by vlastnit určitá charizmata, dokonce by chtěli vlastnit Boha. Toto vás
odvádí daleko od pravdy, protože Bůh dává každému podle milosti, možností a schopnosti každého
a všechno činí z lásky a pro lásku, s ohledem na každou duši. Boží pravda spočívá v tom, co je pro
každého z vás předurčeno. V této pravdě se můžete opravdu zasvětit a dát svůj život Bohu k
dispozici, aby ve vás mohl uskutečnit svůj plán. Jestli místo toho upřednostňujete lidská přání a
ambice, či vlastní interpretace Boží vůle, bude vaše zasvěcení mimo pravdu, stane se pouhým
prostředkem k splnění vašich očekávání, i když se vám bude zdát, že vycházíte z veliké víry. Mnozí
z těch, kteří si říkají zasvěcení, mají špatné úmysly, protože se zasvěcují po svém, tak, aby něco
dostali od Boha.
Jestli žijete v Boží pravdě, vaše zasvěcení bude pravé. Nebude vám moci ublížit ani zlý, protože ve
vás nenajde nic, čeho by se zachytil. Vskutku, Satan se snaží vás odvést mimo pravdu, mimo Boží
plán, svést vás od Boží vůle, tím, že živí vaši ctižádost a tlačí na vaše slabosti. Když si však přejete
z celé duše, aby se uskutečnila Boží pravda, nemůže se vás Satan ani dotknout.
Vybízím vás, abyste přemýšleli, je-li ve vás všechno v pravdě, jestli každý krok, každé přání, každá
modlitba je v Boží pravdě, v Božím plánu určeném pro vás, který je vaší pravdou, pravdou vašeho
bytí.
Být zasvěcený v pravdě znamená zanechat všechno. Ježíš nás vyzval, abychom opustili všechno
(Mk 10,17-27 a Mk 10,28-31). Bohužel mnozí chápou tuto výzvu v čistě materiální rovině, jako by
vám Ježíš jednoduše nakázal jít a prodat svůj majetek, jako jakési ujednání o uspořádání vašich
záležitostí, a potom ho následovat. Ne, o tohle nejde! Zanecháním všeho se rozumí to, co je ve vás,
vaše lidské jistoty, rozhodnutí z pohodlnosti, kompromisy, ve kterých uhýbáte, když Boží pravda
není ve shodě s vaší pravdou, když jsou Boží přání v protikladu k přáním vašim, nebo když se
strachujete o vlastní reputaci. Toto všechno je nebezpečnější než hmotné bohatství.
Mnozí si myslí, že se zasvětili Bohu, protože se vzdali určitého majetku, klamou však sami sebe,
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protože se nevzdali svého vnitřního světa, ve kterém důvěřují lidem a pozemským věcem víc než
Bohu. Duch světa často pronásleduje i řeholníky v klášterech, infiltruje se mezi křesťany jako virus
a ničí Boží lid. To přináší mnoho zla pro věřící: nedostatek modlitby, víry, odevzdání se Bohu,
přílišná rozumovost, prázdné řeči, neužitečná kázání.
Jako od Kristových učedníků se od nás zvláštním způsobem žádá, abyste všechno zanechali. Kdo se
obětuje Bohu skrze Syna v Duchu Svatém, nemůže nic vlastnit, protože když dal svůj život, dal
Bohu všechno. Jestliže si někdo zakládá na jistotě, která nevychází jen z Boha, stále něco vlastní,
neopustil všechno. Kdo neopustil všechno, nemůže všechno dát.
Cestou opravdového zasvěcení jdou ti, kteří opustili všechno a jsou otevřeni naději, ne v něco, co je
vidět lidskýma očima, ale v něco, co je možné spatřit jen očima víry. Tady jste povoláni rozhodit
vaše sítě (Lk 5,5) a jít vstříc nepoznanému, uspět můžete, jen když se spolehnete na Boha. Nikdy
nezapomínejte, že jste drženi při životě pouze Prozřetelností, která je nití pojící vás s Bohem; nikdy
ji nepřetrhněte, protože jinak spadnete do prázdnoty. Chci vás v tomto povzbudit, protože jak vás
ujistil Ježíš, kdo opustí všechno, dostane stonásobek na věčnosti.
Žehnám vám požehnáním světla, síly a míru ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého.

Žít ve společenství, bez reptání a nenávisti
5. července 2010
Zdravím vás drazí čtenáři. Doufám, že se máte dobře a že si můžete trochu užít letního odpočinku.
Poselství Ducha Svatého, které Vám přináším tento měsíc, mluví o bratrském společenství, jehož
pramenem a silou je společenství mezi třemi Osobami Nejsvětější Trojice.
Není vždy snadné žít ve společenství s bližním z důvodu křehkosti naší i křehkosti našich bližních,
kterou dobře známe. Nicméně pokud se obětujeme Ježíši skrze Neposkvrněné Srdce Panny
Marie, můžeme překonat všechna omezení, úkon obětování nás totiž sjednocuje s Ježíšem a
nejsme to již my, kdo miluje a tvoří pravé společenství s ostatními.
Takto se naše vztahy pozvedají nad naši lidskou malost. Sami nejsme schopni se setkat s druhými;
člověk si vytváří vztahy podle svých zájmů, třeba i v dobré víře a z ušlechtilých pohnutek, nikdy
však neuskuteční opravdové bratrské společenství. Člověk oddělený od Boha je sobec a taková je i
jeho láska, chce vlastnit druhého, utiskuje ho a často působí násilí. Každý den se o tom můžeme
dočíst v černé kronice.
21

Člověk, který se nedává, není sobcem jen ke svým bližním, ale i vzhledem k Bohu. Stále od Boha
něco žádá, a když to nedostane, tak reptá a začne závidět těm, kteří Boží milost dostali. To je
jedovatý kořen, který máme v sobě a který může být vytržen jen obětováním se Bohu. Proto se
nebojme a nechvějme se! Víra v Ježíše Krista je vítěznou zbraní, která nás uschopní překonat
všechno zlo v nás a kolem nás.
Nyní vám dám prostor, abyste si mohli přečíst slova Ducha Svatého, a přeji vám ze srdce vše dobré.
Poselství Ducha Svatého z 19. 5. 1999
Chci vám říct něco o bratrském společenství, které je následujícím krokem po zasvěcení. Zasvěcení
v pravdě totiž vede ke společenství. Ježíš by se nemohl zasvětit v pravdě, pokud by nebyl ve
společenství s Otcem a se mnou. Bůh není nikdy sám, protože v něm žije a působí společenství
mezi třemi Osobami Nejsvětější Trojice. Toto společenství je dokonalé, protože je dokonalá i láska,
která se daruje a proudí od jedné Osoby k druhé.
I vy jste povoláni uskutečňovat společenství v zasvěcení a v pravdě. Pokud chybí bratrské
společenství, pokud není společenství mezi věřícími, v komunitě, v rodině tak to znamená, že chybí
pravda, anebo že je ta pravda v duších udušená. Naopak, pokud ve vás žije Boží pravda, ona vás
vede k Boží lásce, a to je darování se a společenství k obrazu Nejsvětější Trojice, kde se tři
Božské Osoby darují jedna druhé a každému z vás.
Takto by tomu mělo být i mezi vámi: společenství by mělo být odrazem pravdy, která je v každém z
vás. Tam, kde je panovačnost, lež a sobectví, tam není společenství. Tam, kde je zájem odlišný od
zájmu Božího, tam není společenství, jak se tomu bohužel často stává i mezi křesťany; mnozí lidé
rostou sami jako plané rostliny; nikdy nevcházejí do zahrady své duše, aby ji vyčistili od plevele;
ani jim nikdo nepomáhá, aby se podívali dovnitř sebe. V tomto případě není možno mluvit o
společenství, ale spíše o více či méně pokojném spolužití.
Vy jste ale povoláni k opravdovému společenství, protože život třech Osob Nejsvětější Trojice
se neomezuje na soužití mezi sebou, ale žijí dokonalé společenství, milují se navzájem a milují
vše ostatní. Také život v ráji probíhá v dokonalém společenství, neboť duše vstoupily do pravdy a
v pravdě se zasvětily, což je vede k potlačení jakéhokoli sobectví a mohou vstoupit do pravé lásky,
která se daruje druhým a je vzájemným darováním. To je společenství.
Bez opravdového společenství nemůžete dosáhnout sebeobětování. Kdo není schopen žít ve
společenství, není schopen se obětovat, protože tato neschopnost je znamením sobectví,
individualismu a egocentrismu.
Vyzývám vás, abyste obrátili svůj pohled dovnitř a objevili, co vám ještě chybí k tomu, abyste
mohli vstoupit, v prvé řadě, do dokonalého společenství s Bohem a následně i do společenství mezi
sebou. Tím se vyznačují praví křesťané: že jsou mezi sebou navzájem v Bohu jedno.
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Já vám pomáhám k dosažení pravého společenství, neboť jsem Láska. Řeknu vám ještě jednu věc:
ve společenství s druhými přinášíte darem to, co je ve vás. Proto je důležité žít v pravdě, abyste byli
schopni dávat druhým pravdu v lásce, modlitbě a oběti. Bez této pravdy nemůže být společenství.
Také od vás žádám, abyste se zbavili všech neoprávněných nároků k Bohu, protože to je překážka
ke společenství s ním. V člověku je totiž zakořeněno velmi zrádné zlo, které ho vede k očekávání
odměny od Boha, očekávání něčeho výměnou za oběť či modlitbu. S tím je spojen ještě další
aspekt, o kterém jste slyšeli od Ježíše (viz. Mt 20, 1-16), což je reptání proti Bohu, kritika a
obviňování Boha, za to, co činí.
Jistě, Bůh odměňuje spravedlivé, o tom nepochybujte. Není proto špatné očekávat něco od Boha, on
je přece Nejvyšší Dobro a odměňuje dobrem ty, kteří ho vzývají s upřímnou láskou. Dělá to ale
vždy způsobem a v čase, který záleží na něm. Špatné je přicházet k Bohu pouze proto, abychom
něco dostali. To není víra, to je sobectví. Přát si odměnu, která je sama sobě cílem, je špatný
postoj, stejně jako reptání proti Bohu. V obou případech se projevuje zakořeněná rebelie člověka,
rebelie prvotního hříchu, chybějící neposkvrněnost.
Pokojné přijímání Boží vůle i ve zkouškách, je projevem neposkvrněnosti: kdo miluje Boha a
obětuje se, nereptá ve svém nitru. Kdo se plně účastní na Kristově oběti, ten se odevzdává Otcově
dobrotě tak, jak to dělal i Ježíš. Ví, že se mu nemůže stát nic špatného, protože Otec si nemůže přát
pro své děti nic špatného, jen dobro. Ví také, že zkouška, kterou Otec dopouští, vede jen k
uskutečnění většího dobra tak, jak tomu bylo u Ježíše, a každá smrt se promění ve vzkříšení.
Kdežto nečistá duše, vzpurná a zlá to nechápe a začíná reptat a vzpouzet se proti přátelské ruce,
která ji živí. Tak jako Jidáš a ostatní zrádci. Hluboká rebelie je příznačná pro ty, kteří se neobětují,
kteří neznají a nemohou pochopit Boží dobrotu, protože se sami nestávají dobrotou. Od vás se ale
žádá, abyste byli Boží dobrotou; stanete se jí jen tehdy, jestliže se obětujete jako oběť spojená
s Kristem, jinak vaše dobrota zůstane lidským soucitem. Dobrota, jež nemá svůj základ v
Kristově oběti, je lidským soucitem. Země je jí plná, ale to není Boží dobrota, proto země hladoví
po lásce.
Reptání může vést k závisti milosti bližnímu. Dočtete se o tom v příběhu o dělnících v evangeliu,
kteří reptají, protože poslední dostali jako první (srv. Mt 20,1-16). Kdo má účast na Kristově oběti a
stává se Boží dobrotou, v něm nemůže být závist, protože ví, že každý dostal místo v Božím plánu.
Před Bohem neexistuje rozdíl mezi prvním posledním, v Bohu nejsou kariéry ani kategorie. Před
Bohem má cenu pouze upřímná touha každého jednotlivce, aby byl částí Božího plánu. Tak najde
každý své místo, své uskutečnění a štěstí. Milost, kterou někdo dostává a milost, kterou dostává
někdo jiný, neslouží k ničemu jinému než k vyzdvižení každého, proto zde není pro závist místo.
Dokud budete závistiví, nenaleznete pokoj, a už vůbec ne štěstí. Nebudete dokonalými v Bohu.
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Také závist má svůj původ v nedostatku neposkvrněnosti. Proto vás vyzývám, abyste postoupili na
cestě neposkvrněnosti následováním Marie, která se nikdy, v žádné zkoušce nebouřila proti Bohu.
Nikomu nic nezáviděla, naopak se dokázala radovat spolu s Alžbětou, těšit se z Boží dobroty, aniž
by komu co záviděla, a uchovat si pokoru bez ohledu na svoji velikost, které se nikdo nevyrovná.
Poskytuji vám podporu na vaší cestě a žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého“.

Rozhodnutí duše
24. srpna 2010
Drazí čtenáři,
jsem šťastná, že můžu být opět zde s vámi. Budeme pokračovat v naší společné cestě ke stále
lepšímu pochopení Božího života v nás. Tento měsíc vám nabídnu poselství, v němž hovoří Duch
Svatý o nutnosti rozhodnutí se pro pravdu a o důsledcích v případě, že k rozhodnutí nedojde. Jsem
přesvědčená, že se tato slova bezprostředně týkají každého z nás, protože se každý den nutně
nacházíme před rozhodnutím mezi dobrem a zlem, mezi pravdou a lží. Dokonce se zdá, že nás život
nutí hrát nekonečnou partii šachu, v níž je životně důležité pohnout správnou figurkou, rozhodnout
se, jakou cestou se vydat, jestli Boží cestou, nebo cestou, kterou chceme jít sami, anebo ještě hůře
cestou, jež nám radí satan tisíci způsoby a tisícerým lákáním. Nezbývá nám, než se obětovat Bohu
skrze Neposkvrněné srdce Panny Marie, abychom byli krok po kroku vedeni ke správnému
rozhodnutí a tím i ke změně svého života.
Omezím se na tyto body, jimiž jsem se mimochodem zabývala ve svých knihách „Přes velkou
barieru“ a „Přepsat historii – I.díl V Boží mysli“. Nyní vám zanechám prostor, abyste si mohli
přečíst slova Ducha Svatého, jež je pravým vůdcem v našem životě. Srdečně vás zdravím a
v modlitbě zůstávám s vámi.
Poselství Ducha Svatého z 23. května 1999
„Řekl jsem vám o Bohem respektované intimitě vaší duše. Existuje intimita v dobru a intimita ve
zlu, podle vašeho rozhodnutí; vězte, že obě dvě Bůh respektuje a k ničemu vás nenutí. Já
osvětluji vaše nitro, ono hluboké místo ve vás, abyste si uvědomili, co ve vás nefunguje. Mnohé
mechanizmy vám unikají, ale já vám je mohu ukázat, jestliže se mi svěříte. Moci zahlédnout vlastní
ubohost a zároveň pochopit, co máte dělat, abyste překonali hřích, vlastní bídu a temnotu, je pro vás
chvílí velké milosti.
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Odtud pochází ale i vaše utrpení; když vás postavím před pravdu, vy trpíte, protože si
uvědomíte, že musíte umřít sobě, vlastnímu egoismu. Zde se rozděluje cesta: někteří se
rozhodnou pro Boha a jejich utrpení se stává plodnou očistou přinášející ovoce a přivádí k obnově,
dokud se z vás nestane nové stvoření. Jiní odmítají Boha a před pravdou trpí také; ale toto utrpení
však není očistné, ale je v něm vztek, odmítání, agresivita. I když trpí jako ti druzí, jejich utrpení
nepřináší dobro, ale zlo, protože se stali Božími nepřáteli. Kdo bojuje proti Bohu, trpí; ne proto, že
by mu Bůh způsoboval utrpení, ale působí ho pravda, jež křičí v jeho nitru a on ji odmítá.
Kdybyste věděli, jak mnoho trpí ti, kteří vědomě odmítají Boha! Jejich duše křičí, protože by
chtěla žít podle pravdy, jež tuší v sobě, a nemůže. Musíte pochopit, že Bůh do vás vložil semínko
pravdy, protože jste Božími dětmi, které On stvořil, vykoupil a posvětil. Toto semínko se nemůže
nikdy úplně udusit; nakolik se o to člověk může pokoušet, semínko vždy znovu vyklíčí; byli jste
stvořeni k životu v pravdě. Proto ti, kteří odmítají Boha, trpí, zároveň si však brání ve vlastním
růstu, odmítají změnu svého chování, nechtějí odumřít sobě: jedním slovem omítají kříž.
Mě nezbývá nic jiného, než abych vám ukázal cestu, ale nemůžu za vás rozhodnout. Proto
dělají chybu ti, kteří prosí Boha, aby obrátil duše. Odtud pochází také mnoho rouhání, jež je
slyšet ve světě: Bůh neobrátí zlé, nepromění toho nebo onoho. Bůh by mohl vše udělat, protože je
všemocný, ale vám dává svobodu k rozhodnutí na vaší cestě, buď v dobrém, nebo ve zlém, se
všemi důsledky, které takové rozhodnutí přináší, a to nejen pro vás; protože vše co řeknete,
uděláte a myslíte, se projeví v celém lidstvu.
Člověk je svobodný od chvíle svého početí až do posledního dne svého života, a nejen to. Bůh
respektuje tuto svobodu i po životě zde na zemi. Do očistce s sebou duše přináší a znovu tam
prožívá všechnu svou uzavřenost a nerozhodnost z pozemského života, stejně jako duše v pekle si
nesou a znovu prožívají své úplné odmítnutí Boha.
Člověk odmítá pravdu, protože ona vyžaduje oběť. Pravda, v případě, že podle ní člověk žije,
ho nikdy nenechává lhostejným ani ho nenechává v takovém stavu, v jakém se nachází. Žít v
pravdě totiž znamená, že člověk musí být každý den, v každou chvíli připraven na proměnu, a ta je
často bolestivá, když je potřeba zanechat falešné city, pohodlná rozhodnutí, kompromisy a zrady. To
vše je namáhavé a je kořenem odmítání pravdy. Nicméně ten, kdo odmítá pravdu, hledá vždy pro
své odmítnutí ospravedlnění, aby umlčel vnitřní křik, jenž zůstává po celou věčnost, dokonce i u
zavržených duší. Toto tíhnutí k pravdě zůstává, protože je vtisknuté do vaší bytosti, stvořené k
obrazu a podobě Boha, jež je Pravda. Proto se člověk snaží ospravedlnit, aby umlčel vlastní duši.
Ospravedlňování má pokaždé nutně stejný průběh, vždy vede k obviňování druhých. Ve svém
krajním případě vede ospravedlňování k obviňování Boha; dávat Bohu vinu za utrpení
pocházející z odmítnutí pravdy. Takto ti, kteří se rozhodli pro satana, čímž se mu zasvětili (a není
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jich málo), často tvrdí, že odmítli Boha, protože pro ně nic neudělal. Nikdo z nich vám neřekne, že
odmítl pravdu svým svobodným rozhodnutím. Taková tvrzení můžete ale nezřídka slyšet i z úst
mnohých křesťanů, kteří tvrdí, že věří a dělají velká dobročinná díla, ale když na ně znenadání
přijde nějaké neštěstí, viní z toho Boha a předhazují mu vše, co udělali v jeho jménu. Největší
lidské ospravedlňování nakonec spočívá v obviňování Boha.
Říkám vám, že tvrdošíjné odporování pravdě, její překrucování, dělání, jako by nebyla, a
házení viny na Boha je těžkým hříchem proti Duchu Svatému.
Já působím v každém z vás, abych vám dal světlo, usměrnil vás na Ježíše Krista, jenž je Cesta,
Pravda a Život a připomenul vám jeho učení. Jestliže se otevřete a úplně se mi svěříte, budete
schopni vždy a za všech okolností pochopit a rozhodnout se pro pravdu. Proto neexistuje
ospravedlnění pro ty, kteří odmítají Boha, protože já přiděluji každému milost, aby mohl udělat
správné kroky přiměřené svému založení, své schopnosti a svému poslání. Neexistuje žádná
duše, kterou bych nechal bez pomoci, bez světla a bez podnětů; kdybych tak nečinil,
zpronevěřil bych se vlastnímu dílu.
Přilnutí k pravdě vás vede k vašemu plnému uskutečnění, neboť každý podnět, který předávám vaší
duši, vždy tíhne k tomu, abyste s jeho pomocí pokročili. Tím, jak krok za krokem postupujete, moje
podněty sílí a stávají se čím dál jasnější, rostou ve vztahu k vaší odpovědi. Jestliže ale nejste
ochotní postupovat a jste duchovně líní, sami se paralyzujete, protože mi nedovolujete, abych vás
vedl dál a abych ve vás své podněty posílil.
Když chybí vaše rozhodnutí žít podle pravdy, způsobujete utrpení také těm, kteří si vážně
přejí jít k Bohu. Vy jste totiž jedni s druhými navzájem ve společenství a všichni lidé jsou mezi
sebou spojeni, a proto nerozhodnutí se jednoho, způsobuje nehybnost nebo obtížný postup také pro
druhé. Kdyby všichni odpověděli na mé podněty, lidstvo by jistě bylo na úplně jiné úrovni.
Neopustím vás, doprovázím vás v každou chvíli a počítám s vámi. Chci vám ukázat cestu k
Nejsvětější Trojici, v jejímž životě se plně uskutečňuje tajemství lásky.
Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.“

Drazí čtenáři

3. září 2010

obdržela jsem několik e-mailů, ve kterých mě lidé žádají, abych vysvětlila část z posledního
poselství od Ducha svatého, které bylo publikováno v srpnu, jedná se o tento úryvek:

26

„Já nemohu udělat nic jiného, než vám ukázat cestu, nemohu rozhodovat za vás. Proto dělají chybu
ti lidé, kteří prosí Boha za obrácení duší. Odtud pochází také mnoho rouhání, které slyšíme ve
světě: Bůh neobrátí zlé, nepromění toho nebo onoho. Bůh by mohl udělat vše, protože je
všemohoucí, ale dává vám svobodu rozhodnout se na vaší cestě, buď pro dobro, nebo pro zlo…“
Děkuji vám všem, kteří jste mi napsali a žádali o vysvětlení. Považuji za velmi užitečné prohloubit
témata, která vkládáme na naše stránky a která jsou velmi choulostivá, mnohdy vyžadující určitá
vyjasnění přesto, že jsou lidská slova při setkání s tajemstvím nedostačující. Domnívám se také, že
dialog mezi mnou a vámi bude velmi plodný, i když bude na dálku. Také on může přispět
k vytvoření společenství mezi námi a tyto stránky oživit.
Nyní se budu snažit vyjasnit výše uvedený díl poselství také na základě mnohých jiných vysvětlení,
které jsem k tomuto tématu obdržela. Lidé, kteří mi napsali, měli obavy, že chybovali, když se
modlili za obrácení osob. Ve skutečnosti to tak není.
Jsme pozváni k tomu, abychom se modlili za obrácení druhých, to je povinností každého
křesťana a Panna Maria to nikdy v žádném ze svých zjevení nezapomněla zdůraznit. Jen nemáme
očekávat od Boha, že On sám bude měnit lidi, bez jejich vlastního přičinění, bez toho, aby
něco udělali pro své obrácení. Ze strany Boha by to bylo donucení, On však vždy respektuje naši
svobodu. My se modlíme za to, aby se lidé obrátili k Bohu a ne, aby je Bůh obrátil. Bůh nikdy
nepoužívá násilí vůči svým stvořením, dává pouze milosti ke změně života. Používá také naše
modlitby, aby připravil cestu k obrácení. Ale toto všechno nestačí, pokud dotyčný člověk sám
netouží po svém obrácení. Proto obrácení zůstává svobodným a vědomým aktem za strany
člověka. Ani Bůh ani my svými modlitbami nemůžeme donutit druhé k obrácení. Jestli by to
tak bylo, už bychom nebyli svobodní, ale tváří v tvář před Bohem svobodní jsme. Naše svoboda je
zároveň velkou odpovědností.
To nás ovšem neopravňuje, abychom upustili od modlitby za obrácení, zvláště hříšníků. Často naše
modlitba nahrazuje nedostatek modlitby mnohých, Bůh takto znásobí milosti k užitku lidstva. My,
stejně jako Bůh, se ale musíme zastavit před svobodou těch, za které se modlíme. Často nám právě
toto způsobuje bolest a zklamání. Nicméně bylo mi opakovaně vysvětlováno, že Bůh nikdy nemrhá
milostmi, jako to děláme my, a že Bůh naši modlitbu v každém případě použije ku prospěchu
mnohých dalších, kteří jsou připraveni otevřít mu své srdce.
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Svědkové života
23. září 2010
Zdravím vás drazí přátelé! Blíží se svátek svatých archandělů, 29. září. Archandělé a andělé
zaujímají důležité místo v mém životě a v mých zkušenostech, což jistě dobře pochopí ti, kdo četli
mé knihy, v nichž se často objevují slova archandělů.
Andělé jsou důležití také na cestě Božího lidu; otevírají cestu lidem dobré vůle, doprovází je,
podporují je, chrání je v boji proti zlu. V dnešní době je v církvi úcta k nim bohužel značně
omezená; kromě toho v mnohých nekřesťanských hnutích použili a zneužili anděly, udělali z nich
magické, neskutečné a zmatené postavy. Před šířící se zkažeností ve světě a před svůdností, s kterou
se dnes na nás zlo obrací, je víc než kdy jindy nutné modlit se k andělům, milovat je a žádat od nich
ochranu a pomoc.
V tomto světle vám nabízím poselství, jež mi před několika dny nadiktoval sv. Michael archanděl,
přesně 20. září, v první den novény k archandělům, kterou se každý rok modlívám před blížícím se
svátkem. Sv. Michael řekl, že si přeje věnovat toto poselství zvlášť vám, kteří sledujete tuto
internetovou stránku a vaším prostřednictvím celému Božímu lidu.

Poselství sv. Michaela archanděla
z 20. září 2010
Žehnám vám a přináším vám pozdrav od Boha, kterému sloužím. Jsem archanděl Michael a
kontempluji Boží tvář, jsem jeho svědkem v každém místě vesmíru. Neustále se za vás
přimlouvám spolu se všemi anděly, do jejichž čela mě postavil Pán vesmíru. Slyším Otcův hlas a
vidím jeho tvář; byl jsem povolán, abych mu zvlášť sloužil, jsem za to velmi vděčný a jsem na to
hrdý. To pro mě znamená, že jsem povinen Mu vzdát čest a vydat o Něm svědectví. Proto se
obracím na vás; přeji si, aby vám má slova mohla předat všechnu Boží lásku a dobrotu.
Svědčit o Božím životě je pro křesťana prvořadým úkolem. Je to také úkol univerzální církve,
která se neomezuje jen na Zemi, ale zahrnuje Nejsvětější Pannu Marii naši Královnu, anděly, svaté,
všechny lidi věrné Bohu a duše v očistci. Tak jako přišel Ježíš Kristus na svět, aby vydal svědectví
Otci, aby zjevil jeho tvář, je vyzýván každý z vás vydat svědectví Boží tváři, jež kontempluje v
sobě, protože v každém z vás je vtisknut Boží obraz. Toto svědectví může být vydáno pouze
prostřednictvím společenství, lásky a Božího života prožívaného každým údem Božího lidu.
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Univerzální církev svědčí o světle, v němž žije; je důležité, aby ona byla čím dál víc ponořena do
Božího světla. V tom spočívá dílo Krista, který se přimlouvá u Otce za celou svou církev.
To děláme i my archandělé a všichni andělé; pomáhají svatému Božímu lidu v dosažení plnosti.
Nadešel čas, aby Boží lid dosáhl plnosti živé a působící milosti, aby se stal dokonalým
nástrojem spásy.
Ježíš pokračuje ve svém působení prostřednictvím každého a celé všeobecné církve, jejíž je Pánem
a Hlavou. Ježíš Kristus je Velekněz a Nejvyšší Pastýř. Nikdo v celém vesmíru mu není roven v jeho
moci. Uvědomte si, že vy všichni, jestliže obětujete upřímně své životy Bohu, se stáváte živými údy
univerzální církve, údy Ježíšovými. V tom spočívá vaše důstojnost a vaše odpovědnost jakožto lidí
a Božích synů.
Vaše civilizace se nachází v čase bloudění a zmatků. Sami křesťané, ve svém vzájemném
rozdělení a slabí ve víře, už nejsou schopni předávat naději; u mnohých z nich, jak se zdá, se
uhasila Boží jiskra, která by měla být u každého jasně viditelná. Přesto i dnes tak jako po dobu
celých století Pán nadále hovoří mnohými způsoby a podněcuje proroky a svaté; jejich hlas je
ale přehlušen hlukem světa a arogancí mnohých; nebo se ztrácí v dlouhých lodích prázdných
katedrál. Mnohé hlasy, příliš mnoho hlasů proroků se mění ve výkřik bolesti!
Chci vám dnes říct, že Pán nebe a země ještě jednou vyslyšel hlas svého věrného lidu, který
dnem a nocí křičí. Jeho působení ve vesmíru rozděluje jednou pro vždy světlo od tmy, Boží
syny od synů světa. Toto rozdělení není žádná fantazie; ti, kteří mají oči víry, ho už můžou vidět a
bude viditelné čím dál víc.
Vyzývám vás k připravenosti, zanechte konečně váš egoismus a váš úzký pohled, darujte celou
svou bytost Bohu skrze Ježíše Krista, prostřednictvím Neposkvrněného srdce Panny Marie.
Zanechte stranou vaší lidskou logiku; nepokládejte Bohu otázky, které vám neslouží k ničemu
jinému, než abyste získali čas pro oddálení vašich rozhodnutí; buďte poctiví k sobě samým. Obraťte
se o pomoc na Boha; On je vám vždy po boku. Jestliže se mu odevzdáte do rukou, budete žít v
Duchu Svatém, který vám ukáže další kroky na vaší cestě a povede vás tak, abyste byli nová
stvoření. Nečekejte, aby nebylo pozdě, nenechávejte na zítřek vaše rozhodnutí, protože čas velmi
rychle běží a milost vás rychle míjí; snažte se jí chytit, dřív než snoubenec zavře dveře ke svatbě.
Vy lidé a my andělé jsme syny Nejvyššího a svědkové Všemohoucího. Vyzývám vás k silnému
a opravdovému svědectví. Nejednejte ve svém jménu, ale ve jménu Boha s vědomím, že nejste
nikdy sami, právě proto, že patříte k univerzální církvi. Když zvěstujete druhým Boží spasení svým
svědectvím případnosti Kristu, za vámi je přítomná síla univerzální církve. Chrání vás Nejsvětější
Panna Maria, pomáhají vám andělé, těší vás modlitba svatých, spravedlivých a duší v očistci, které
obětují své utrpení pro vás. Bůh vás neposílá, abyste se střetli se světem bez prostředků; nese
29

vás na orlích křídlech a nedovolí pekelným silám, aby vás přemohly. Zkouší vás, to ano, ale ne
proto, abyste podlehli ani, aby vás zmátl, a už vůbec ne proto, aby vás trestal; zkouší vaši
věrnost a vaši odpověď. Jestliže se mu s důvěrou odevzdáváte tím, že mu obětujete vaše potíže,
upevňujete se den ze dne. Tak rostete ve svatosti a síle, a narůstá vaše vnitřní světlo.
Tímto způsobem se stáváte odrazem jeho síly, která z vás činí proroky, mučedníky a apoštoly,
neboť jste napojeni na univerzální církev. Nežádají se po vás veliké věci, ani abyste vyslovovali
významné projevy; žádá se od vás, abyste darovali sebe Bohu, aby se Bůh ve vás mohl stát tělem.
Vaše přítomnost, i když jen tichá, vaše procházení mezi utrápenými a roztržitými lidmi nebude bez
plodů. Všude, kde budete, bude přítomen i Bůh a zjeví se vaším prostřednictvím, bez ohledu na
vaše hranice a slabosti, protože Boží moc a Jeho láska jsou nekonečně větší než vaše slabost.
Nikdy nemějte strach před tím, s čím se máte střetnout; jakákoliv ustaranost je jedem, jež ničí
vaši víru. Mějte důvěru v moc vašeho Stvořitele. On vás miluje nekonečnou láskou a sklání se k
vám, aby vás podepřel na každém kroku; jeho síla, kterou vám dává, vás uschopňuje čelit všem
situacím. Dává vám svojí Matku, posílá anděly a svaté, aby vás těšili v každé bolesti. Jeho
inteligence vás vede k poznání správných kroků a rozhodnutí, jeho Duch ve vás přebývá.
Když člověk obětuje svůj život Bohu, Bůh se v takovém člověku zpřítomňuje. Ostatní si této
přítomnosti všimnou, vnitřně je oslovuje. Jako hledá cestovatel pramen vody, aby se napil, tak
hledají srdce svaté, ty, v nichž přebývá Bůh. Svatost je vaším pravým cílem a vaším opravdovým
štěstím. Není nic většího, než vnímat Boha žijícího v člověku. Nenechte se zmást falešnými
představami o svatosti, nemyslete si, že je nedostupná! Pravá svatost spočívá v prostotě, je to
tichý nezastavitelný tok Božího života, i v těch nejmenších gestech každého dne. Je to věčný
život pramenící z Otcova lůna, procházející přes Syna a přicházející k vám prostřednictvím
Ducha Svatého.
My andělé jsme čistí duchové, nejsme poskvrnění hříchem; nevíme, co jsou to slabosti, náš život
je ponořen do světla Pravdy, jež je Bůh. Stejně jako vy všichni jsme povolaní k životu v úplné
svatosti pocházející od toho, jenž je Svatý. Kontemplujeme Boží svatost a svědčíme o jeho životě.
Jako žhavé šípy lásky procházíme vesmírem, abychom přinesli každému stvoření Boží lásku, jeho
mír, radost a jeho požehnání. V tom spočívá naše poslání a naše věčná blaženost. Hledejte nás,
jestliže jste se rozhodli sloužit Bohu tím, že se mu budete odevzdávat; pomůžeme vám, abyste to
dělali lépe. Hledejte nás, když se cítíte být sami, když poleví vaše víra, když vás svět probodává
svým soužením. My jsme andělé, velmi se od vás lišíme, ale dobře vám rozumíme, protože Boží
láska, jež je jediná pravá láska, mluví jediným jazykem. Vzývejte nás Boží láskou a tou láskou vám
odpovíme. Bůh si přeje, abychom žili v úplném vzájemném společenství.
Žehnám vám dnes ve jménu Nejvyššího, abyste se stali svědky Všemohoucího. Buďte
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mírumilovnými svědky, plnými milosti, a Bůh bude pracovat ve vás a s vámi; bude vám vždy po
boku. Nikdy se nepoddávejte lži, buďte opravdoví, naplnění tou pravdou, jež jste poznali v
Kristu a ve které si přejete žít. Vydávejte svědectví svým bratřím a všem těm, kteří očekávají
vzkříšení, život v Bohu; svědčte, že jste dětmi jednoho milujícího Otce žijícího v nebi a ve vašich
srdcích.
Zaručuji, že se za vás budu modlit a bdít nad každým z vás spolu s mými anděly.
Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého“.

Přijmout Boží život
21. října 2010
Všechny vás zdravím, drazí čtenáři. Chci vám sdělit, co se mi stalo před několika dny. Pán mi
oznámil svoje přání a slib, že povede svůj lid zvláštním způsobem také prostřednictvím této
stránky.
Na toto přání nemůžu než odpovědět celou svou bytostí, odevzdáním se Bohu plně k jeho dispozici,
aby mě mohl použít jako svůj nástroj, nehledě na má lidská omezení. Proto se budu snažit, co
nejvíce ustoupit na stranu, svá slova omezím na minimum, abych dala prostor slovům, s kterými se
na mě Pán obrátí takovým způsobem a v čase, o němž On rozhodne.
Dnes vám předávám Ježíšovo poselství, které jsem dostala před několika dny pro vás. Vždy po
nějaké době vám sdělím to, co jsem přijala. Prosím vás o společnou modlitbu se mnou a za mě.
Určitě nebudou chybět překážky a obtíže, v tyto dny jsme je mohli zakusit na vlastní kůži v různých
pokusech o očernění této stránky. Pán ale slíbil, že jeho plány nic nezastaví a že jeho slova stejně
dojdou k těm, jež na ně čekají s poctivým a upřímným srdcem. „Boží slovo není spoutáno…“,
tvrdil svatý Pavel (2Tim 2,9). Bůh je Bůh a je daleko nad námi. Proto se modleme, abychom se
modlitbou a svatým přijímáním připravili na to, co Pán slíbil.

Poselství Pána Ježíše z 18. října 2010
„Drahé děti, znám vaše srdce a vaše starosti. Vím o vašich touhách a překážkách, o vašich
hlubokých otázkách. Není přede mnou nic skrytého, vidím dobro i zlo, jež patří k vašemu životu.
Znám osobně každého z vás, protože já jsem vám dal život.
JÁ JSEM ŽIVOT. Nenaleznete život nikde jinde, než ve mně, ani naději, a lásku už vůbec ne.
Hledáte mnoho věcí, místo abyste hledali mě. Proto nenacházíte pokoj, protože jen zřídka nacházíte
mě. Řekl jsem vám, že kdo hledá, nalézá (Lk 11,9-13). Co máte ale hledat? Ne řešení vašich
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problémů, vašich úzkostných stavů nebo nemocí. Měli byste hledat můj život ve vás. V daru svého
života vám jsem vám dal sebe a mého Ducha, zjevil jsem vám tvář mého a vašeho Otce. Do
každého z vás jsem vložil jiskru Božího života, která je semenem vaší existence. V něm je vše
potřebné, aby mohl člověk čelit všemu, co život přináší. Dal jsem vám INTELIGENCI, SÍLU A
LÁSKU ke zdolání vaší cesty. Svojí obětí jsem sňal ostudu z vaší tváře, protože jste zhřešili proti
mému Otci. Svojí krví jsem smyl vaší špínu, abyste mohli přistoupit k Božímu trůnu jako nová a
vykoupená stvoření. Oblékl jsem vás do nejdrahocennějších šatů. Stvořil jsem pro vás ty
nejkrásnější věci, aby se vaše srdce zaradovalo při pohledu na krásy stvoření.
Nicméně je jen málo těch, kteří jsou šťastni a mnoho je těch, příliš mnoho, kteří neví, co s mým
životem a se mnou; rozhodují se pro nepřítele, satana, který je svádí svou vychytralostí a nenávistí
dokud jim nevezme poslední zbytek důstojnosti. Mnoho je způsobů, jimiž se člověk odevzdává
nepříteli, nejzáludnější z nich spočívá ve snaze o sebeuspokojení, v přesvědčení, že je vše v
pořádku, jen proto, že to dělají všichni a že takto smýšlí svět. Úspěch, moc, kariéra, peníze,
hmotné statky, krásný dům, dovolená a další věci; to vše je vyvrcholením vašich myšlenek. Abyste
toho dosáhli, jste schopni zradit, krást, zabíjet a zabíjíte mnoha způsoby, i pouhým slovem nebo
myšlenkou. A dokud hledáte všechny tyto věci, zapomínáte na život. Život, totiž, který hledáte,
není životem, ale náhražka života. Pravý život není někde venku, ale ve vás. Je ve vašem
duchu, v nejušlechtilejší a nejhlubší části vaší bytosti, je jako nejčistší voda na dně studny;
nemůžete jí pít, jestliže ji nenaberete. Tak je to s pravým životem, není jej možné najít bez toho, aby
se člověk postavil před Boha a poctivě vyznal, svou chudobu a potřebu Boží pomoci. Proč
nehledáte můj život? Proč nikdy nemáte čas zamyslet se nad sebou a upřímně se zeptat, jestli jste
opravdovými muži a ženami schopnými stát v pravdě? Proč mi nedovolíte, abych se na vás
podíval?
Nechci vás soudit, chci vás uzdravit. Chci vám dát svého Ducha, aby ve vás narovnal vše, co je
pokřivené. Dejte mi vše ze sebe a já vám dám všechno. Dejte mi také své problémy, své slabosti a
své hříchy.
Neskrývejte se, když uděláte chybu ze strachu, že vás odsoudím. Já vás neodsoudím, protože vás
miluji. Mějte ve mě důvěru. Dejte mi klíče svých srdcí a já z nich udělám trezory naplněné
drahocennými poklady. Nebojte se, přijďte ke mně!
Mé děti, chcete vědět, co vám chybí, abyste byli šťastní? Chybí vám odvaha stát se svatými. Co
znamená svatost? Neznamená to být zapsán v kalendáři nebo být zobrazen na starých obrazech, být
ctěn na oltářích nebo být citován v mnoha knihách. Být svatý znamená prostě život v harmonii s
Bohem a jeho zákony, člověk je veden touhou přiblížit se k němu s důvěrou v jeho dobrotu a
milost, je milovníkem dobra a pravdy. Svatý je ten, kdo žije pro mě, vkládá svoji ruku do mé
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ruky a nechá se poddajně vést podle mé vůle, tam, kde je vaše dobro. Vy neznáte tajemné cesty
štěstí, jež procházejí tam, kde to nejméně očekáváte; neznáte je, tak, jako neznáte, kde vane vítr ani
jak se zrodí klas obilí. Život je tajemství, které můžete poznat jen ve mně.
Znám cestu k nejvyššímu Dobru, jež je Otec, protože JÁ JSEM CESTA. Odevzdejte se mi a já vás
dovedu na nové cesty, kde se vaše nohy neunaví. Dovolte mi, abych vám podal ruku a podepřel vás.
Nevidíte, jak jste unavení? Svět vám slibuje to, co vám nikdy nebude moci dát. Lživí proroci se
potloukají všude, straší vás svými chmurnými předpověďmi. Vaši vládcové vás podvádějí
prázdnými slovy a vaši duchovní vůdci často nevědí, co vám mají říct. Chopte se mé ruky, která je
jedinou oporou pro vaši lidskost. Ani otec, ani matka, ani mocní, ani moudří, nikdo vám nemůže dát
to, co já, protože vím, co vy nevíte.
JÁ JSEM MOUDROST, moudrost, jež je vtisknutá do vašeho ducha, ne moudrost natištěná v
knihách nebo ve vašem mozku. Dejte mi svůj život, vložte jej do mých rukou a já vás učiním
moudrými a schopnými žít životem hodným tohoto jména. Takto budete moci vyřešit své problémy,
ne lidskou dovedností nebo vychytralostí, ale Boží inteligencí, která vám patří, protože jste Božími
dětmi. Je ve vás, ale vy jí nevidíte; na různých místech se umíněně ptáte, jak a co máte dělat. Tak
dospíváte k řešením, jež zhoršují situaci, často urážejí vašeho bližního a způsobují mu bolest.
Žijte prostým životem, Bůh je ve své nesmírnosti prostý, proto buďte prostými i vy. Nežádám
od vás, abyste byli hrdinové ani mučedníci. Život na zemi je už tak dost tvrdý, a když dokážete
obětovat malé i velké bolesti svého každodenního života a zůstat mi věrní, už jste udělali dobrou
věc, milou Otci. Když připojíte vaše utrpení k mé oběti na kříži, jste už na cestě vzkříšení.
Nezapomínejte na to, nebudete tak hned upadat do beznaděje; vaše slzy, jež mi s důvěrou a nadějí
obětujete, jsou drahocennými perlami. Slzy těch, jež darují svůj život Bohu, čistí svět. Žijte
radostně a prostě, užívejte Božích darů, ale na ničem neulpívejte. Spokojte se s tím, co máte ve
snaze postoupit každý den kousek dál. Čím víc budete postupovat v duchu, tím víc dostanete;
budete víc spojení se mnou a váš nebeský Otec vás bude chránit, milující Otec, který sytí nebeské
ptactvo, odívá polní lilie (Mt 6,24-34), a ještě víc myslí na vás. Nic vám nebude scházet; vaše oči
uvidí divy jeho dobroty.
Klanějte se Otci a hledejte ho mým prostřednictvím. Klanějte se Duchu Svatému, jenž je nejčistší
láska a obnovuje život. Spojte se se mnou a se mnou budete vzkříšeni. Přál jsem si sdělit vám tato
slova, aby vám dodala odvahy a byla vám útěchou. Příliš často jsou mé ovce bez pastýře, příliš
často jdou za špatnými učiteli. Já jsem jediný Pastýř a jediný Učitel, protože JÁ JSEM PRAVDA,
která nikdy neklame a odhaluje každou lež. JSEM SPRAVEDLNOST A MILOSRDENSTVÍ,
protože jsem PRAVDA.
Chci vás doprovázet na cestě, abyste dosáhli pravého života a abyste mohli provázet také vaše
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bratry, vést je ke mně.
Žehnám vám s láskou, ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého“.

Jste boží chrám
17. listopadu 2010
Zdravím vás drazí čtenáři! Blížíme se k slavnosti Krista Krále. Doufám, že jste ochotni dát Ježíši
místo, aby zavládl ve vašich srdcích. Ježíš mi svěřil další poselství pro vás, jak mi to slíbil, s jehož
pomocí nás chce vést k lepšímu pochopení našeho vnitřního života. Zde vám ho tedy předkládám a
modlím se spolu s vámi, aby Ježíš zavládl v každém člověku, v celém lidstvu.
JEŽÍŠOVO POSELSTVÍ Z 8. LISTOPADU 2010
Žehnám vám, mé drahé děti, tolik milované a drahocenné. Opravdu jste drahocenní a můj Otec vás
miluje. Každý z vás byl stvořen jako šperkovnice, v níž se uchovávají nesmírné poklady; a je vás
tak málo, kteří to chápete!
Vy jste tvořeni duchem, duší a tělem. Ve vašem duchu žije Duch Svatý, Božský host, jenž vám
předává Boží lásku a její mysl. Duch se nachází ve vaší duši. Je středem vaší bytosti. Je určen k
tomu, abyste mohli poznat Boha a abyste s ním mohli komunikovat; ve vašem duchu se můžete
setkat s Bohem, protože On se vám právě tam dává poznat.
V duši se nachází duch, s nímž duše komunikuje, přijímá od něho život, jenž potom předává
tělu. Duch, duše a tělo takto vytváří nádherný celek, v němž se stáváte Božím chrámem. Ptám
se vás tedy: proč se neprojevujete tím, čím jste? Proč dovolujete duchu světa, aby vás přetvářel ke
svému obrazu, a necháváte v sobě vyblednout obraz Boží a jeho přítomnost? Byli jste přece
stvořeni, abyste šířili Boží vůni života, byli jste vymodelováni jako drahocenné nádoby obsahující
sladkou vůni mého Ducha.
Dal za vás svůj život, aby vyzvedl stěny vašeho chrámu, které se zřítily kvůli hříchu vašich
prarodičů; tyto stěny vyzdobil drahocennými kameny, jimiž jsou ctnosti, aby vaše záře přitáhla
unavené poutníky procházející křížem krážem svět. Osvítil jsem váš chrám světlem inteligence,
vlastními silami, které vám neustále předávám, jsem upevnil jeho základy, vybavil jsem ho pevnými
dveřmi svobody, které můžete jen vy otevírat a zavírat.
Mé děti, s bolestí se na vás dívám, jak mrháte nezměrným darem vlastního života, svým
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hledáním dobra v něčem, co je mimo vás, zatímco je ve vás, ve vašem duchu. Hledáte nějakého
učitele, aby vám pomohl najít smysl života, aby vám řekl něco o Bohu a Bůh je ve vás. Hledáte
znamení a zázraky k potvrzení vaší slabé víry a nevidíte největší znamení, jímž je Boží přítomnost
přebývající ve vás. Kolik následujete špatných učitelů, kteří vás matou svými teoriemi, svými
systémy, prázdnými, někdy i lživými slovy zanechávajícími ve vás prázdnotu bez lásky!
Spojte se s Božím životem v sobě! Potom už nebudete očekávat, že přijde něco z vnějšku vaší
bytosti při hledání síly k životu a k řešení vlastních problémů. Snažte se najít hluboký prostor ve
vašem duchu! Modlete se k Duchu Svatému, aby vám dal pocítit svoji přítomnost a předal vám
svou sílu. On to udělá a povede vás ke mně, zjeví vám mojí tvář a předá vám mojí mysl. Já
vás zahrnu svojí láskou a předám vás svému Otci, jenž vás přijme a bude vás milovat. Tak
budete opravdu šťastní, protože se budete těšit neustálé Boží přítomnosti a stát před ním neustále
tváří v tvář. Budete moci rozlišovat mezi dobrem a zlem, přirozeně se nasměrujete k Božím
zákonům, abyste s nimi žili v harmonii; budete žít v pokoji, protože Bůh bude vaším pokojem.
Nebojte se, jestli se vám zdá obtížné to, co vám říkám. Často děláte chybu, když si myslíte, že
proměna vaší bytosti záleží na vás, na vašich silách, na zbožných praktikách, na morálce, na vaší
lidské aktivitě. Tak to není. Žádná lidská snaha není schopná vás proměnit. Je správné se
modlit a snažit se zlepšovat, ale to vše samo o sobě nestačí. Žádná lidská námaha, nakolik může
být vznešená, není schopna proměnit život. Je zapotřebí udělat základní rozhodnutí: rozhodnutí,
které dovolí Bohu, aby ve vás žil a působil. Takto Bůh sám uskuteční zázrak, jenž nemůžete vy
ani nikdo jiný udělat: vzkřísit váš život. To je zázrak, který pro vás může udělat Bůh svou silou,
která nezná překážek, protože pro Boha není nic nemožné.
Váš život se mění, když mi ho odevzdáváte; já potom naplňuji vašeho ducha svým Duchem a
vedu vaši inteligenci k pochopení pravého dobra. Vaše modlitby tím dostanou sílu, vaše snaha se
připojí k Boží síle a přispěje k vaší proměně. Aniž byste si to uvědomili, den za dnem uvidíte
proměnu své mysli, svého působení, pochopíte to, čemu jste ještě včera nerozuměli, všimnete si, že
pozvolna umírá váš strach a obavy, budete se cítit silnější, živější, budete se cítit novými lidmi. To
vše ve vás způsobí moje láska, aby vás vyzvedla, utěšila, citlivě vás napomenula, znovu vás
přivedla na správnou cestu. Miluji vás a chtěl bych, abyste bili šťastní ve sjednocení se mnou.
Proto od vás žádám, abyste se mnou vyšli na pouť vaším nitrem, jež vás dovede do středu
vašeho nitra, až ke svatostánku vašeho ducha. Zde poznáte Boží život a konečně začnete žít. Je
to svatá cesta, můžete po ní jít jen tehdy, když se mi odevzdáte, jestliže dáte celý svůj život do mých
rukou, abych vás mohl vnitřně vést.
Přenechejte mi vše, také vaši bolest. Dovolte mi, abych vyřešil vaše problémy a uzdravil vaše
zranění. Umožněte mi, abych vás osvobodil od všeho, co vás zatěžuje, od vašich přesvědčení, která
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vás dusí. Nechte na mě, abych vás zbavil léček světa, jeho módy, jeho neuróz, jeho smutku, nízkosti
a jeho neustálé nudy. To je to, co vám nabízí svět; za jehož zářícími a umělými světly se nachází
pouze tma a chladná samota noci. Nemyslíte, že si zasloužíte něco víc než jen toto? Jste Božími
dětmi; proč chcete žít jako otroci?
Povedu vás k poznání pravého bohatství ve vás. Dojdeme tam, kam byste si nikdy nemysleli, že
můžete dojít. A až se dotknete Boží síly ve vás a konečně si uvědomíte svoji důstojnost,
nebudete už hledat nic než Boha a jeho život. Budete vědět, co a jak máte dělat v každé situaci.
Budete mít sílu k vítězství v každém boji se zlem. Budete schopni rozlišit a odhalit špatné učitele,
kteří vás odvádějí ode mě, i když mluví o mně; už vás neoklamou vlci převlečení za anděly.
Chci, abyste byli svobodní a abyste dokázali stát v duchu tváří v tvář Bohu. Potřebuji, abyste byli
živými chrámy mého Ducha, v nichž může váš bližní vnímat mojí přítomnost a jejichž
prostřednictvím se zbuduje mé Království. Chci, abyste byli trezory naplněnými poklady a ne
krabicemi z papíru plnými bezcenných krámů. Vyzvedněte proto svůj pohled od země a obraťte
se ke mně! Já jsem jediný učitel a jsem jedinou Cestou vedoucí k Otci. Jestli máte důvěru ve
mě a dáte mi sebe, budete se mnou spojeni a já vás povedu ke svému Otci v síle Ducha
Svatého.
Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.“

Jste můj svatý lid
8. prosince 2010
Zdravím vás, drazí čtenáři! Nabízím vám nové Ježíšovo poselství. Věřím, že vám bude pomocí pro
život v bratrském společenství a k uvědomění si velkého poslání vyhrazeného nám coby údům jeho
lidu.
Přeji vám svaté a šťastné Vánoce a Nový rok naplněný Boží dobrotou a milostí. Vše nejlepší vám a
vašim rodinám.
Ježíšovo poselství z 12. listopadu 2010
„Mé drahé děti, už jsem vám řekl, že jste živým Božím chrámem. Pojďme nyní o krok dál. Chci
vám pomoci, abyste pochopili, že každý z vás, jestliže mě miluje a následuje mě, tvoří můj Boží
lid. Kdo tvoří tento lid? Všichni ti, kteří se klanějí mému Otci, kteří mě uznávají jako Božího
Syna a Vykupitele a přijímají Ducha Svatého.
Boží lid je nesmírně veliký. Zahrnuje mnoho skutečností a neomezuje se pouze na Zemi. Patří
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zde především moje a vaše Matka, Nejsvětější Panna Maria, jež je radostí mého srdce a
drahokamem mého lidu. Potom jsou zde andělé, vaši bratři v ráji a očistci. Zahrnuje i jiné bratry,
lidi jako jste vy, stvořené k podobě a obrazu Božímu žijící na jiných planetách ve vesmíru a
věrně sloužící svému Stvořiteli; ještě je neznáte, ale jednoho dne je uvidíte. Dal jsem svůj život i
za ně, svým vtělením, smrtí a vzkříšením na Zemi jednou provždy, abych vykoupil lidstvo celého
vesmíru. Nepohoršujte se nad těmito slovy! Vězte, že můj Otec nezná hranic ve svém tvoření a že
jeho život naplňuje vesmír. O tom budu mluvit jindy, jedná se o něco velmi důležitého pro váš
život.
Pro tuto chvíli je důležité vědět, že tento veliký lid tvoří universální církev, jež je mojí
snoubenkou a mým mystickým tělem. Vy patříte do této nesmírně veliké skutečnosti díky křtu,
který vás ponořil do mého života a umožnil vám, abyste měli plnou účast na milosti vykoupení.
Nicméně tato milost musí být plodná během vašeho života, aby přinesla plody a proměnila vás v
nová stvoření, v živé údy mého těla.
Ve chvíli křtu jste byli pomazáni za kněze, proroky a krále. Proto je můj lid lidem kněžským,
prorockým a královským.
Kněžským lidem je proto, že má účast na mém kněžství. Já jsem totiž Velekněz, ten, jenž
obětoval Otci oběť života pro spásu každého člověka. Proto také všichni ti, kteří se mi obětují, jsou
kněžími spolu se mnou. Toto mějte na vědomí: každý z vás, ať je to muž nebo žena, jestliže mě
upřímně miluje a chce mi odevzdat sebe sama, má plnou účast na mém kněžství.
To je královské kněžství mého lidu, v němž je každý z vás knězem a jehož posláním je obětovat
Otci mým prostřednictvím vše, co patří k jeho životu. Co to znamená? Znamená to, že vše, co je ve
vás a kolem vás, vaše radosti a bolesti, vaše námaha, lidé, které milujete a dokonce i vaši nepřátelé,
stvoření, život a smrt, vše se může stát darem vyzvedajícím se z vašich kněžských rukou k Otci
spolu s mojí obětí. Na toto vaše odevzdávání sestupuje oheň Ducha Svatého a stravuje vaši oběť,
jejíž vůně stoupá až k Božímu trůnu.
Ti mezi vámi, kteří jsou služebnými kněžími jakožto biskupové, faráři apod., vykonávají své
kněžství jako kněžský úřad, totiž jako službu pro společenství věřících, a předsedají
eucharistické celebraci. Jejich první úkol je obětovat mi svůj život za ovce. Služební kněží
duchovně doprovázejí lid, aby ho přivedli k pochopení jeho kněžského poslání; pomáhají mu k
úplnému dozrání, k uvědomění si a k vykonávání královského kněžství. Služebné kněžství se ale
neliší od kněžství údů Božího lidu, královské kněžství lidu dokonce tvoří základ pro službu
kněze služebného.
Chci, abyste si uvědomili, že mši svatou celebruje lid ve spojení s předsedajícím knězem. Proto
každý z vás ve chvíli obětování prostřednictvím kněžských rukou a ve spojení s ním se vyzvedá k
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Bohu a obětuje mu vše, co má na srdci. Uvažte, že máte možnost být kněžími, to znamená těmi,
jež přinášejí Kristu radosti, bolesti, dobrá díla, sám život ve jménu celého lidstva, které v tu
chvíli každý z vás zastupuje před Bohem. Kolik lidí a situací můžete obětovat při mši svaté, s
prosbou k Bohu, aby seslal své milosti všem potřebným! Uvědomujete si to, učili vás to? Zdá se
mi, že ne, když se tak dívám na vaše chladné, roztržité, uspěchané celebrace, jako by to byl nějaký
nudný obřad, jenž vám nepatří a na němž se účastníte jen pasivně, z povinnosti, anebo ze zvyku.
Kostely se pro některé z vás staly místem povrchního setkání, rozhovorů rušících druhé a nejsou
svatým místem ticha a modlitby. Ne, děti, to nedělejte! Pochopte však vaši kněžskou úlohu,
začněte prožívat svatou mši jinak; vstupujte do kostela s vědomím velikosti vašeho kněžského
poslání.
Kněžské poslání lidu nespočívá jen ve slavení eucharistie, ale pokračuje v životě každého
jedince obětováním života Bohu skrze Nejsvětější Pannu Marii. V každou chvíli v chrámu vaší
osoby, na oltáři vašeho ducha obětujete Bohu vaše tělo, vaši krev jako chléb a víno pro slavení
dlouhé mše, jíž je váš život, živá liturgie odehrávající se v každém z vás, jestliže odevzdal svůj
život Bohu.
Můj lid je prorockým lidem. Co to znamená? Znamená to, že je ve vás Duch Svatý, díky jemuž
můžete porozumět a předávat druhým Boží mysl, jeho napomenutí, s jeho pomocí můžete číst
znamení doby. K dosažení toho existuje jediný způsob: obětovat vlastní život prostřednictvím
Nejsvětější Matky. Ona je Nevěstou Ducha Svatého spojujícího vás se mnou, a já vám předávám
vše potřebné k zhodnocení situací, a abyste je mohli číst ve světle mé mysli. Takto poznáváte mojí
vůli a ukazujete ji druhým. Prorok je ten, jenž žije ve spojení se mnou, a proto je schopný
porozumět Božím přáním a umí je předávat bližním, a tak je orientovat ke mně. Prorok se mi
úplně obětuje a identifikuje se s mým Duchem. Žije bezelstně před Bohem bez zneužívání milostí a
Božích darů tím, že by je obracel ke svému egoismu. Žije ve společenství s druhými a vykonává
svůj prorocký úřad ke službě a povzbuzení lidu.
Kolik je vás, kteří dokážete být proroky? Málo. Nicméně jste prorockým lidem, ale nikdo vás
tomu neučil. V počátcích církve na Zemi sestupoval Duch Svatý na první společenství a vedl Boží
lid prostřednictvím svých členů; všichni využívali prorocký dar a církev šla v pravdě pod vedením
Ducha Svatého. A nyní? Proroctví se v církvi uhasilo a bylo zaměněno za planý lidský hovor, bylo
odsunuto na stranu jako nepotřebný nástroj, na který se dívá jako na nepřítele. Přesto vám opakuji,
že jste prorockým lidem. Otevřete se proto pro působení Ducha Svatého, učiňte to v pokoře,
bez fanatismu a bez použití lidské síly. Obětujte se a vysvlečte se ze svého egoismu a své
vychytralosti, ze svých ambicí a narcismu; ty se Duchu Svatému nelíbí. On dobře ví, co může a
musí vykonat v každém z vás a v celém Božím lidu, aby rostlo semínko svatosti. Požádejte ho, aby
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vedl váš život a život svého lidu. Udělá to a přivede vás ke mně, řekne vám o mně a vy budete
moci mluvit o Bohu k těm, kteří vám budou naslouchat. Tak poroste můj lid a bude svatým
lidem. Znovu se zvednou proroci ve shromážděních a ukážou, co si přeje Bůh. Chci promluvit ke
svému lidu a poučit v nitru každého z vás, protože jsem jediným Učitelem a jsem také Pán; mám
všechna práva k tomu, abych přímo mluvil k lidu, a udělám to. Probuďte se proto a uvědomte si,
jaké je vaše poslání a vaše důstojnost.
Můj lid je královským lidem. Můžete to pochopit? Vy máte plnou účast na mé královské
hodnosti, protože jsem Králem vesmíru. Vy všichni, bez výjimky, jste povolaní ke kralování
spolu se mnou. Mělo to tak být od začátku: člověk, jehož stvořil Bůh, měl vládnout stvoření v
Božím jménu. Jaká nesmírná přednost a jaká královská hodnost! Z důvodu prvotního hříchu to vše
ale nebylo možné a člověk na Zemi se z krále proměnil na malého a krutého tyrana, dělajícího si
nárok na vládu ne už ve jménu Boha, ale proti Bohu.
Po své smrti a vzkříšení jsem vystoupil na nebe a vládnu ve slávě spolu se svým Otcem a
Duchem Svatým. Do své slávy jsem vzal s sebou také vaše lidství, jež jsem přijal na sebe. Tak
jsem vás před svým a vaším Otcem rehabilitoval a umožnil vám, abyste se vrátili ke kralování spolu
se mnou a mým prostřednictvím. Nyní je výběr na vás: jestli se mi odevzdáte, budete se mnou
kralovat. Když odmítnete, zůstanete malými tyrany ničícími Zemi, v neustálém boji se svými
bližními považujícími se za silnější, než jste vy.
Proč váháte a neodevzdáte mi svůj život? Nezdá se vám být dost velkým osud, který jsem vám
připravil? Nikdy vás k ničemu nenutím, protože respektuji vaši svobodu. Proto budu čekat na
odpověď. Co vám říkám je pro vaše dobro a vaše štěstí, protože Bůh si pro vás nepřeje nic jiného a
nikdy vás nezneužívá.
Žehnám vám ve jménu Otce Syna a Ducha Svatého“.
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2011
Proč mě vzýváte “Pane, Pane?”… (Lk 6,46)

14. ledna 2011

Drazí čtenáři,
tak jsme opět spolu. Přeji vám šťastný nový rok, kterým doufám projdeme společně, krok za
krokem.
Nabízím vám Ježíšovo poselství, jež považuji za velmi silné a vedoucí k zamyšlení nad tím, jak
žijeme a jak vyjadřujeme svojí víru. Přála bych si, aby vám bylo pomocí na vaší cestě duchovního
růstu. Srdečně vás zdravím a zůstávám s vámi spojená v modlitbě.
Ježíšovo poselství z 13. ledna 2011
Žehnám vám, mé drahé děti, na začátku tohoto nového roku, otevírajícího se před vámi jako velký
bílý papír; dovolte, aby Boží prst na tento papír napsal další část vašich dějin. Otevřete svého
ducha, abyste mohli přijmout všechny milosti, jež vám budou také tento rok dány, jestliže
budete ochotni jít se mnou.
Chci se dnes spolu s vámi zaměřit na velmi důležitý aspekt pro vaší duchovní cestu a
rozlišování: vztah mezi vírou a zbožností. To se týká každého z vás a málokdo se nad tím
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zamýšlí; proto vám chci pomoci k pochopení.
Především musíte pochopit, že působení Ducha Svatého ve vašem duchu probouzí Boží obraz
uschovaný ve vás a živí touhu po poznání Boha; probouzí lásku k Otci a ke mně; způsobuje, že se
ve vás zrodí potřeba žít podle Božích zákonů. Pod vedením Ducha Svatého postupně začnete
vnímat trinitární život ukrytý ve vašem nitru jako semínko, jež má vyklíčit během jednotlivých
etap vaší existence, díky teplu Boží lásky. Na to všechno odpovídá člověk dobré vůle vírou, to
znamená velikým činem důvěry ke Stvořiteli. Pravá důvěra totiž vede člověka k ochotnému
podřízení se Bohu, aby On mohl člověka vést k dobru. Víra obsahuje naději v to, co bude a co
ještě není vidět, ale věřící to vnímá jako pravdivé, jisté a dobré pro sebe. Proto je víra
synonymem jistoty.

Člověk se vždy snažil vyjadřovat víru různými způsoby, v závislosti na epochách a místech,
podle své představy, jak bude co možná nejlépe od Boha vyslyšen a jak mu nejlépe vyjádří věrnost.
Tyto způsoby vyjadřování víry formují lidskou zbožnost jakožto vyjádření hluboké potřeby,
potřeby být v kontaktu s Bohem. Zbožnost proto vychází z víry a je jejím hmatatelným
vyjádřením. Nicméně, není tomu tak vždy. Často se za zbožností skrývá nedostatek opravdové
víry a vede to až k tomu, že se ze zbožnosti stává maska deformující rysy toho, kdo si ji
nasazuje. Maska schopná zničit vztah člověka s Bohem. Pohoršuje vás to? Chci vám ukázat, k čemu
u mnohých z vás dochází.
Uvažte, že člověk před Bohem cítí svou nepatrnost, ví, že není dokonalý; často se dopouští
chyb a cítí vinu. Má strach z trestu, začne se bát. Takto se naruší důvěrný vztah k Bohu, člověk
už nepovažuje Boha za milujícího Otce, ale za přísného soudce. Cítí nutkání více se snažit, aby se
Bohu zalíbil, aby ukonejšil jeho případný vztek, a utíká se ke zbožnosti – a právě zde začínají
mnohé potíže. V tomto případě už není zbožnost výrazem opravdové víry, ale vnitřní
rozpačitosti před Bohem, což je opak toho, jak by to mělo být.
Mnozí lidé jsou ke vzývání Boha donuceni strachem a pocitem viny, což nemá nic společného s
vírou. Trýzněni potřebou zalíbit se Bohu se modlí dlouhé modlitby, praktikují posty a pokání, ale
jejich srdce zůstává naplněné strachem. Jejich duch se dusí ve zbožnosti, ale oni to nechápou.
Rozmnožují náboženské praktiky a v jejich nitru začne pracovat jemný mechanismus strachu. Ten
je nutí ke zbožnosti, která jim však nepomáhá zbavit se strachu z Boha a pocitu viny; jejich víra
kolísá a oni se stávají čím dál tím více zbožnými, ale nikdy nedosáhnou pravého osvobození. Tak se
stává, že se za mnohými „spravedlivými“, kteří se bez ustání modlí, skrývají tvrdá srdce, uzavřená
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Boží dobrotě, neschopná svěřit se Božímu milosrdenství.
Jiní pak vzývají Boha jako Otce, ale necítí se být pravými dětmi. Neustále tvrdí, že nejsou
hodni milostí a přede všemi se prohlašují za hříšníky. I zde jde o stejný problém: člověk nemá
důvěru v Boží otcovství, bojí se ho, protože je všemohoucí. Místo, aby šťastně žil jako Boží dítě,
mrhá svými silami ve snaze dokázat Bohu svojí nicotnost v naději, že ho dojme svojí pokorou.
Já vám ale říkám, že toto není pravá pokora, to je servilita rodící se ze strachu, ze skryté
nedůvěry, z nedostatku vědomí vlastní identity. Pravá pokora si je vědoma vlastních hranic, vždy je
ale doprovázena důvěrou k Boží dobrotě. Boží dobrota je schopna vyplnit každou mezeru a naložit
si na ramena i vaše hříchy. Kdo se necítí být hoden, není pokorným člověkem; je to prostě
člověk, který nenašel svou důstojnost Božího dítěte. Také v tomto případě se osoba utíká ke
zbožnosti, která může vést až k patologickým projevům: vysilující modlitby, přehnaná pokání, která
však neřeší základní problém. Chybí víra, a proto chybí schopnost vnímat vlastní důstojnost.
Je zde ještě další způsob zbožnosti. Lidé vzývající Boha proto, aby se zalíbili sobě samým a
ukázali se spravedlivými před druhými tak, jak to dělali farizeové. Zdržují se při krásných
modlitbách, krásných slovech, krásných citacích a v tom všem nacházejí uspokojení; vnitřně se
uvelebují a mají dojem, že je u nich před Bohem vše v pořádku. A protože si myslí, že jsou
spravedliví před Bohem, cítí se být spravedlivými i před svými bližními; staví se do pozice soudců
druhých a čekají pochvaly a úctu. Jejich zbožnost skrývá ambice a nároky, nevychází z víry, ale
z egocentrismu. Jsou tolik zamilovaní do sebe, že pro své zaslepení nedokáží ani vnímat, co se děje
v nich samých. Svou chválou Boha chválí sebe samé v určité auto-celebraci, jež nebezpečně
zpochybňuje jejich víru. A tak se za krásnými slovy, rituály a náboženskými projevy skrývá
mnoho egoistů myslících, že by jim měl Bůh děkovat za tolik krásných modliteb. Chybí víra
vedoucí k pokoře; víra, jež je důvěrou k Bohu – a ne k sobě samým a k vlastní spravedlnosti.
Nemálo je těch, kteří vzývají Boha ze zvyku nebo protože tak byli vychováni, protože taková
je tradice v místě, kde žijí, protože to dělají všichni a nebylo by vhodné to nedělat. Tyto osoby
si nekladou otázky ohledně své víry; jsou zvyklí omrzele jít na nedělní mši, přetrpět kázání kněze,
modlit se ráno a večer, jak je to naučila babička, tak jako jsou zvyklí jít ráno na autobus do práce.
Vše je šedivé, plytké, bez účasti a bez vnitřní radosti. Zbožnost těchto lidí je jako vnější oděv, který
se obléká a vysvléká podle toho, jak se hodí: když skončí rituál a vyjdou z kostela, nebo se vrací po
modlitbě do svého každodenního života, jehož se stejně víra ani nedotkla. Boží přítomnost
nevnímají; přestože se modlí a snad je i farář chválí, protože jsou vždy v první lavici.
A to už vůbec nemluvě o těch, kteří s nadšením pořádají hody, organizují hostiny, loterie a slavnosti
světla na oslavu toho či onoho světce, tak jak to dělaly předešlé generace, bez významnější účasti
42

svého nitra. Zde se zbožnost nebezpečně míchá s duchem světa a víra zase jen slábne.
Nakonec jsou tu ti, kteří vzývají Boha, aby vyřešili své problémy; těch je většina! Všichni
potřebujete Boha, abyste vyřešili své problémy, ale to by neměl být prvotní cíl vašeho vztahu k
Bohu, jinak se víra poskvrňuje ustaraností o tento život. Lidé, které mám na mysli, používají
zbožnost jako prostředek k vyjádření už ne víry, ale problému, který je sám sobě cílem. Modlí
se, aby dostali a jejich modlitby předpokládají, že za oplátku něco dostanou. Když je Bůh nevyslyší,
tak se bouří nebo jsou zklamáni a dokonce upadají do beznaděje. Něco chtějí a chtějí to hned a
podle svého přání, jinak není Bůh Bohem. Také zde zbožnost se svými krásnými formami
zahaluje veliký egoismus a nárok, aby Bůh činil podle příkazu. Je to jako by se modlili takto:
„…Otče… buď naše vůle, jako na nebi tak na zemi…“
Ukázal jsem vám několik příkladů, abych vám pomohl pochopit, že zbožnost a víra nejdou
vždy ruku v ruce. Proč? A co s tím dělat? Vraťme se na začátek, k víře a důvěře k Bohu. Také
vám ale říkám, že víra není nějaká obecná důvěra k Bohu, ale je důvěrou k Bohu živému a k
Bohu, který přináší spásu.
Pravá víra vás přivádí k Trojjedinému Bohu, který je Bohem živým. Živým proto, že je
pramenem života, žije ve vás a vaším prostřednictvím zjevuje svůj život. Jestliže nepochopíte, že
je Bůh živý ve vašem duchu, nepochopíte ani jeho působení. Bůh působí ve vás a pro vás,
musíte si tím být jisti1. Kdo má víru, nemůže považovat Boží působení za něco vzdáleného a
nejistého ani považovat Boha za nedosažitelnou bytost, nehybnou ve své dokonalosti. Boha, kterého
je potřeba neustále vzývat, aby se smiloval. Ne, drahé děti, Bůh Otec vás miluje s nekonečnou
něhou a ani váš nejmenší vzdech mu není lhostejný. On mě poslal k vám jako Spasitele, abych vám
byl blíže, abych vám otevřel novou cestu, po které můžete jít. Cestu, na které mu náležíte jakožto
pravé děti v jeho Synu. Dal vám Svatého Ducha, v jehož moci je, aby ve vás nechal vyklíčit
semínko svatosti - to je semínko nového, neporušeného, vznešeného života.
Umřel jsem a vstal z mrtvých, abych přemohl vše, co je smrt ve vás a kolem vás. Umřel jsem a
vstal z mrtvých pro vás, ne pro někoho jiného. Stal jsem se vaším bratrem jdoucím spolu s vámi.
Proč nevnímáte mojí blízkost? Proč mě hledáte na nějakém vzdáleném místě, když právě nyní
jsem po boku každého z vás? Jsem živý ve vás, jsem Živoucí. K čemu tedy slouží vaše dlouhé
modlitby, když se na mě obracíte jako na jednu z oněch soch, jež líbáte ve vašich kostelech a přitom
já jsem tam, procházím kolem vás a vy mě nevidíte? Díky víře vidíte živého Boha očima vašeho
ducha, pouhou zbožností vidíte pouze krásný Boží obraz. Chcete obraz nebo skutečnost? Dejte
1 Zevrubněji jsem se věnovala Božímu působení vevnitř a vně nás v knize “Přepsat historii – první
díl cyklu V Boží mysli”.
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mi svůj život, odevzdejte se mi a tak poroste vaše víra, zesílí a uzraje. Nedržte už v rukou situace,
lidi a problémy; nemáte řešení, ani je nenajdete. Nemnožte slova, abyste byli vyslyšeni. Já vás
slyším dřív, než ke mně promluvíte, naslouchám životu, který ve vás pulzuje, protože já jsem
vám dal život a kdo vás zná lépe než já? Mám řešení pro všechna vaše soužení, protože vás
obnovuji svojí krví.
Víra je důvěrou v Boha, který přináší spásu. Mé děti, vidím, že se lopotíte hledáním spásy,
dívám se, jak kloužete do propasti falešné zbožnosti, tvořené pouze lidskou aktivitou a lidskými
díly; jak často se točíte kolem sebe! Procestujete kilometry k návštěvě poutních míst a hledáte
vizionáře, pak se vracíte domů prázdnější, než jste byli. Ještě jste nepochopili, co jsem pro vás
udělal? Umřel jsem namísto vás, abych vyrovnal váš dluh u Otce, abych vás s ním smířil. Když se
cítíte být vinní a bojíte se Božího trestu, když vás trápí výčitky, když nedokážete odpustit sobě ani
druhým, myslete na mne, myslete na Někoho, kdo umřel za vás, aby vám umožnil přiblížit se k Otci
beze strachu, bez trápení. Dal jsem za vás všechnu svoji krev, a nyní vás tato krev čistí od vašich
hříchů. Mé tělo, které neznalo porušení, bylo ukřižováno, aby byl vymýcen kořen porušení.

Satan, váš opravdový nepřítel, se vás snaží vystrašit a způsobuje, že se cítíte být vinni. Vy se
ale nebojte! Jestliže máte víru ve mne, máte mne; a dokud máte mne, máte sílu života, nad
kterou nemůže smrt zvítězit. Nepřítel vás obviňuje? Hledejte mne a já se s ním střetnu za vás,
protože jsem nad žalobcem svých bratrů už zvítězil. Mé děti, kdybyste pochopili, jakou lásku k vám
chovám! Moje krev prolitá na kříži a mé ukřižované tělo jsou před vámi, jsou přítomny na oltářích
světa. Bez vaší víry však umírám sám a také vy umřete, jestli se se mnou úplně nespojíte.

Vraťte se k pravé víře a když se začnete modlit a když půjdete na mši, zeptejte se poctivě sami
sebe, proč to děláte, očistěte vaše srdce od lidských potřeb, postranních zájmů, ambicí,
strachu. Předložte Bohu své problémy, s klidem je odevzdejte do jeho rukou. Vyzvedněte čistý
dětský pohled k živému Bohu, jenž vás miluje a přináší vám spásu, mějte radost, že můžete být s
ním, upřímně ho milujte; milujte ho a to stačí. Takto dostanete na oplátku jeho lásku naplňující
život. Lásku, která se nedá získat lidskou námahou, protože láska se získává láskou. Uvidíte, jak se
vytrácí falešná zbožnost, jež je pokrytectvím, a jak se zvedá vítězná víra; vzývání mého jména bude
vaším spasením, radostí a pokojem. Tehdy a pouze tehdy mě budete moci vzývat „Pane, Pane!“ a já
jím opravdu budu, budu radostí vašeho života.
Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.
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Zlo a utrpení

14. února 2011

Drazí čtenáři,
Ježíšovo poselství, které vám nabízím tento měsíc, se dotýká tématu zla a utrpení, tématu
choulostivého a tolik přítomného v našich životech. Přeji si, aby vám bylo povzbuzením a přineslo
vám naději v této obtížné době pro naše lidstvo.
Zdravím vás a přeji vám vše dobré.

Ježíšovo poselství z 11. února 2011
Zdravím vás, milované děti, se vší silou své lásky. Dnes si k vám přeji promluvit o vztahu mezi
zlem a utrpením.
Zlo je jedovatý kořen přítomný ve vás, který se stal částí vaší přirozenosti následkem prvotního
hříchu vašich prarodičů. Před prvotním hříchem existovala skutečnost zla mimo člověka. Hříchem a
spolčením se se Satanem vaši prarodiče přijali zlo do svého nitra a zlo se tak stalo skutečností,
která není pouze venku, ale je v hlubině člověka. Od té chvíle tísní každého z vás zvenčí i
zevnitř, svírajíc vás ve strašlivé čelisti. Následky můžete pozorovat ve vás i kolem vás. Prvotní
hřích otevřel bránu porušenosti, jejímž vyvrcholením je smrt, která přešla od prarodičů na
následující generace. Z nemocného kmene vyrazily nemocné a trpící větve.

Zde má svůj původ utrpení, které je příčinou toho, že je člověk ovládán událostmi a hmotou,
protože není schopen rozeznávat božské zákony života následkem porušenosti, kterou nese
v sobě. Tato porušenost mu nedovoluje plně poznávat Boha, nejvyšší Dobro; z nepoznání Boha
pramení všechno utrpení. To vás přivedlo ke vzpouře proti Stvořiteli, ke vzpouře, obnovující se
každý den a v každém čase, ve způsobu chování mnohých lidí na Zemi.
Zlo vás odděluje od Boží mysli, zabydluje se ve vás a zvenčí našeptává své záměry vašemu
vědomí. Nutí vás jednat pod vedením vaší mysli, která je lidská a tím pádem omezená a
neschopná obsáhnout tajemství, kterým je proniknuté celé stvoření a jež udržuje i váš vlastní život.
Ano, děti, život je veliké tajemství, které můžete poznávat pouze v Bohu, obětujíc mu svůj život.
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Vaše upřímné darování se Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie umožní, aby se život
a jeho zákony staly knihou, kterou Pán otevře vašim očím, tak abyste v ní mohli číst o jeho lásce
a síle. Tehdy vás naplňuje Duch Svatý, sděluje vám moje myšlení a já mohu vést váš život,
mohu vás představit mému Otci, aby On obnovil znamení života v každém z vás, to znamení,
kterým jste označeni od svého početí.
Jestliže naopak zůstáváte zatvrzele vzdáleni od Boha, jestli odmítáte jeho lásku a pomoc, zlo
ve vás rozkvete se všemi tragickými následky, a nejen to. Budete zasaženi i z venku: nepřítel vás
napadne, postaví před vás vaše nedostatky i nedostatky druhých, zlobu světa; zůstanete uzavření v
bezvýchodnosti, která působí utrpení na duchu i na těle. Vaše deprese, nemoci a konflikty, obtíže,
ve kterých se odehrává váš život, vychází z neznalosti božích zákonů, nebo v horším případě z
jejich odmítání, čímž onemocníte a nejste schopni vidět řešení, která pro vás má Bůh. Kolik
mužů a žen žije zde na zemi v rozporu se zákony života! Je jich mnoho, trpí a sami způsobují
utrpení.
Bůh vám dal zákon, vepsal ho do vašich srdcí. Boží zákon není sbírka nařízení a zákazů, jak je
tomu u vašich zákonodárců, ale je plodem jeho dobroty a vede vás k plnému životu a ke štěstí.
Tento zákon je založen na lásce: na lásce k Bohu a k vašim bližním.
Milovat především Boha a milovat ho nade vše; tato láska ať je základem vašeho bytí. Klanět
se mu, sloužit mu a ne lidem, kteří se považují za mocné a nejsou ničím. Ano, říkám vám: nemá
smysl klanět se mocným, ponižovat se před nimi, prodávat svoji důstojnost výměnou za nějakou
odměnu. Když nemilujete Boha a neklaníte se mu, dusíte v sobě život a nakonec se setkáte se
smrtí. A nemluvím jen o fyzické smrti; protože existuje ještě jiná smrt stejně ničivá: smrt
existenciální, prázdnota, nesmyslnost. BŮH JE TEN, KTERÝ JE, a když se od Něho oddělíte,
tak NEJSTE, protože se zříkáte životní podstaty, která dává smysl každé věci. Žijete bez existence,
pozorujete bez pochopení, putujete bez cíle; takto se vlečou dni mých mnohých ubohých dětí, které
se rozhodly se ode mne vzdálit.
Milovat bližní jako sebe sama; tato láska tvoří základ vašeho konání. Nezabíjet, nekrást,
nesmilnit, ctít otce i matku, nemluvit falešně, neokrádat bližního o jeho důstojnost a poctivě nabytý
majetek, pomáhat bratřím růst v poznání Boha a jeho zákonů. Jestli toto budete dělat, budete
šťastni. Nebude totiž nad vámi panovat tíha hmoty bez ohledu na překážky, které bez ustání klade
Satan, nepřítel na vaší pouti, protože je vrahem od počátku. (Jan 8,44).
Jak byste chtěli zachovávat tento zákon? Vašimi lidskými silami? Formálně, navenek? Ne,
podle božího zákona můžete žít jedině tehdy, když ho milujete a milovat ho můžete jen tehdy,
46

když milujete toho, od kterého pochází. Vraťme se k výchozímu bodu, drahé děti: nejlepší cestou
jak milovat Boha, je obětovat mu vlastní život skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie. Jen takto
mi dovolíte ve vás plně jednat a jen takto ve vás plně působí můj zákon a přináší plody pokoje,
radosti a spravedlnosti.

Zlo ve vás tedy působí utrpení, nemoci tělesné i duchovní. Kdo nenávidí Boha a zákony života,
zamořuje sám sebe i celé lidstvo. Zvrácené počínání mnohých, příliš mnohých lidí, dopadá na vás
na všechny. Často se ptáte, proč musí nevinní platit za viny druhých a svalujete to na Boha. Bůh
dopouští, Bůh nebrání atd. atd. Já vám říkám, že zlo nepochází od Boha, protože Bůh je pouze
dobro, světlo a laskavost. Zlo pochází od Satana a ze smlouvy uzavřené s ním vašimi prarodiči, ze
smlouvy, která je bez přestání obnovována po staletí ve všech generacích. S hlubokou bolestí
musím konstatovat, že velká část lidstva této Země si přeje uspokojit sebe a ne Boha; proti
zákonu Ducha staví zákon sobectví, který přináší smrt. Z toho pramení násilí zla, které
dopadá bez výjimky na vás na všechny, a toto násilí je opravdu velké, protože zde na Zemi jsou
egoisté početnější než opravdové Boží děti.
Není tedy pro vás léku? Snad vás Bůh opustil? Ne, děti, nejste opuštěni. Váš Otec vám dal
možnost vyprostit se ze strašného sevření způsobeného zlem. Jak ? Skrze mne.
Přišel jsem na Zem zrušit moc zla, v přímém střetu se Satanem. Tím, že jsem na sebe vzal smrt
a zničil ji svým zmrtvýchvstáním, jsem nejen porazil zlo, ale udělal jsem mnohem víc: posvětil
jsem utrpení a učinil ho spásonosným. Pokud jste sjednoceni se mnou, a jestliže mne milujete a
sjednocujete svá utrpení s mým utrpením, každá vaše bolest se takto stává spásonosnou. Každá
bolest sjednocená s mým křížem má moc ničit zlo a vrací se k nepříteli jako bumerang. Satan
si myslel, že na kříži zabil Boha, ale zničil sám sebe.
Po mé smrti a mém vzkříšení bylo utrpení povýšeno. Už není pouze strašným následkem
hříchu, ale je i vítězstvím nad nepřítelem. Když totiž moje děti trpí pro mne a se mnou, zlo je už
nepřemáhá, nýbrž ho oni ničí, stejně jako já. Na kříži jsem trpěl, ale zvítězil jsem nad zlem. I vy,
sjednoceni se mnou, trpíte na vašich křížích; trpíte, ale vítězíte nad zlem. Takto se vaše utrpení,
mně obětované, stává balzámem na rány lidstva, ale také mečem zasahujícím nepřítele.
Vězte, že utrpení mnohých nevinných na Zemi je úzce sjednocené s mou Obětí; to je mocná
zbraň proti zlu, kterou je Země obnovována i přes zlobu velkého množství lidí, kteří ve své
zvrácenosti utlačují chudé a nepatrné. Já však obětuji Otci krev nevinných, kteří mě milují,
sjednocuji ji s mou krví. Ti, kteří jsou na Zemi poslední, vyloučení z lidstva, považováni za nic,
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jsou hodni stát po boku Spasitele, hodni vystoupit s ním na kříž. Satan takto ještě jednou ničí sám
sebe – tam, kde myslel, že zvítězil; tam, kde si myslel, že se zbavil oněch maličkých, které tolik
nenávidí, protože mu připomínají ztracenou čistotu.
Jen já mám moc učinit spásonosnou vaši bolest, protože jsem Spasitel. Vaše spásonosná bolest
vykupuje vás samotné i celé lidstvo. Mohu přeměnit vaše utrpení ve vítězství jen tehdy, když mi
odevzdáte svoje životy a svoje kříže. Respektuji vaši svobodu; proto si přeji, abyste se účastnili na
mém díle spásy svobodně, vědomě. Lidstvo potřebuje Boží děti, více než kdy jindy; potřebuje
osoby schopné přeměňovat zlo v dobro mocí Boží lásky, která v nich působí. Proto mějte odvahu,
drahé děti! A když přijde utrpení, vězte, že jsem nablízku, připravený proměnit každý kříž ve
vzkříšení; stačí mi malý úkon víry ve mne, stačí mi, když mi dáte svoji bolest. Bolest, která mi
je obětovaná, je vzácným pokladem! Je bolestí svatých, která jako planoucí oheň očišťuje celé
lidstvo a poráží zlo.
Utrpení nebude vládnout na Zemi věčně, stejně tak ani smrt. Vrátím se, abych definitivně
odstranil zlo a porušenost, abych vyhlásil konečné vítězství mého lidu nad Satanem a jeho
přívrženci. Povstanou nezměrné zástupy neznámých mučedníků, vítězů nad zlem a smrtí; budou po
mém boku v den vítězství. Jejich kroky pošlapou všechnu pýchu nepřítele. Lidstvo už nepozná
utrpení, jen nekonečnou blaženost dobrých, mírných a pravých ctitelů Otce. To není báje, to je Boží
zaslíbení.
Žehnám vám ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého.

Svět viditelný a neviditelný

12. března 2011

Drazí čtenáři,
Ježíšovo poselství pro tento měsíc se zabývá velmi aktuálním tématem, o němž se mnoho hovoří,
totiž životem ve vesmíru. Ježíš ho zařazuje do širšího kontextu celé skutečnosti takové, jaká je v
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Bohu, přesahující schopnost našich smyslů ji vnímat. Tímto tématem jsem se podrobněji zabývala v
mé první knize “Přes velkou bariéru”, proto k tomu už nebudu mnoho dodávat. Předávám vám
poselství s přáním, aby vaše cesta postní dobou byla hlubokou revizí života a velkou blízkostí Pánu.
Zdravím vás a žehnám vám v Kristu.

Ježíšovo poselství z 12. března 2011
“Žehnám vám, děti, na začátku postní doby, která vás vede k setkání se mnou, který jsem zemřel a
vstal z mrtvých. Ať je tato cesta stále živějším a pravdivějším nacházením hlubokého rozměru
vašeho ducha a života v Bohu přítomném ve vás. Události Velkého týdne by pro vás neměly být
pouhou vzpomínkou, kterou se člověk snaží znovu prožít, ale měly by být etapou ve vaší
proměně; to s sebou nese smrt starého člověka, ještě stále přítomného ve vás, a vzkříšení nového
stvoření, jehož semínko je ve všech a musí vyklíčit. Ve spojení se mnou – na cestě modlitby a
obrácení – se budete moci stát novým stvořením, abyste mohli být zaplaveni planoucím světlem
Velikonoc.

Chci vás uvést do lepšího pochopení skutečnosti, která vás obklopuje. Dosud jsme se zabývali
především vaším nitrem, ale vše, co je kolem vás, je stejně důležité, neboť je rozměrem, v němž
probíhá vaše existence.
Existuje část skutečnosti dosažitelná pro vaše tělesné a duchovní smysly, můžete ji vidět a dotýkat
se jí. Jestliže se například jedná o osobu, zvíře nebo věc; můžete je vnímat i vnitřně prostřednictvím
citů či vzpomínek, které jsou samy o sobě nehmatatelné, ale existují ve vztahu k něčemu
skutečnému. V obou případech se jedná o něco viditelného; viditelným mám na mysli něco, co
neuniká vaší pozornosti ani vašemu rozumu. Vše, na co se každý den díváte, to co se před vámi
odvíjí, je viditelným světem, s nímž se každý stýká. Je pramenem radosti a bolesti, klidu nebo
nepokoje, záleží na vaší zkušenosti a vašich rozhodnutích ve víře. Abyste se naučili poznávat a
chápat viditelnou skutečnost, jste vychováváni už od dětství prostřednictvím toho, co vám dospělí
vysvětlují, vašich studií a zkušeností, dokud nenavážete osobní a jedinečný vztah se vším, co vás
obklopuje, a nezačnete se pohybovat ve světě kolem vás.
Mnozí z vás nedokáží najít harmonii s vnějším prostředím, přestože se v životě velmi snaží. Jejich
vnitřní svět nenachází propojení s vnějškem; to pak zapříčiňuje bolestivé konflikty a uzavírání se do
sebe. Jiní se nechávají příliš přitáhnout viditelnou skutečností a celý svůj život promítají vně
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sebe, takže jejich vnitřní svět je utiskován vnějškem, což vede k útěkům od sebe samých a od
života.
Jen jedna cesta vede k harmonii mezi vaší vnitřní skutečností a světem, který vás obklopuje, a
to je cesta víry. Pouze ve spojení s Bohem, jenž je pramenem života a stvořitelem všeho co je,
můžete najít smysl a míru každé věci, pochopit ji a rozlišit, co je dobré. Oběť vašeho života
darovaná mně skrze Neposkvrněné Srdce mé Matky vás přivádí k pochopení skutečnosti
takové, jaká je v Bohu – a ne takové, jaká se jeví vašim očím. Pohled víry je pohledem širším a
průzračnějším, protože se sytí Boží myslí, kterou vám On předává prostřednictvím Svatého Ducha.2
Pohled víry však zahrnuje i to, co přesahuje viditelný svět a svět dosažitelný pro vaše smysly.
Mluvím o určité skutečnosti, neviditelné pro vaše oči, což ale neznamená, že je méně
konkrétní a méně důležitá. Tímto tématem bych se chtěl spolu s vámi dnes zabývat. Málokteří
se nad touto skutečností zamýšlejí, mnozí z ní mají strach, včetně křesťanů. To pak vede k tomu, že
se neviditelnému světu, který Bůh stvořil stejně jako svět viditelný, přičítá menší důležitost. A
někdy se dokonce má za to, že jde o pověry zděděné z minulosti. Rozumovost zatěžující člověka na
Zemi, křesťany nevyjímaje, je zdí, jež vás odděluje od neviditelného světa. Nicméně on existuje a
dotýká se vás víc, než si myslíte.
Život ve vesmíru je vyjádřen dvěma velikými skutečnostmi: skutečností duchovní a hmotnou.
Jsou mezi sebou jasně rozlišeny, to však neznamená, že jsou vzájemně rozděleny; duch
prostupuje hmotu, která by bez něho nemohla existovat. Vezměte si člověka, jeho tělo nežije bez
ducha a smrt nastává, když se duch od těla odděluje. To samé se děje v případě rostliny, zvířete,
minerálu; mají v sobě dech života, jenž jim zaručuje životní cyklus.3 Každé hmotné skutečnosti se
tudíž duch dotýká a proniká jí. Hmota nemůže bez ducha existovat, ale duch bez hmoty existovat
může. Váš duch například žije navěky, i po smrti.
Vesmír je tvořen mnoha rozměry, v nichž hmota a duch zaujímají různá vzájemná postavení.
Existuje pozemský rozměr, v němž žijete a kde duch a hmota žijí společně, jejich spolužití
však není vždy pokojné. Podle toho, jaká jsou vaše životní rozhodnutí, můžete upřednostnit
buď ducha nebo hmotu. Mnozí z vás se uspokojí hmotným vzhledem života a nechávají se vést
instinkty svého těla, které vždy vedou k egoismu. Jiní se rozhodují žít ve spojení se mnou a dávají
2 Podrobněji jsem se zabývala Boží myslí v nás v knize “Přepsat dějiny – I.díl cyklu nazvaném V
Boží mysli.”
3 V knize “Přes velkou bariéru” v 5. a 13. kapitole jsem se zmínila o dechu života přítomném ve
stvoření a v člověku tvořeném duchem, duší a tělem.
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přednost duchovnímu životu; tito lidé vstupují do vztahu s Duchem Svatým, jenž je vede. Převažuje
u nich duch nad tělem a dosahují hlubšího poznání skutečnosti.
Existuje rozměr ráje a očistce přesahující rozměr pozemský, tam pokračuje život duší po
jejich oddělení od těla. Existuje rozměr čistých duchů, v němž se pohybují andělé. Existuje
také rozměr pekla. V těchto rozměrech, které vaše smysly nevnímají, není hmota přítomná.
Přestože jsou tyto rozměry neviditelné, jsou reálné.

Kromě pozemského rozměru a rozměrů čistého ducha existují ve vesmíru další rozměry, v
nichž se nachází lidský život tvořený duchem a hmotou. Mám na mysli přítomnost jiných lidí
ve vesmíru, kteří představují velkou část stvoření. Také tato skutečnost je konkrétní a nesporná.4
Přeji si, abyste si uvědomili, že ve vesmíru nejste sami!
Bůh nestvořil jen člověka na Zemi, tak jako nestvořil pouze Zemi. Co vás vede k přesvědčení,
že Bůh stvořil jen vás? Proč omezujete Boží všemohoucnost a snažíte se uvěznit jeho mysl tím,
že ji stavíte na úroveň své mysli? Vězte, že vesmír je nezměrně veliký, stejně jako je veliká
tvořivá Boží síla, kterou není možné měřit lidskými kritérii. Na jiných planetách žijí mnozí lidé,
jejichž hmotná a duchovní skutečnost se často velmi liší od skutečnosti na Zemi. Nicméně všechny
lidi spojuje stejná důstojnost a určení: všichni jsou stvořeni k Božímu obrazu a podobě, já
jsem je vykoupil, jsou Božími dětmi jako vy. Také oni jsou určeni, aby na konci časů vstoupili
do slávy mého Otce. Tehdy mu odevzdám celé obnovené a vykoupené lidstvo.
Na začátku stvoření bylo jediné lidstvo, předurčené k harmonickému životu se Stvořitelem.
Lidé byli postaveni před rozhodnutí, jestli chtějí být věrni Bohu, nebo ne, jestli s ním chtějí
spolupracovat pro dobro celého stvoření, nebo nechtějí. Někteří zůstali věrní, jiní však, mezi nimiž
byli i vaši prarodiče, se proti Bohu vzbouřili. Jiní zůstali nejistí a plně se nerozhodli.
Hřích vzpoury jedné části lidstva rozdělil celé lidstvo ve vesmíru a oddělil vás od vašich
bratří. Od té doby bratři věrní Bohu žijí v duchovní skutečnosti s velmi vysokou úrovni,
mnohonásobně vás přesahují svým poznáním a tím jsou daleko před vámi v duchovní, vědecké a
technologické oblasti. Nerozhodní bratři jsou duchovně slabší, ale nejsou zlí, a proto je jejich duch
silnější než váš. Vaši skutečnost dobře znáte, je podobná jako u ostatních rebelů, kteří se vzbouřili
jako vy. Přesto se lidstvo na Zemi nachází v horších podmínkách, protože na rozdíl od všech
ostatních uzavřelo smlouvu se satanem, jenž vládne v mnohých srdcích.
Přišel jsem na Zemi, mezi nejkřehčí a nejvzpurnější lidstvo z celého vesmíru; zde jsem se
4 O životě na jiných planetách jsem dlouze pojednávala v knize “Přes velkou bariéru” v 6. kapitole.
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vtělil, umřel a vstal z mrtvých jednou provždy, k prospěchu všech lidí z celého vesmíru, ať už
se nachází kdekoli. Svou obětí jsem zacelil veliký zlom mezi Bohem a lidmi a mezi různými lidmi
ve vesmíru způsobený prvotním hříchem. Přišel jsem k vám, ale nejen pro vás. Přišel jsem,
abych z mnohých národů vytvořil jediný národ, nové lidstvo určené pro nové stvoření, které
už nebude zatížené porušeností a hříchem. Bůh spojuje, satan naopak rozděluje. Vaši prarodiče,
kteří byli svedeni nepřítelem a s nim spolčeni, zapříčinili mnohá rozdělení a ztratili vzpomínku na
to, čím dřív byli. Proto ani vy už nevíte o existenci druhých bratří. Opevnili jste se na vaší planetě a
myslíte si, že jste jediní a ti nejlepší, ale ve skutečnosti to tak není. Nevidíte, že jste slabí, neschopní
pohybovat se vesmírem a že ani nedokážete pochopit jeho přirozenost a rozsah.
Chci vám dnes říct, že máte jiné bratry, kteří jsou dětmi mého a vašeho Otce. Věrní bratři
jsou tak čistí! Milují vás a modlí se za vás, v tichosti vás doprovázejí na vaší namáhavé
pozemské cestě. Po dobu celých dějin vám často pomáhali a i dnes vám pomáhají, i když si
toho nejste vědomi. Dělají to proto, že si to Bůh přeje; přeje si, aby se lidstvo spojilo ve víře v něj,
v naději a lásce.
Vím, jaká vám přichází na mysl otázka: proč jsi to neřekl dřív? Proč o tom nic není v
evangeliu? Říkám vám, že jsem o těchto věcech řekl svým apoštolům. Proč bych to neměl dělat?
Nechválí snad Boha dílo jeho rukou? A nejen to, ale zvěst spasení se musela a musí dostat ke všem
národům ve vesmíru, nejen k národům na Zemi. Také to patřilo k poslání apoštolů a je posláním i
pro každého z vás. Mnozí bratři z jiných planet čekají na vaše svědectví, protože Spasitel se stal
člověkem ve vaší civilizaci; vaši otcové viděli a slyšeli, co jsem konal a učil. Ptáte se, jak to můžete
uskutečnit? Nechte na Bohu, aby vám ukázal, že má všechny prostředky, jimiž vás uschopní
vykonat vaše poslání. Spíš se ptejte, jestli jste ochotní to dělat nebo raději nevěřit v tuto skutečnost,
protože o ní v evangeliu není zmínka, protože vědci nevědí a kněží pochybují, nebo z obavy, že vás
nazvou vizionáři atd., atd.
V době apoštolů lidstvo nechtělo přijmout tuto zvěst, ne proto, že by nebylo schopno ji pochopit,
ale proto, že si to nepřálo; v prvních křesťanských komunitách byla tato skutečnost důvodem
mnohých problémů a hlubokých pobouření. Moji apoštolé se uchýlili k mlčení a stejně tak další po
nich, dokud se na to nezapomnělo. Kromě toho jsem já sám mluvil v podobenstvích a o
mnohých věcech jsem nemohl otevřeně mluvit! Chcete nějaký příklad? Vezměte si existenci
Ameriky. Je o ní snad zmínka v evangeliu nebo o ní mluvili apoštolé? Ne, přesto tento kontinent
existoval; také tam žili vaši bratři, kterým se mělo jednoho dne zvěstovat evangelium. Objevili jste
ho později; kdybych o tom otevřeně mluvil, dokud jsem byl na Zemi, nevěřili by mi.
Nicméně Bůh nepřestával po dobu celých dějin dávat znamení o existenci jiných bratří ve
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vesmíru a mnoho svědků mezi vámi o tom mluvilo. Vysmívali se jim a pronásledovali je, ale oni
udrželi při životě aspoň záblesk světla, aby tato pravda nebyla navždy udušená pod balvanem lži a
temna. Také samým vládcům na Zemi bylo mnoha způsoby umožněno, aby se dověděli o existenci
této velkolepé skutečnosti, aby o tom informovali národy na Zemi. Co se ale stalo? Vaši
představitelé vás dnes, stejně jako včera, oklamali. Nikdy vám nechtěli oznámit, co věděli o životě
ve vesmíru. Obávají se, že ztratí moc a privilegia a že se budou muset konfrontovat s jinými
představiteli vyspělejších civilizací, než je ta vaše. S lidmi, kteří jsou mnohem moudřejší než oni.
Zkažení lidé na Zemi se obávají toho, nad čím nemohou vládnout, a skrývají to, co nechtějí
přijmout. Myslí si, že tak druhým zabrání poznat to, co se jim samým nehodí. Vaši
představitelé vás klamou a brání vám v poznání určité skutečnosti, o níž máte právo vědět,
neboť jste Božími dětmi a obyvateli vesmíru.
Dnes vám zvěstuji, že se blíží čas, kdy Bůh zjeví přítomnost života jiných lidí ve vesmíru a to
způsobem a v čase, které určí Otec. Ano, děti, ujišťuji vás, že Boží pravda bude zjevena celému
lidstvu taková, jaká je, a ne podle lidských interpretací a přetvářek. Bude osvětleno vše, co je
viditelné i neviditelné, a vše se ukáže a nikdo tomu nebude moci zabránit. Nedojde k tomu u
všech bez rozdílu ani to nebude provázeno nápadnými znameními, které očekává mnoho
povrchních lidí. Stane se to v nitrech těch, kteří věří v Boha Otce a darují se mu skrze Syna v
Duchu Svatém, prostřednictvím Mariina Neposkvrněného srdce. Tyto věrné děti obdrží pravé,
hluboké, nevyvratitelné poznání skutečnosti. Oni pomohou druhým k dosažení stejného poznání,
jež se bude předávat od ducha k duchu; mocní lidé na Zemi tomu nebudou moci nijak zabránit. Na
Zemi se vytvoří nový lid, který bude schopen rozlišit pravdu od lži a nenechá se už očarovat
lživými hlasy. Potom přijdou i vnější znamení jako potvrzení toho, co už bude žít v duších
spravedlivých.
Proto vám říkám, že jestliže se mi úplně odevzdáte a budete ochotni sloužit mému dílu, poznáte, co
se děje ve vesmíru, vše co je viditelné i neviditelné. Už nedovolím, aby mocní a arogantní lidé
skryli před očima nepatrných a chudých mé dílo. Život ve vesmíru je Božím dílem, každý
stvořený člověk je Božím dílem, ať už žije na kterékoli planetě. Nikdo si nemůže beztrestně
přisvojit právo zatajovat mé dílo ani ho deformovat nebo se mu vysmívat. Na Zemi se dosud
právě toto dělo. Ve své dobrotě jsem vám nechal svobodu, abyste jednali, jak nejlépe uznáte za
vhodné. Poslal jsem vám znamení a proroky. K mnohým z vás jsem poslal bratry z jiných planet,
kteří jsou mi věrní, a ti vám sdělili mnoho věcí. Očekával jsem vaše obrácení, ale marně. Vaše
civilizace nechce vidět; dělá, že neví, je zatvrzelá a vzpurná.
Čas se krátí. Navzdory zkaženosti mnohých lidí jsou na Zemi lidé milující Boha, kteří se mu
53

obětují a zůstávají věrní navzdory mnohým zkouškám. Bohužel jich není mnoho, ale z tohoto
malého zbytku mocně vzejde Boží dílo a celému vesmíru se bude zvěstovat spasení. Každé
Boží dítě na každé planetě bude mít možnost mě poznat, milovat mě a následovat. Celé lidstvo se
bude muset dříve nebo později se mnou setkat tváří v tvář. Jestliže budete připraveni se připojit k
mému malému zbytku tím, že mi upřímně a s láskou darujete svůj život, přijdou k vám bratři z
vesmíru věrní Bohu a setkáte se s nimi. Nebude to setkání cizinců dívajících se na sebe s
nedůvěrou, ale setkání dlouho rozdělených bratří. Bude to objetí plné lásky. Pomohou vám stále
více se vyzvedat k Bohu a stejně tak i bratrům na druhých planetách, kteří potřebují pomoc.
Postupně budou sjednoceny všechny mé děti rozptýlené po vesmíru; budou obnoveny v duchu a
mysli prostřednictvím vzájemného společenství v mém Duchu. To bude nový lid, pravý Boží lid.
Neprojde dlouhá doba, než se to všechno stane. Mé působení se bude neustále zrychlovat a bude
stále naléhavější, protože mnozí lidé ve vesmíru mají velkou potřebu spásy a doléhá ke mně jejich
volání o pomoc. Proto mocně vstoupím do lidských dějin. Použiji k tomu poctivých, nerozdělených
a neambiciózních lidí. Nežádá se od vás, abyste věděli, kdy a jak se uskuteční Boží plány, ani
abyste vykonali velké věci. Žádá se, abyste byli plně k dispozici, abyste mi dali svůj život, abych ve
vás mohl působit, dokud vás neproměním. Váš život se tak stane nástrojem spasení a svojí láskou se
bude dotýkat viditelného i neviditelného světa. Váš obnovený život bude vaší silou a radostí, bude
živým kamenem v Boží stavbě.
Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.“

Stefania Caterina vypráví v deníku Affariitaliani.it o svých zjeveních :
„Nejsou cizinci, ale Boží děti“

21. března 2011

HISTORIE/ “V roce 1998 došlo k důležitému obratu v mých zkušenostech. Ježíš a všichni ostatní
coby nástroje představující se v jeho jménu mě začali otevřeně seznamovat s Božím plánem pro
celý vesmír, zahrnující celé stvoření až do jeho úplné proměny”. V dlouhém interview pro
Affaritaliani.it vypráví Stefania Caterina (od roku 1994 je zasvěceným laikem), o Božích zjeveních,
která zveřejnila také v různých knihách. Tato zjevení jí provázejí už od dětství. Kromě toho
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vysvětluje rozdíl mezi svými viděními a pozorováními UFO: „Nikdy jsem tělesně nevstoupila na
palubu mimozemské vesmírné lodi, ale v duchu jsem tam byla vzata a navštívila jsem mnoho
planet. To mi umožnilo si uvědomit rozdíl v životních podmínkách mnohých bratří ve vesmíru a
dostala jsem ohledně toho mnohá vysvětlení. V mých zkušenostech nebyli obyvatelé jiných planet
nikdy nazváni mimozemšťany, tento název nemám moc ráda, jako by šlo o rozdílné bytosti vůči
nám, zcela mimo náš život. Naopak mi byli ukázáni a představili se mi jako bratři, kteří byli také
stvořeni k obrazu a podobě Boha a vykoupeni Ježíšem Kristem“.

Stefania Caterina se narodila v Janově 19. ledna 1959 v katolické praktikující rodině. Byla
vychována v křesťanské víře, v mládí byla členem mnohých církevních hnutí, v nichž se věnovala
od volontariátu až po výuku katechismu. Vystudovala právo, sedm let pracovala v různých funkcích
ve veřejné správě. V roce 1994 se rozhodla, že zanechá všeho a zcela se zasvětí Bohu a jeho dílu
tak, že mu dá k dispozici dary, kterými jí obdařil. V dlouhém interview pro Affaritaliani.it vypráví o
svých zkušenostech.
Která z mnohých zjevení, jež jsi prožila, jsou nejdůležitější? A proč?
Považuji za užitečné nejdříve v krátkém úvodu naznačit nejdůležitější etapy své duchovní cesty.
Zjevení v mém životě začala velmi brzy; vzpomínám si na ně už od dětství. Doprovázely můj lidský
a duchovní růst. Rozvinuly se spolu s mou schopností chápání, která se logicky měnila podle stáří a
podle životních zkušeností, jimiž jsem postupně procházela. Už od svého nejranějšího dětství jsem
ve svém nitru slyšela mluvit pevný jasný hlas, který mi vysvětloval mnoho duchovních věcí.
Dostávala jsem také rady ohledně malých každodenních věcí, což mi pomáhalo pochopit to, čemu
jsem nerozuměla. Často jsem viděla Ježíše, ale byla jsem příliš malá, brala jsem to jako něco
přirozeného a vůbec jsem se nad tím nepozastavovala. Tím, jak jsem rostla, jsem začala tušit, že
tento hlas se ode mne liší, protože vyjadřoval myšlenky rozdílné od mých myšlenek a často
opravoval mé názory.
V dětství a v dospívání mi zjevení sloužila především jako základ v poznání Boha a duchovní cesty,
tak jak to náleží každému křesťanovi. V té době jsem to vše nedokázala pojmenovat. Nikdy jsem se
nezajímala o mystické fenomény, ani jsem o tom nemluvila se specialisty v této oblasti, i když jsem
znala a navštěvovala náboženská hnutí a dobré kněze. Dospěla jsem k osobnímu přesvědčení, že jde
o „hlas svědomí“, a proto je to něco přirozeného – Boží dar – jenž dostává každý jedinec a nejen já.
Byla jsem si jista, že všichni prožívají totéž, a tak mě ani nenapadlo ptát se na vysvětlení.
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Vzpomínám si, že když se mi jedna přítelkyně svěřovala se svými problémy, tak jsem jí poradila,
aby se obrátila na hlas svého svědomí a byla jsem přesvědčena, že se jí dostane odpovědi, tak jak
jsem byla zvyklá já.
V pětadvaceti letech jsem se při rozhovoru z jedním drahým rodinným přítelem zmínila o „hlasu
svého svědomí“. Byl to hluboce věřící člověk a v porovnání se mnou mnohem zralejší. Také on měl
mimořádné dary. Pomohl mi lépe pochopit, co se ve mně odehrává a seznámil mě s o.Bonaventurou
Maria Raschim. Otec Bonaventura byl františkánský řeholník, působící v mém městě, v Janově.
Byl zde velmi známý díky svým mimořádným mystickým zkušenostem. S jeho pomocí jsem začala
s intenzivní duchovní cestou, která trvá dodnes. Pán nemeškal v projevování vnějších znamení, aby
mi potvrdil, co se ve mně odehrávalo. Cílem zjevení v této fázi bylo, abych si uvědomila skutečnost
v sobě, abych pochopila a uskutečňovala pokyny, které jsem dostávala, a abych svědčila o tom, co
mi bylo svěřeno, i když se jednalo o svědectví ve velmi omezeném kruhu přátel a známých. V této
fázi byla ve středu postava Ježíše, který v mém životě zaujal místo učitele. Připravoval mě na mé
budoucí poslání. Nikdy mi netajil, že budu mít potíže, a často mi opakoval, že o něm budu muset
mluvit před velkým počtem lidí. Postupně se k Ježíši přidaly i některé Boží nástroje, Nejsvětější
Panna Maria, andělé, svatí a nakonec i bratři z jiných planet. Začala také moje hluboká a jímavá
zkušenost s dušemi zemřelých, které ke mně přicházely s Božím dovolením, aby žádaly o pomoc a
o modlitbu. S tím je spojená také silná zkušenost v oblasti uzdravení genealogických kořenů. V tom
všem se přede mnou začal rýsovat rozsáhlý obraz Božího díla; začal se rýsovat celkový pohled na
situace a události, z jejichž středu vystupovala postava Ježíše, k němuž mělo být vše neustále
přiváděno.
Můj život nabral přesně vytyčený směr a stále více ve mně zrálo rozhodnutí zanechat vše, abych
mohla sloužit Bohu. Proto jsem mu chtěla dát svůj život, abych tak byla zcela k dispozici jeho
plánům a přáním. V roce 1994 jsem opustila rodinu a práci. Připojila jsem se k jiným lidem, kteří
věřili stejným ideálům jako já, a s nimi žiji i dnes. S nimi sdílím cestu, zkušenosti a snahu o
svědectví. V roce 1998 došlo k dalšímu důležitému obratu v mých zkušenostech. Ježíš a všechny
nástroje představující se v jeho jménu se na mě začali otevřeně obracet a sdělovat mi Boží plán pro
celý vesmír, do něhož bude zapojené celé stvoření až do jeho úplné proměny. To bude předcházet
slavnému příchodu Krista jako příprava lidstva na konečné rozhodnutí mezi Bohem a satanem,
mezi dobrem a zlem. Bylo mi vysvětleno, že prostřednictvím tohoto plánu se postupně dosáhne
přivedení všeho stvořeného ke Kristu, na nebi a na zemi, jak to vyjádřil sv. Pavel v písmu Efezským
(Srv Ef 1,8 – 12). Boží působení prostřednictvím Ježíše Krista přivede lidstvo k životu v novém
rozměru ducha, dokud sám Ježíš neodevzdá celé vykoupené stvoření Bohu Otci na konci času.
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Jedná se o postupný, ale zároveň nezadržitelný proces.
Když mi toto vše Ježíš ukázal, řekl, že se zjeveními, která od této chvíle dostanu, bude muset být
jednoho dne seznámeno celé lidstvo. Musela jsem být připravená přijmout tato zjevení s pokorou a
postojem hluboké otevřenosti, pochopit je a uvést je do života. Bylo mi řečeno, že jednoho dne
bude ode mne žádáno vydání odvážného a poctivého svědectví o existenci tohoto plánu a že
nebudu moci před tímto úkolem utéci, ať už to bude stát cokoli. Od té doby až dones zjevení
pokračují s podrobným vysvětlováním Božího plánu přivedení celého vesmíru ke Kristu. O tom
jsem mluvila ve všech svých knihách a o tom svědčím každému, kdo má zájem o to, co Bůh činí ve
stvoření ku prospěchu svých dětí.
Když se vrátím k počáteční otázce, řekla bych, že nejdůležitějším zjevením je to, které se týká
existence a uskutečnění Božího plánu sjednotit vše v Kristu. Myslím, že toto zjevení je základem
všech ostatních, je ústředním bodem, k němuž směřuje všechno poznání, které jsem během života
získala. V tomto zjevení se vše neustále odkazuje na postavu Ježíše Krista, jediného Spasitele a
Prostředníka; jehož smrt a vzkříšení jsou opěrným bodem všeho, co je, co bylo a co bude; jsou
středem Boží akce zahrnující živé a mrtvé. Považuji toto zjevení za základ, protože nabízí klíč k
porozumění všemu, co existuje a všemu, co se děje v celé skutečnosti, jak na zemi, tak ve vesmíru“.
Jaké bylo vaše první zjevení? Jak jste prožívala tu chvíli? Měla jste strach?
„Jak jsem již řekla, nevzpomínám si na přesný okamžik, ve kterém jsem dostala první zjevení,
neboť jsem tyto zkušenosti prožívala odmala. Vzpomínám si však na jednu zvláštní zkušenost;
jedná se o vidění, které jsem měla v pěti letech. Viděla jsem ukřižovaného Ježíše a já jsem byla pod
křížem. Smáčela mě Ježíšova krev, byla jsem zarmoucená a plakala jsem; chtěla jsem vyšplhat na
kříž, abych sundala Ježíše a vysvobodila ho z jeho utrpení. Jako malé dítě jsem byla bezmocná;
kromě toho tam bylo mnoho zlých lidí, kteří křičeli kolem kříže. Potom Ježíš oddělil pravou ruku
od kříže a řekl mi, abych se k němu přiblížila; objal mě rukou a vyzvedl mě k sobě, opřel moji
hlavu o své srdce. Jeho krev mě zcela smáčela a já jsem líbala jeho hruď. Vůbec jsem se nebála a
bolest zmizela, byla jsem šťastná, že jsem s Ježíšem, i když byl na kříži.
Toto vidění se vícekrát opakovalo v dětství a v dospívání. Během různých životních zkoušek jsem
pochopila, co to pro mě znamená: být s Ježíšem v každé situaci, spojit se s ním i v bolesti, a také že
by mě nikdy nenechal samotnou. Tak to bylo a mohu o tom vydat svědectví; Ježíšova mocná paže
mě vždy přidržovala, dodávala mi sílu a milost. Svědčím o tom ve své knize a také v tuto chvíli“.
Položila jste si někdy otázku, proč si vybral právě vás pro tato zjevení?
“Určitě jsem si ji položila! Jestliže v dětství vnímáme různé zkušenosti v prostotě a bez mnoha
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otázek, tím jak rosteme, chceme vědět, co se s námi děje; myslím, že je to tak u všech lidí. Když
jsem vyrostla a uvědomila si mimořádnou povahu svých zkušeností, začala jsem se ptát, proč se to
stalo právě mně. O nic jsem nežádala ani jsem nebyla zvlášť ambiciózním člověkem nebo někým,
kdo má potřebu na sebe upozornit. Spíš jsem byla ostýchavá a rezervovaná. Představa, že bych se
měla jednoho dne vystavit lidské zvědavosti, mě zrovna nelákala. Tak jsem přemýšlela, až mi Ježíš
jednou řekl: “Jestliže jsem vybral právě tebe, kdo jsi ty, abys diskutovala o mém rozhodnutí?“
Pochopila jsem tehdy, že nikdo z nás není lepší než druzí, a že Bůh vybírá, ne my. On ví, proč si mě
vybral a zná mě mnohem lépe, než se znám sama. Také jsem pochopila, že Boží vůli s námi je
možné přijmout a taky nepřijmout, pochopit nebo nepochopit: jedna věc by se však dělat neměla:
zpochybňovat ji. Tak to bylo v mém případě. Ne vždy jsem mohla všechno hned pochopit a
přijmout, protože jsem člověk se svými ohraničeními a svou křehkostí. Nikdy jsem však s Bohem
nediskutovala, nechala jsem se vést jeho rukou, někdy se zavřenýma očima; také tehdy, když mě
žádal, abych chodila po vodě (srv. Mt 14, 22 – 33). Tím způsobem jsem vždy po nějaké době
všechno pochopila a byla schopná přijmout.
Ježíš mi vždy vysvětloval, že nikdy od nikoho nežádá, aby věřil v něco, co nedokáže pochopit; vždy
dostáváme vnitřní světlo, abychom pochopili, co se od nás žádá, neboť jsme svobodnými bytostmi.
Bůh zcela respektuje naši svobodu a žádá od nás, abychom svobodně přijali jeho vůli. Když hned
nerozumím, požádám Boha, aby mě vedl a dal mi milost k pochopení, a světlo se vždy dostaví.
Ježíš ode mne očekává, že nejdřív já pochopím, co mi je ukázáno a vysvětleno, a že to uskutečním v
každodenním životě. Zdá se mi to být úplně logické: jestliže sama nežiji tak, jak o tom říkám
druhým, jak bych mohla být věrohodná? Necítím se být povolaná k šíření krásných teorií nebo
zjevovat nějaký fenomén, ale svědčit o tom, co jsem prožila, co sestoupilo z nebe a vtělilo se ve
mně prostřednictvím víry, naděje a lásky i v námaze každodenního života. Víra je opravdu dar, ale
také dobývání, ve zkušenosti života na Zemi je nutně přítomný boj proti zlu, je zde také ohraničení
a zkaženost. Mám ale takovou zkušenost, že když se obětuje život Bohu, pak obtíže, se kterými se
musíme střetnout, nejsou větší, než síla, jež je nám dána.
Dnes už se neptám, proč jsem byla vybrána právě já; co mě opravdu zajímá je, jak nejlépe
odpovědět na Pánova přání a jak mít plnou účast na jeho působení. Proto se mu úplně odevzdávám
bezpodmínečným darováním svého života. Nemůžu říct, že jsem dokonalá, nikdo není dokonalý,
ale snažím se jak nejlépe umím. Bohu se líbí naše štědrá námaha. Víc ho zajímá čistota našeho
úmyslu a počestnost našeho svědomí, než výsledky.“
Dnes se mnoho mluví o pozorování UFO a mimozemšťanech. Vy jste se jasně distancovala od
srovnávání vašich zjevení s ufologickým pozorováním nebo s hnutím New age. Můžete jednou
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provždy vysvětlit, jaký je mezi nimi rozdíl?
Nejdřív bych chtěla říct, že respektuji zkušenosti kohokoliv a nemám v úmyslu proti někomu
pořádat křížovou výpravu. I když je pravda, že na poli ufologie se občas setkáváme s určitým
zmatkem, jsem přesvědčena, že jsou zde mnozí dobří lidé, kteří zasvětili celou svou existenci
hledání pravdy ohledně života ve vesmíru. Tím v tomto směru značně přispívají. Proto se
nedistancuji od zkušeností druhých, ale od určitého přístupu k tomuto tématu, jež mi nenáleží.
Mé zkušenosti v této oblasti nevycházejí z pozorování fenoménů ani z vědeckotechnického studia.
Stejně tak to není hlavním tématem zjevení, která dostávám. Mé zkušenosti se odehrávají v duchu,
to znamená, když se můj duch spojí s Bohem prostřednictvím mého darování se mu a v modlitbě.
Nejsem to já, kdo se snaží poznat. Omezuji se jen na obětování sebe Bohu, modlím se a obětuji se
mu. Jeho Duch je ten, který mě uvádí do této skutečnosti a zjevuje mi ji takovou, jaká je v Bohu.
Nejde o nějaký sporadický kontakt ani o nějaké izolované zjevení. Spíš se jedná o určitou
komunikaci svobodně probíhající v Duchu Svatém. Nikdy jsem nevystoupila na palubu
mimozemských vesmírných lodí, ale byla jsem vzata v duchu k návštěvě mnohých planet a mohla
jsem pozorovat životní podmínky mnohých bratří ve vesmíru. K tomu jsem dostala také mnoho
vysvětlení.
V mých zkušenostech nejsou obyvatelé jiných planet nikdy nazýváni mimozemšťané. Tento název
nemám moc ráda, jako by šlo o jiné bytosti ve srovnání s námi, vně našeho života. Naopak mi byli
ukázáni a představili se mi jako bratři stvoření k Božímu obrazu a podobě, vykoupení Ježíšem
Kristem. Mají stejnou důstojnost Božích dětí jako my a jako my jsou určeni ke sdílení Božího
království. Nejsou identifikováni ani jako andělé, jejichž přítomnost v mém životě a ve zjeveních je
opravdu značná. Andělé jsou čistí duchové sloužící Bohu, otevírají cestu lidu k uskutečnění Božích
zaslíbení.
Jak jsem dříve naznačila, vše co existuje ve vesmíru a hýbe se v něm, spadá do širšího obrazu
Božího působení v tomto čase, působení stále více odhalujícího vše, co existuje ve vesmíru. Z této
Boží akce nejsou vyloučeni ani svatí v ráji ani duše v očistci, naopak se plně účastní na
uskutečňování Božího plánu sjednocení všeho stvořeného v Kristu. I pekelné mocnosti budou muset
počítat s Boží mocí, která bude působit i skrze všechny jeho věrné děti.
Ve středu vesmíru je Ježíš Kristus, on drží celé stvoření. Jeho neustálé působení k sobě přitahuje
každého člověka z jakékoli planety a každý se dříve nebo později ocitne jemu tváří v tvář. Ježíš je
Králem vesmíru, jenž přišel na Zemi, aby vysvobodil celé lidstvo z celého vesmíru od zla a od
porušenosti, aby zjevil Boží tvář a ustanovil své království. Boží království je Kristovým
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královstvím, tvořeným přesnými zákony, které jsou stejné v celém vesmíru. Boží království už dnes
žije v těch, kteří ho přijímají. Šíří se prostřednictvím těch, kteří žijí jeho hodnotami a podle jeho
zákonů. Nicméně se bude muset rozšířit na celý vesmír; proto bude celé lidstvo vyzváno k
rozhodnutí, jestli chce nebo nechce patřit k tomuto království, nebo jestli se chce připojit k satanovu
království, jehož hodnotami je egoismus a zkaženost. Na konci času Ježíš definitivně upevní své
království a předá ho Bohu Otci v moci Ducha Svatého, poté, co ho navždy oddělí od zla a smrti.
Budou na něm mít podíl všichni ti, kteří se pro něj svobodně a upřímně rozhodnou. To bude nové
stvoření, nové nebe a nová země, jak je to napsáno v Bibli (srv. Zj 21). Božím působením v tomto
čase a posláním všech, kteří se mu odevzdávají, je přinášet každému člověku zvěst a svědectví o
hodnotách a zákonech Božího království, které nás naučil Ježíš Kristus. V tomto světle je potřeba
číst zmíněná zjevení: jsou svědectvím Božího díla a jeho království, které je královstvím Krista.
Dá se říct, že mě zkušenosti přivádějí ke kristocentrickému pohledu na život ve vesmíru, který je
úplně včleněný do plánu spásy zvěstovaném v evangeliu. Podle mě právě stavění Krista do středu
všeho se liší od oblasti ufologie, New Age, nebo jiných zkušeností, které absolutně nechci soudit.“
Co si myslí církev o vašich knihách a zjeveních? Jaké byly „oficiální“ reakce?
„Dosud se církev o mých knihách a vůbec o zjeveních, která dostávám, oficiálně nevyjádřila.
Úkolem církevní autority je pozorovat a rozlišovat s patřičnou pozorností a přiměřenou opatrností.
Ráda však připomínám, že církev netvoří pouze církevní hierarchie, ale i Boží lid. Ten po dobu
dějin spásy často poznal nadpřirozené fenomény s velkým předstihem před hierarchií, díky své
cestě víry. Když se dívám na tuto církev, musím říct, že se mé knihy setkaly s velkou přízní ze
strany veřejnosti, a nejen v Itálii. Má kniha „Přes velkou Bariéru“ byla přeložena do šesti jazyků, a
další překlady jsou na cestě. Také se překládá druhá kniha „Přepsat historii – I.díl – v cyklu V Boží
mysli“. Těší mne i zájem čtenářů o stránku “www.versolanuovacreazione.it“, jejímž
prostřednictvím se rýsuje duchovní cesta pro ty, kdo mají zájem. Dostalo se ocenění poselstvím,
která jsou tam publikována každý měsíc, takže jsme z nich udělali knihu nazvanou stejně jako tato
stránka: “Verso la nuova creazione“- (Vstříc novému stvoření – kniha byla přeložena i do češtiny –
pozn. překladatele). Kromě toho dostávám mnoho dopisů a e-mailů s vyjádřením úcty, svědčících o
tom, že lidé změnili k lepšímu svůj život díky zjevením obsaženým v mých knihách. Setkala jsem
se také s mnoha lidmi se zájmem o hlubší seznámení s tématy mých knih. Viděla jsem u mnoha lidí
upřímnou touhu milovat Boha a sloužit mu. To mě samozřejmě naplňuje radostí, ale zároveň mě to
staví ještě před větší odpovědnost před Bohem a bližním a nutí mě, abych byla stále víc před
Bohem a tak se mohla stávat lepší.
Pracujete na nové knize? O čem bude pojednávat?
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„Ano, pracuji na nové knize, na druhém dílu z cyklu „Přepsat historii.“ V něm jistě budou hlouběji
vysvětlena témata, o nichž byla už řeč, stále se jedná o zmíněném Božím plánu. Musím ale
zdůraznit, že nerozhoduji já, co a jak psát, o tom rozhoduje sám Pán. Neurčuji ani název. Během
sestavování textu mě neustále provází pozorné vedení Pána a jeho nástrojů, například archandělů,
abych nebloudila ve svých fantaziích nebo abych nevnucovala své interpretace. Neznamená to však,
že jsem pasivní nebo že by šlo všechno mimo mne, tak to není! Při psaní knihy je mým úkolem,
abych byla bezpodmínečně otevřená k Božímu působení. Proto odkládám stranou každou ctižádost
nebo ustaranost s ohledem na úspěch nebo neúspěch. Musím být prostě nástrojem, jako rádiový
přijímač, který čistě zachycuje frekvence, bez rušení. Psaní těchto knih pro mne znamenalo ještě
jeden význam na původní duchovní cestě. Vše co jsem napsala, jsem nejdříve prožila v sobě. Můžu
také říct, že pro mne každá kniha znamenala důležitou etapu mé osobní cesty. Opakuji, že jsem byla
nejdříve povolaná, abych přijala, věřila a uskutečnila nauku, kterou jsem dostala. Pán ode mne
nikdy nežádal, abych byla pouhým „opakovatelem poselství“, nýbrž abych byla svobodným a
vědomým člověkem, který chápe a celým svým životem se účastní na dění v duchu. Jsem si
vědoma, že jen takto můžu být věrným nástrojem Božího působení.

Blahoslavení poslední…budou první

15. dubna 2011

Drazí čtenáři,
tak už jsme se přiblížili k Velikonocům, k velkému přechodu ze smrti do života. Tento přechod
dovršil jako první náš Spasitel, čeká však na každého z nás. Přeji vám, abyste vstoupili s Ježíšem do
opravdového života. Do života vzkříšených v Kristu, který z nás dělá nová stvoření, zrozená z
Boha. Stvoření, která už nejsou připoutaná k pozemským věcem, nýbrž nasměrovaná k nebi.
Nabízím vám Ježíšovo poselství na tento měsíc, ve kterém je zdůrazněna nezbytnost oproštění se od
lidských očekávání, jako podmínka vstupu do Božího království. Zákony tohoto království jsou v
protikladu s logikou tohoto světa. Toho, kdo je přijímá, však vedou k opravdovému štěstí,
takovému, které svět nemůže dát, protože ho nezná. Modlím se, aby se uskutečnil život každého z
vás a je to i mým přáním ke svatým Velikonocům opravdového vzkříšení.
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Ježíšovo poselství z 12. dubna 2011
„Drahé děti, radujte se z mého vzkříšení! Ono je vítězstvím pro každého z vás; smrt, která vás
děsí a která je nejmocnějším nástrojem vašeho nepřítele, byla poražena. Tělesně ještě zemřete,
to je pravda, ale pokud zůstáváte sjednoceni se mnou, můžete v duchu překonat bariéru smrti již
nyní. Na konci časů, až se vrátím, abych sjednotil své království, zneškodním Satanovu moc. Těch,
kteří mě přijali a milovali, se už smrt nedotkne, nejen v duchu, ale ani na těle. Budou
proměněni a vstoupí se mnou do nového stvoření, konečně svobodní od hříchu a smrti.
Celý vesmír je na cestě k tomuto cíli a každý z vás otevírá dnes cestu mnohým, kteří přijdou
později. Každý, kdo roste ve víře, posiluje i druhé a urychluje proces přeměny. Tento proces
probíhá už nyní, v tomto čase, a bude pokračovat až do svého úplného uskutečnění. To je
příslib a vězte, že Boží přísliby platí. Nejsou jako řeči vašich vládců, kteří neplní to, co slibují.
Bůh drží slovo a uskutečňuje své plány způsobem, který vám někdy uniká, ale vždy neomylně,
stejně tak, jak je neomylná inteligence vašeho Stvořitele. A proto mi důvěřujte! Moje smrt a mé
vzkříšení jsou zárukou Božského zaslíbení; odtud vyvěrá nesmírná moc, která je vám k dispozici,
aby živila celou vaši bytost.
Stačí, abyste se mi otevřeli a celým srdcem si přáli svoji proměnu. Nedělejte si starosti s tím,
co přijde, nebo co máte dělat. Uskutečnění vaší touhy po osobní proměně záleží na mně, ne na
vás. Co můžete udělat vy sami? Je to můj Duch, který ve vás působí, formuje podle své vůle to, co
je ve vás počato. Jestli si přejete můj život, on vám půjde vstříc a uvidíte, jak snadno se
uskutečňuje to, v co jste uvěřili. V Bohu věci probíhají přirozeně; v Božím životě není nic z
donucení. Tak jako potůček pokojně teče, napájí tvory a obrušuje i ty nejtvrdší kameny - tak
tomu bude i s vaším životem ve mně, když budete jedno s mým Duchem; budete řekou
přinášející život. Jak toho dosáhnout? Právě o tom vám chci povědět.
Celé stvoření a stejně tak i váš vlastní život spočívají na neomylných a neporušitelných
zákonech, které platí i v těch nejvzdálenějších končinách vesmíru. Na těchto zákonech se
zakládá Boží království a z nichž čtyři jsou nejdůležitější.
 První, na němž stojí ostatní, spočívá v uznání Boha jako Stvořitele a Pána, pramene
života, každé inteligence a síly.
 Druhý spočívá v uznání života jako nejvyššího Božího daru, proto svatého a
nedotknutelného už od početí, s nímž nikdo nemůže nakládat podle své vlastní vůle.
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 Třetí vás vede k uznání, že jste stvoření, která potřebují Boží lásku a pomoc, a také k
připravenosti podřídit se vedení jeho Ducha.
 Čtvrtý od vás nakonec žádá odevzdat svůj život Bohu, svěřit ho do jeho rukou, aby jste
od Něj mohli obdržet inteligenci, sílu a lásku. A takto se stali Božími nástroji a
spolupracovníky k prospěchu každého tvora.

Směřování celé vaší existence se odvíjí od přijetí nebo nepřijetí Božích zákonů, zvláště těch
čtyřech výše zmíněných. Tyto zákony mají moc vás neustále obnovovat, jak v duchu, tak i tělesně,
a orientovat vaše myšlení ke všemu dobrému, vznešenému a spravedlivému. Uschopňují vás, abyste
v sobě poznávali a zakoušeli Boží život, rozlišovali dobro a zlo, abyste pomáhali bližním; abyste
vnímali impulzy, které Duch Svatý neustále vtiskuje do vašeho ducha a jimiž vás vede k
uskutečnění plánů a tužeb, které má pro vás připraveny Bůh.
Jestliže přijmete tyto zákony ve vašem duchu a přejete si je uskutečnit, Bůh vás k tomu
obdaří všemi potřebnými prostředky. Nezlomí vás a neuškodí vám ani zkoušky pocházející ze
satanova protivenství proti vaší snaze o dobro. Bůh je dopouští jen v té míře, ve které jsou užitečné
k posílení vašeho odhodlání milovat Boha a žít podle jeho zákonů.

A naopak, když tyto zákony odmítáte, musíte všechno dělat sami a musíte si stanovit své
vlastní lidské, nedokonalé zákony. Vaše mysl je oddělená od mysli Boží a Duch Svatý ve vás
nemůže plně působit. Takto bude vaše mysl pouze lidská, sahající jen k pozemským věcem, protože
jen ty pro vás budou přístupné. Stejně tak vaše síla bude jen lidská, omezená a neschopná čelit
mnohým potížím života. Pouze lidská bude i vaše láska, z čehož plynou velká utrpení. Pokud totiž
není láska ve vás neustále sycená láskou Boží, stává se jen náklonností, snahou něco vlastnit,
žárlivostí, strachem ze ztráty předmětu své touhy nebo se promění v odpor, vzpouru, zášť a
pomstu. V takovém případě je silně omezeno působení Ducha Svatého, který dává vašemu bytí
rovnováhu. Ve vás se potom rodí jen zmatky a neschopnost zvládat emoce. Chybí také vaše
spolupráce na Božím působení; to, co děláte je rozhárané, vaše rozhodování nejisté a vaše osobnost
se stává rozpolcenou a křehkou.
Principy působící v Božích zákonech vás vždy vedou ke svlečení starého člověka – svlečení se
ze sebe samých, k postupnému odkládání sobeckých měřítek určujících lidský život a
směřujících k osobnímu prospěchu na úkor druhých. Země je plná egoistů, kteří myslí jen na
sebe a nedbají na Boha a na své bližní. Zlo, které působí, máte před očima. Mnozí si myslí, že
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svlečení starého člověka, které od nás žádá Bůh, je určitý druh cenzury uložený božskou
autoritou; něčím, co omezuje lidskou osobnost a brání jí v jejím sebevyjádření. Z toho se rodí
ateismus, jako odmítnutí Boží autority a podřízení se Bohu. Ti, kteří takto uvažují, považují
věřící za podřízené slabochy, neschopné vlastního myšlení. Považují je za poslední ve
společnosti, za ztracené. Sebe sami mají za první, svobodné a nezávislé na zastaralých,
omezujících formách života.
Chtěl bych vám říct, že tomu tak není. Správný věřící je svobodný, protože Bůh nejenže
lidskou svobodu respektuje, ale také ji chce. Vždyť člověka stvořil k obrazu svému a své
podobě. Chtěl, aby byl člověk mocný v myšlení i konání, schopný stát tváří v tvář svému
Stvořiteli a aby spolupracoval na vládnutí nad vesmírem. Bůh chce, aby se člověk zřeknul
svých sobeckých zájmů, vedoucích ke zneužití moci a k nespravedlnosti. Člověk je stvořen ke
spravedlnosti, ne k nespravedlnosti. Spravedlivý člověk žije v harmonii s Bohem a je šťastný.
Nespravedlivý bojuje proti Božím zákonům života a utiskuje sám sebe. Myslí, že může
dosáhnout víc, protože je samostatný a oddělený od Boha, ale opak je pravdou.
Člověk si cení bohatství nade vše a myslí si, že mu Bůh brání v jeho získání. Není to tak! Bůh
nezavrhuje bohatství jako takové. Odsuzuje bohatství, které bylo získáno nespravedlivě, na
úkor bližních, popřením principu univerzální lidské solidarity - a to je něco jiného. Pokud je
člověk sjednocen s Bohem, žije v úctě k Božím zákonům a bratrsky přistupuje ke svému
bližnímu. Takového člověka zasype sám Bůh bohatstvím.
V čem spočívá pravé bohatství před Bohem? Spočívá ve sjednocení se s pramenem každého
úspěchu, tj. se Stvořitelem, na kterém závisí sám život ve všech svých rozličným podobách.
Bohatství, o kterém mluvím, nemá nic společného s obnosem ve vaší kapse, nebo se stavem
vašeho bankovního účtu. Bohatství podle Boha je účast na boží hojnosti. Na hojnosti Pána
vesmíru, který rozděluje všem svým dětem vše dobré, bez nadržování a rozdílů. Je zcela jisté,
že dary Prozřetelnosti přicházejí ve správný okamžik a tlučou na dveře toho, který věří.
Jestliže odevzdáte svůj život Bohu, Bůh vám ho vrátí vrchovatě naplněný bohatstvím.
Nebuďte ustaraní: Bůh ví nejlépe, že potřebujete peníze, abyste měli z čeho žít, i ty vám dá,
když se ubráníte chamtivosti.
Ano, děti, pravý boháč před Bohem je i velmi chudý. Co to znamená? Znamená to, že když
opravdu důvěřujete Bohu, tím že plníte vaše povinnosti s láskou a oddaností, budete naplněni
jeho dobrem a budete mít vždy z čeho žít bez ustaranosti, bez toho, že byste vztáhli ruku k
nespravedlnosti. Bůh Vám dá, co potřebujete, a budete opravdu bohatí. A když se odevzdáte
pouze Bohu, bez závisti a touhy po penězích a majetku, budete i opravdovými chudými. Těmi,
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které Bůh miluje a jimž patří jeho království. Chudý podle Boha, to není ubožák, jak si jej
představují lidé; a bohatý podle Boha není nenasytný shromažďovatel majetku, jak soudí
lidé.
Opravdové bohatství a opravdová chudoba jsou dvě strany téže mince; vlastní je jen ti, kteří
vědí, jaké je před Bohem jejich pravé místo a sami sebe považují za poslední, ne za první.
Když mluvím o posledních, představujete si je snad tak jak ostatní lidé, to je jako ty, kteří nic
neznamenají? Ne děti, poslední v Boží mysli jsou ti, kteří se nesnaží všechno a všechny
vlastnit, nejsou pyšní, nepovyšují se nad ostatní. Nediskutují s Bohem, nedůvěřují lidské moci,
ale s radostí se odevzdávají Bohu a jsou mu k dispozici. Umějí od něj přijímat moudrost,
inteligenci a vše potřebné k životu. Tito jsou poslední v Božích očích a mají před ním větší
cenu než vaši mocní, jimž patří svět a kteří jsou obdivováni lidmi, ale před Bohem bohatí
nejsou.
Co vás zajímá v životě? Co byste chtěli mít? Upřímně se ptejte sebe, co je na prvním místě ve
vašich myšlenkách, podívejte se, jste-li opravdu bohatí, tak jak jste. Zvažte, zda peníze, city,
věci, které vlastníte, práce tak, jak ji zamýšlíte, je opravdu to, co potřebujete k tomu, abyste byli
šťastni. Buďte k sobě upřímní; když si uvědomíte, že nemůžete žít bez toho či onoho, nejste před
Bohem chudí ani bohatí. Ptejte se, je-li Bůh pro vás opravdu vším, zda máte důvěru v jeho
dobrotu. Ptejte se, jste-li připraveni s ním aktivně spolupracovat, dát mu k dispozici svoji
inteligenci a vaše schopnosti. Nebo si myslíte, že Bůh musí stát a pozorovat, co děláte a na konci
schválit či neschválit vaše dílo, jako úředník když orazítkuje konečný dokument?
Ne, život s Bohem není pasivitou, není strachem z posledního soudu! Naopak, je radostnou a
živou účastí na činnosti Stvořitele. On není soudcem, který buď osvobozuje, nebo zatracuje;
Bůh je laskavá a nejvyšší bytost. Dává podnět k životu a nechá ho ve vás proudit bez
úzkostlivé ustaranosti, protože ustaranost on nezná. Jeho láska k vám je věčná a neměnná.
Obnovuje se ve vás každý den, po všechny roky vašeho života. Bůh vám pomáhá svojí nekonečnou
mocí, vede vás k pravému dobru, je vám na blízku v únavě každodenního života, v tichu vás zve k
setkání, dává vám pokoj a odpočinek.
Co je vám ještě zapotřebí, abyste byli šťastni? Chybí vám, abyste se ponořili do objetí
Stvořitele, abyste pustili z vašich rukou řetěz, kterým svazujete sebe i ostatní v pošetilé iluzi, že
vlastníte svět a řídíte svůj život. Chybí vám být posledními, těmi kteří nehledají to, co hledá
svět, protože nalezli větší poklad; Boží lásku. Boží lásce se nevyrovnají žádné peníze; ona je
vším, co stačí k životu, protože z této lásky pochází všechno vaše dobro.
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Dejte mi tedy svůj život, abych ho proměnil mocí svého Svatého Ducha a odevzdal ho svému
Otci. Buďte bohatí mnou a chudí světem. Buďťe poslední a takto se stanete prvními. Prvními,
kteří pochopili tajemství života, prvními, kteří dorazili. Kam? Do plnosti věčného života,
života od Boha, tvořeného láskou, pokojem a dobrotou. Jediného života, který stojí za to žít.
Žehnám vám ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého.

Láska nezná strach (1 Jan 4,18)

12. května 2011

Drazí čtenáři,
i když jsou velikonoční svátky již za námi, stále ještě trvá velikonoční doba a to až do Letnic. Tato
doba by pro nás měla být časem radosti, ve kterém rozjímáme o velkolepých událostech Ježíšovy
smrti a vzkříšení, aby se co nejvíce uskutečnily v našem životě.
Ježíšovo poselství z tohoto měsíce mluví o moci víry v Boha, která proměňuje naši bytost,
osvobozuje nás od omezení a strachu, které často nosíme uvnitř. Doufám, že vám bude pomocí
ke stále pevnější víře a plné radosti.
Srdečně vás zdravím, modlím se za vás a také prosím o vaši modlitbu.

Ježíšovo poselství z 26. dubna 2011
Zdravím vás, moje milované děti! Dnes vám chci říct něco o víře, která, pokud je opravdová,
hory přenáší (Mt 21,21), ale kterou často zaměňujete se zbožností. Víra není totéž co zbožnost,
nábožný cit a řada neúnavně recitovaných modliteb. Toto všechno může být pro víru užitečné, ale
víra to není.
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Co je to tedy víra? Je to naprostá důvěra v toho, který vás stvořil, který vás miluje, chrání a
pomáhá vám v každé situaci. Když zcela důvěřujete určitému člověku, vážíte si ho; otevíráte mu
svoje srdce a nehledáte ho jen tehdy, když ho potřebujete, ale proto, že jste rádi v jeho blízkosti,
která vás obohacuje. Považujete ho za přítele a ani vás nenapadne, že by vás mohl zranit, nebo se k
vám obrátit zády v nějaké těžkosti. Nyní si představte, že Bůh je vaším nejlepším přítelem a
vězte, že Boží láska je dokonalá, bez poskvrny, nebo stínu. Bůh vás miluje dokonale, protože je
dokonalá bytost, která v sobě nemá žádná omezení.
Na rozdíl od toho, co se často stává mezi lidmi, Bůh nikdy nehledá zisk. Miluje vás, protože
vás miluje a tečka. Nic od vás nečeká, protože nic nepotřebuje; Bůh si sám stačí. Miluje vás,
protože jste jeho děti, nejmilovanější stvoření, ne proto aby získal vaši pozornost, nebo zaplnil
nějakou svoji prázdnotu. Bůh je dokonalý, nic mu nechybí a od svých tvorů se ničeho nedomáhá.
Bůh se nedomáhá, neporoučí, Bůh si přeje. Jeho přání nemají nic společného s přáními lidí,
která jsou často jen rozmary. Boží přání jsou tužbou po nejvyšším dobru pro každého z vás.
Když přijímáte jeho lásku a důvěřujete mu, Bůh vás obdaří jen dobrem, protože On je nejvyšší
dobro. Nemůžete milovat Boha, ani přijímat jeho lásku, když v něj nevěříte, nemáte v něj důvěru.
Jak můžete milovat někoho, aniž byste mu důvěřovali?
Mnozí říkají, že nemají víru, protože myslí, že víra spočívá v souboru komplikovaných
náboženských praktik. Takto zůstávají celý život vzdálení od Boha, kterého považují za
„výběrčího modliteb“. Modlitba je velká věc a blažení, kteří se umí modlit! Vždyť modlitba by
měla živit víru, být živým dialogem se Stvořitelem a ne samoúčelným cvičením. Opravdová
modlitba vyvěrá z víry; když víra chybí, nebo je slabá, modlitba je prázdná, nakonec se stává
sterilním zvykem a místo aby živila, utlačuje vašeho ducha. Proto, když se jdete modlit, zůstaňte
chvilku v tichosti před Bohem. Potom vzývejte Ducha Svatého a proste ho, aby vám dal poznat, v
čem je vaše víra slabá a v čem se vám nedaří důvěřovat Bohu, co se ještě snažíte řešit vlastními
silami. Učiňte úkon víry, rozhodněte se odevzdat se Bohu, řekněte, že ho máte rádi a přejete si, aby
vás vedl. Rozhodněte se bezpodmínečně důvěřovat jeho lásce. Poté se pomodlete a uvidíte, že
se ve vás zrodí intimní a hluboká radost, která vám dá pokoj. Tehdy jasně zakusíte důvěru v
Boha, pocítíte, že vaše víra povyrostla.
Nemyslete, že víra spočívá v uskutečňování velkých činů; největším činem víry je víra sama.
Otevře vás totiž lásce. Když důvěřujete Bohu a cítíte, že vás miluje, přejete si milovat stejnou
láskou, cítíte potřebu předávat obdržené dary. Takto se stáváte nástroji, jejichž prostřednictvím se
šíří Boží působení a rozlévá se jeho láska na celé lidstvo. Ano děti, každý z vás je
nenahraditelným pěšákem na šachovnici Božího díla. Dovolte mu, aby vámi pohyboval, tak jak
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chce on; vyhrajte vaši partii a pomozte celému lidstvu zvítězit nad zlem a porušeností.
Víra otevírá dveře naději dokořán. Naděje vás přenese přes všechno lidské a omezené, umožní
vám již nyní cítit budoucí věci. Opravdu, když máte víru, nelze nevnímat, to co pro vás Bůh dělá
již nyní; dobro, které od něj dostáváte dnes, připravuje váš zítřek, zářný zítřek, protože Bůh
je s vámi neustále. On nikdy nemění svůj postoj k vám, nikdy vás nezradí. Neopustí vás ani
tehdy, když ho opustíte vy. Bůh vás stále hledá; stále vás očekává a nechá se hledat vámi. Není
důležité, co jste udělali, jaké zkušenosti jste prožili, jaké bolesti jste přetrpěli; když s důvěrou
voláte k Bohu, v té chvíli je s vámi, čeká, až mu otevřete dveře (srv. Zj 3, 20), aby mohl
proniknout do vašeho života a odstranit všechnu tmu. Pro Boha není důležité, co jste udělali, ani
co vlastníte, záleží mu na tom, abyste se Jím nechali milovat a byli tak šťastni. Otevřete se tedy
Duchu Svatému a proste ho, aby živil oheň naděje; On to udělá a z vaší naděje se stane jistota, nic
vás už nezvyklá. I toto dokáže víra! (srv. 1 J 3,19-22)
Tolikrát jsem vás vyzýval, abyste mi obětovali život skrze Srdce mé Matky, a tuto výzvu opět
obnovuji. Když tak uděláte, vezmu váš život do svých rukou, s jemností, se kterou se opatruje květ
a budu ho chránit, směřovat ke všemu, co je pro vás dobré a užitečné. V mém jménu vám Otec dá
štědře a v hojnosti Ducha Svatého, který vás bude bez přestání směřovat ke mně. Ten se stane vašim
Rádcem a nedovolí, abyste byli v něčem oklamáni. Sdělí vám moji mysl a budete moci pozorovat a
posuzovat realitu Božíma očima. Stanou se z vás nová stvoření.
Nakonec vás víra osvobozuje od strachu, protože otevírá vašeho ducha pro Boží lásku, která
je dokonalá, neboť nezná strachu. Bůh je všemohoucí bytost, před kterou se musí poklonit každá
jiná mocnost. Jestliže ve vás žije jeho láska, čeho byste se měli bát? Uvědomujete si, že ve vás
přebývá Boží síla, když jste ochotni upřímně se mu odevzdat? Jeho moc přebývá v jeho Duchu,
který žije v duchu vašem.
Všimněte si strachu v sobě. Odkud přichází? Z vaší lásky, která je ještě nedokonalá a lidská.
Je to proto, že držíte život ve svých rukou, namísto abyste ho svěřili mně. Vaše nedokonalá
láska se stává ulpěním nebo averzí a rodí strach. Není pro vás zdrojem síly, nýbrž vás oslabuje.
Tváří v tvář zkouškám a obtížím hledáte lidská řešení a vaše modlitby se stávají jednoduše voláním
o pomoc. Když na vás přijdou obtíže, namísto toho se přimkněte k víře! Znovu se rozhodněte
dát důvěru Bohu a rozhodněte se pro jeho lásku; nechte, aby ve vás proudil jeho život a dotýkal
se všech obtížných situací, které vás obklopují. Bůh má vždy lepší řešení a ve vhodném
okamžiku vám ho ukáže. Možná to nebude tak, jak jste si to představovali, ale každopádně to bude
lépe. Bůh zná lépe než vy vaše potíže, on je vyřeší ne na základě výpočtu, ale na základě lásky
a pochopení pro každého z vás. Uspořádá každou věc takovým způsobem, aby co možná nejlépe
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znovu získal každého člověka a nasměroval k dobru i to, co se může zdát jako zlo. Naučte se
chápat, že to, co se vám zdá jako konec, může být v Bohu začátek, v Bohu nic neumírá, ale
všechno se přeměňuje. To je zázrak jeho lásky. Proto vás znovu vyzývám, dejte mi svůj život,
abych ho mohl přeměnit.

Víra je tedy úplná důvěra v Boha Stvořitele života; otevírá vás pro Boží lásku a naplňuje vás nadějí.
Prostřednictvím víry ve vás láska a naděje zůstávají živé i přes životní zkoušky a posilňují vás.
Když žijete tímto způsobem, tak se den za dnem zdokonalujete k obrazu vašeho Otce, který je
dokonalý (srv. Mt 5, 43-48) a jeho láska vás naplňuje. Vírou zachráníte svůj život a stanete se
opravdovými dětmi božími.
Já jsem zde, blízko vás, abych vás miloval a chránil. Jestliže se rozhodnete mne následovat,
povedu vás k Otci svému i vašemu, autentickou a upřímnou cestou. Budu s vámi sdílet svoji lásku
k Otci a zjevím vám Jeho lásku, lásku, která nezná strach a která strach zahání (srv 1 J 4, 17-18).
Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.

Jdi a už nehřeš (J 8,11)

8. června 2011

Drazí čtenáři, tento měsíc k nám Ježíš mluví o hříchu a jeho následcích. Jde o skutečnost, kterou
jsme všichni v životě poznali, protože je součástí naší křehké lidské přirozenosti. Ježíš nám
pomáhá, abychom tuto skutečnost pojali v širších souvislostech a se správnou otevřeností k jeho
milosrdenství. Jen tak se hřích nestane ničivou zkušeností, ale příležitostí lépe pochopit, čím jsme, a
s Boží pomocí se polepšit. Ježíš také uvádí sedm důležitých bodů pro orientaci na této cestě.
Myslím, že by bylo dobré, věnovat každému bodu jeden den, probrat ho s druhými a uskutečnit ho.
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Odkazuji vás tedy na jeho slova a přeji vám vše dobré.
Ježíšovo poselství z 25. května 2011
Drahé děti, dnes s vámi chci probrat jednu citlivou otázku: totiž hřích. Kdo z vás může říct, že je
bez hříchu? Pokud byste to tvrdili, nemluvili byste pravdu, protože hřích je součástí vašeho
lidského údělu, pro který je příznačná křehkost. Chci vám pomoci, abyste pochopili, že si
můžete být více vědomi zkušenosti hříchu a zbavili se ho správným způsobem.

Především, co je to hřích a odkud se ve vás bere? Hřích je postoj vašeho bytí, který vás staví
do protikladu s Božími zákony života. Tento postoj, více nebo méně vážný, se vždy rodí z
protikladu vašeho sobectví a Božích zákonů, a z rozdílu mezi vašimi přáními a tím, co si přeje Bůh.
Hřích se rodí s vaší uzavřenosti před Bohem, hluboko ve vás. Abyste to mohli pochopit, je třeba
vědět, jak funguje vaše bytost.
Jste tvořeni duchem, duší a tělem. Duch je středem vaší osoby a je obsažen v duši, která je
zase obsažena v těle. Když vás Bůh stvořil, vtiskl do vašeho ducha svoje zákony, protože jste
jeho děti, stvořené k jeho obrazu a podobě. Ve vašem duchu působí Duch svatý, který vás
udržuje při životě neustálým předáváním podnětů, jež jsou silnými vibracemi. Prostřednictvím
těchto podnětů vám bez přestání připomíná, že jste Boží děti. Předává vám Boží přání a myšlenky s
ohledem na vás a pomáhá vám chápat Boží zákony, které jsou do vás vtisknuty. Proto váš duch zná
Boží zákony a co se Bohu líbí; toto poznání předává duši, také ve formě podnětů, jež jsou
vibracemi. Duše si je osvojuje a zpracovává prostřednictvím svého intelektu a nakonec si
utváří vlastní myšlení, které má schopnost určovat vaše nasměrování, vaše přesvědčení a
rozhodnutí. Podněty vychází z ducha, duše je zpracovává a předává mozku, aby se projevily
navenek slovem a činy. Takto se tělo stává vzácným nástrojem ukazujícím ve skutečnosti, ve které
žijete, vaši identitu a Boží život vložený do vás.
Duch Svatý předává vašemu duchu vše, co je potřeba pro fungování vašeho života, jak na
úrovni duchovní, tak na úrovni tělesné. Boží zákony totiž řídí i životní funkce vašeho těla, od
početí až do smrti. I v tomto případě duch předává podněty obdržené od Ducha Svatého duši, která
je dále předává tělu, které je takto udržováno při životě a je schopno plnit všechny svoje funkce. V
neustálé výměně mezi vašim duchem a Duchem Svatým ve vás proudí tělesný i duchovní život.
Je to úžasný a dokonalý proces.
Když je váš duch sjednocen s Duchem Svatým, protože milujete Boha a přejete si mu věrně
sloužit, dostáváte bez přestání mocné podněty, které vás vedou k dobru; váš duch se den ze
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dne posiluje a otevírá se stále více Božímu působení, rozpíná se, aby vytvořil místo stále silnější
přítomnosti Ducha Svatého. Takto rostete ve vnitřním chápání Božích zákonů a váš duch
předává duši jasné a silné podněty. I vaše duše sílí a přijímá učenlivě a s láskou podněty
vašeho ducha, předává je v neporušeném stavu tělu, které je uskutečňuje správným
způsobem. Tímto způsobem jste zdravými, celistvými osobami, protože mezi vámi a Bohem nejsou
překážky.
Co se ale stane, když se bráníte Božímu vedení, když ho nemilujete? Váš duch se uzavře
působení Ducha Svatého a přijímáte slabé impulzy. Vaše duše se stává křehkou a zpracovává
impulzy s obtížemi, předává tělu nesprávné informace. Vaše uzavřenost falšuje živou výměnu
mezi Duchem Svatým a duchem vašim a odtud se rodí problémy duchovní, fyzické i
psychické. Duše není dostatečně živena Božskými impulzy, musí si vystačit sama a vytváří svoje
myšlení, oddělené od myšlení Božího, které jí nedovolí rozumět Božím zákonům. Neporozumění
Božích zákonů vede nevyhnutelně k chybnému chování.
Odtud se rodí hřích. Hřích má svůj původ v lidském duchu, který se uzavírá působení Ducha
Svatého. Tím je narušen vztah mezi vámi a Bohem. Znamená to, že duch odmítá spolupracovat s
Bohem a nepoznává ho ani jako Otce, ani jako Pána. Naopak když milujete Boha a jste s ním
sjednoceni, váš duch stojí tváří v tvář Stvořiteli, který vám skrze svého Svatého Ducha sděluje, co
je pro vás dobré, působí k uskutečňování dobra. Vede vás tak, abyste se účastnili učenlivě na jeho
působení a s upřímnou touhou poslouchali Boha.
Jak se k tomuto staví Satan? Nemůže žít v duchu člověka, dokud mu člověk sám neotevře
dokořán dveře, dobrovolně a s plným vědomím. Mám tady na mysli případy opravdové
posedlosti ďáblem, které se stávají naštěstí zřídka. V těchto případech si člověk přeje, aby démon
ovládl celou jeho bytost a zcela odmítá Boha. Činí tak s plným vědomím. Normálně však Satan
působí zvenku, provokuje a pokouší lidskou bytost tam, kde je nejzranitelnější. Působí
obzvláště na mozek a jeho smysly, duše takto dostává zvenku silné impulzy, je zneklidňována a
vysiluje se. Začíná kroužit kolem sebe samé, poddává se strachu, až ztratí kontakt s duchem a
následně i s Duchem Svatým. Jak vidíte, působení Satana přichází zvenku oproti působení Boha,
které přichází zevnitř, tj. z ducha, ve kterém se rodí impulzy potřebné pro váš život. Vnitřní
působení se kombinuje s působením vnějším, protože On působí i vně člověka, k užitku celého
stvoření. Ten, kdo žije v harmonii s Bohem, má prospěch z obou působení, vnitřního i
vnějšího.
Když jste ponořeni do Boha, prostřednictvím jednoduchého a radostného života, naplněného
modlitbou a službou Bohu a bratřím, všechno snadno probíhá; život nevyčerpatelně vyvěrá z
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hlubin ducha. Satan vás může pokoušet a obtěžovat, ale nepodaří se mu narušit harmonii
Božího života ve vás. Duch Svatý, který je Obránce, totiž předává svoji sílu vašemu duchu, který ji
předává duši a ta nakonec tělu, které se projevuje navenek, a Satan se musí vzdálit. Satan pokoušel
a obtěžoval velké světce a mystiky různými způsoby a často s velkou silou, ale nikdy nebyli
poraženi. Díky svému sjednocení s Bohem se stali nezranitelnými, protože Boží moc proudila
jejich duchem, jenž byl otevřený Bohu, protékala celým jejich bytím a vytlačila nepřítele nazpět. I
vy toho můžete dosáhnout, protože Boží působení je přítomné v každém z vás, stejně jako ve
svatých a mysticích. Bůh nikomu nenadržuje, všichni jste jeho dětmi, každý z vás dostal tutéž
část dědictví, je ale na vás, abyste ji využili.
Hřích je pro člověka vždy bolestnou zkušeností, protože nechává následky, zvláště pokud se
projeví ve fyzické nemoci. Když se upřímně kajete, Bůh vám odpustí, ale to neznamená, že
jsou zahlazeny všechny následky hříchu. Když například někomu ublížíte a kajete se, dostanete
odpuštění, ale tomu, komu jste ublížili, utrpení zůstává; toto utrpení může dokonce přejít i do
budoucích generací. Vezměte si například vraždu: často děti obětí nesou velká zranění, která nejsou
schopni překonat, ani dojít k odpuštění; takto se jejich utrpení rozšíří na celé generace a vyvolává
nenávist a odvety.
Mějte na vědomí, že každé přestoupení Božích zákonů přináší následky pro vás i pro vašeho
bližního a rozlévá se nepřímo na celé lidstvo, protože nikdo není izolován od ostatních a
lidstvo je jedna velká rodina. Chování jednoho má vliv na ostatní, bez ohledu na to, jestli
chce, či nechce. Proto opakování určitých hříchů jednotlivců má za následek kolektivní hřích,
zatěžující celé lidstvo, které je takto oslabováno. Vezměte si třeba potrat, jeden z nejtěžších hříchů
vašeho lidstva. Tyto kolektivní hříchy zatěžují každého z vás na duchovní cestě, vytváří se
začarovaný kruh, ve kterém individuální hřích zvětšuje počet hříchů kolektivních a naopak.
Co tedy dělat ? Nabízím vám několik bodů k zamyšlení a pro vaši vnitřní cestu.
1. Mějte důvěru v Boha i ve mně. Já jsem Vykupitel. Sestoupil jsem mezi vás, abych na sebe vzal
vaše hříchy a zaplatil obrovský dluh, který zanechali vaši předkové. Oni se vzbouřili proti Bohu a
spáchali prvotní hřích. Moje oběť utišila hněv Otce a otevřela vám cestu k novému vztahu s Bohem,
vztahu Božích dětí. Moje krev vylitá na kříži je vaše propustka a záruka, která vám zajistí
odpuštění, když se na ni odvoláte a vždy vám bude zaručena nová příležitost ke vzkříšení.
Chrání vás také před Zlým, který proti mé krvi nezmůže nic, moje krev je pro něj nepřekonatelná
překážka.
2. Dejte mi svůj život a zcela se mi odevzdejte, abych vám mohl opravdu pomoci. Tak jako je
skutečností neustálé působení mé oběti k vašemu prospěchu, stejně je pravdou, že užitek z
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vykoupení, které jsem vám přinesl, se nemůže rozvinout v celé své síle, pokud se se mnou
nesjednotíte. Jedině tehdy, když mi obětujete život, budete se mnou plně sjednoceni a budete
mít plnou účast na spáse. Já respektuji vaši svobodu a žádným způsobem nebráním vašemu
spasení; nabízím vám spásu a otevírám vám cestu, abyste jí mohli dosáhnout, ale nevnucuji
vám ji. Pochopte toto: před Bohem jste svobodná stvoření, je vaší zodpovědností rozhodnout se
využít talenty, které jste dostali, anebo je zakopat, totéž platí i pro vaši spásu. Jestli mi dáte sebe
samé a dovolíte mi, abych vás vedl, budete se mnou jedno. Já vám pomohu nehřešit a takto se
budete těšit z nezměrných pokladů vykoupení.
3. Snažte se rozlišovat hřích, který vychází z odmítání Boha a z opovržení jeho zákony, od
hříchu, který vychází z vaší lidské křehkosti. Jste stvoření a jako takovým jsou vám vlastní
strukturální omezení, která nemůžete překonat bez pomoci Boží milosti. Tento rozdíl je
důležité pochopit, abyste příliš neztráceli odvahu. Uvedu jeden příklad: člověk ví dokonale, že
nesmí zabít, protože to je zákon vtisknutý do jeho ducha. Když vědomě zabije, ví, co dělá a jaké zlo
působí. Takto páchá těžký hřích, protože znal Boží vůli a svobodně se proti ní postavil. Jiný člověk
se namísto toho nachází ve střetu s Božím zákonem z důvodu své slabosti, tváří v tvář obtížím,
neschopen překonat svoje lidské omezení, a zachoval se nesprávně, ze strachu, neschopnosti atd.
Tyto postoje jsou časté ve vašem každodenním životě: máte za sebou těžký den, vracíte se domů
unavení a chytíte se se svou manželkou nebo se svým manželem, synem apod., urážlivě reagujete,
napadáte, kritizujete. Jak se běžně zachováte v těchto případech? Začnete analyzovat svůj postoj?
Cítíte se nehodni, neschopni, v depresi a nakonec jako hříšníci? Začínáte ztrácet naději v mé
milosrdenství? Ne děti, to nedělejte! Vězte, že já vás znám dobře, nikdo vás nezná lépe. Já vím,
kdy vaše pochybení vychází z odmítání Boha a kdy z vaší křehkosti. Když jste slabí, skláním
se nad vámi s nesmírnou něžností, protože vás vidím obtížené, ztracené. Znám vaše lidské
podmínky, poznal jsem je na sobě.
Když se vám přihodí, že zhřešíte z důvodu své slabosti, proste neodkladně pomoc od Boha.
Požádejte ho o odpuštění a důvěřujte v jeho milosrdenství. On ví všechno. Zůstaňte v pokoji a
pokračujte na cestě víry a snažte se polepšit, jak je to jen možné. Vaše dobré úmysly mají před
Bohem velkou cenu, bez ohledu na vaše omezení. Bůh totiž, na rozdíl od lidí, hledí na
upřímnost vašeho srdce víc než na výsledky. Čím více se odevzdáváte Bohu a sjednocujete se s
ním prostřednictvím upřímného sebedarování, tím víc se učíte

rozumět vašim omezením a

přijímat sebe v lidských podmínkách. Buďte milosrdní k sobě samým, tak jako je milosrdný
Bůh! Přijímejte svá omezení pokojně a neztrácejte odvahu. Neříkám, abyste ospravedlňovali
svoje hříchy, ale abyste se začali na sebe dívat očima Boha, který vás nezatracuje, ale
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napravuje. Proto se i vy snažte napravovat, bez zatracování. To vám pomůže pokročit na vnitřní
cestě.
4. Důvěřujte v Boží milosrdenství, ale nesnažte se ho zneužít. Mnozí si myslí, že Boží
milosrdenství je dar, který je levně k dostání, jako něco povinného z Boží strany, tak to ale není.
Bůh je k lidstvu neustále milosrdný a byli byste chudáci, kdyby tomu tak nebylo, což ale
neznamená, že si můžete dělat, co se vám zlíbí, a myslet si, vždyť Bůh je milosrdný. Jestli si
toto myslíte, velmi se mýlíte. Každý Boží dar plně působí, jen pokud je přijatý uctivě a upřímně,
když je dobrá vůle přinést plody tohoto daru. Což znamená, že Boží milosrdenství musíte
přijmout s vděčností, s vědomím, že vás zavazuje k ještě větší snaze změnit svůj život. Často
slyším mluvit křesťany o milosrdenství, jako by to byla nějaká sladkost, kterou Bůh rozdává
jednou tady, podruhé tam, protože to tak musí být, bez ohledu na snahu člověka jednat podle
čistého svědomí. Polepšete se a pochopte, že milosrdenství je velký dar, se kterým nemůžete
žertovat, ale který je třeba přijímat s hlubokou úctou.
5. Učte se prosit bližní o odpuštění a sami odpouštět. Jestliže jste někomu ublížili, proste ho o
odpuštění. Jestli to okolnosti dovolují, setkejte se s ním a dejte mu na vědomí, že upřímně
litujete. Možná, že pochopí, možná vás odmítne. V obou případech jste udělali mnoho pro vás
samé i pro toho člověka, protože jste zastavili spirálu zahořklosti a odplaty. Uvedli jste do
pohybu Boží moc. On se postará o zbytek, vaše dobrá vůle přinese plody, ať už je uvidíte, nebo ne.
Dobrý skutek se vám vrátí vždy, když ne od tohoto člověka, tak od jiného. Bůh nezapomíná. Totéž
platí v případě, kdy vám někdo ublížil a žádá odpuštění. Odpouštějte vždycky, protože to
rozvazuje mnohé uzly a uvolňuje cestu uzdravení vašeho i těch, kteří vás zranili. Vím, jsou to
obtížné kroky! I v tomto případě vás omezuje vaše křehkost. Já vám říkám, že je velmi těžké
žádat odpuštění a odpouštět bez Boží pomoci. Lidské důvody, společenské zvyky, stud, ponížení
a lidské vnímání spravedlnosti někdy převažují a vytváří nepřekonatelné překážky. Ale tomu, kdo
důvěřuje Bohu a přeje si milovat jeho zákony, se vždy dostane pomoci, aby zvládl i ty nejtěžší
kroky. Bůh podpoří každý váš dobrý úmysl! Byl bych rád, kdybyste pochopili, že odpuštění není
jen chvályhodný hrdinský postoj, ale neomylně působící Boží zákon, který svým dosahem
představuje účinný prostředek na nemoci fyzické i duchovní, z nichž se mnohé rodí z
neschopnosti žádat odpuštění a odpouštět.
6. Snažte se o nápravu zla, které jste způsobili druhým. Často je nemožné napravit situace
vzniklé hříchem, ale je vždy možné něco udělat pro zmírnění následků hříchu. Jestli jste
způsobili bližnímu škodu, snažte se ji napravit podle svých možností. Nechci po vás hrdinské
skutky, přesahující vaše schopnosti, ale malá gesta lásky a dobroty k člověku, kterému jste
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ublížili. A když toto odmítá, obraťte se k jiným lidem žijícím v podobné situaci. I to bude
velkou pomocí vám i poškozeným a má to velkou cenu před Bohem, který všechno zná a
všemu rozumí.
7. Naučte se čerpat poučení i z vašich chyb. Někdy spáchaný hřích přivede na světlo něco z
vás, o čem jste nikdy ani neuvažovali; jindy zas upozorní na uzavřenost vašeho ducha před
Bohem. Pracujte na tom a proste o pomoc Ducha Svatého. On vám dá světlo, dá vám
pochopit, kde jste nejzranitelnější a kde se ještě bráníte Božímu působení. Nenechte se
odradit a nepřestávejte žádat světlo k vašemu polepšení. Potom obětujte Bohu zranitelnost a
uzavřenost, které jste objevili, dejte mu i svoje hříchy. Bůh vás povede k úplnému překonání
podmínek, ve kterých se nacházíte, a nedopustí, abyste zapomněli na poučení, kterému jste
se naučili z vlastních chyb. Když jste dětmi, naučíte se po mnoha pádech stát na nohou,
pamatujete si, co je nebezpečné pro vaši rovnováhu a už nepadáte; totéž platí i pro vašeho
ducha; z vašich pádů se můžete mnohému naučit. To neznamená, že padat je pěkné a
užitečné; hřích není nikdy pěkný ani užitečný, ale s Boží pomocí se i chyba může stát
příležitostí k polepšení a růstu.
*
Navrhuji vám těchto sedm kroků, protože si přeji, abyste se na sebe dívali ve světle Božím.
Nikdo z vás není dokonalý a je dobře, když se pokorně přijímáte takoví, jací jste, stvoření,
která potřebují mou lásku. To ale neznamená, že jste opovrženíhodní, nebo že byste se měli
považovat za ztracené a bez naděje. Být omezeným stvořením vůbec neznamená být
neschopným či nehodným; v očích vašeho Stvořitele máte velkou cenu. On vás stvořil
svobodné a inteligentní a přeje si, abyste dosáhli toho nejlepšího, co ve vás je. Přeje si, abyste
byli naplnění a šťastní, počítá s každým z vás. Nezáleží na vašich schopnostech, není důležité,
co si o vás myslí druzí, ani jestli jste něco pokazili v životě; v očích vašeho Pána se počítá jen
vaše láska k němu a vaše dobrá vůle účastnit se podle svých možností na jeho díle.
Když jsem byl mezi vámi na Zemi, potkal jsem na své cestě mnohé hříšníky. Přijal jsem je s
láskou, odpustil jsem jim, uzdravil je a osvobodil ode zla. Nikdy jsem je neponižoval, ani
nezatracoval, nedával jsem jim lekce z morálky, nestrašil jsem je, nehrozil trestem. Naopak, vždy
jsem je pozvedl a ukázal jim cestu k obrácení. Každému z nich, tak jako cizoložné ženě, jsem
řekl: „Jdi a už nehřeš“. Totéž říkám dnes každému z vás. A jestliže v životě i vy potkáte
hříšníky, nebo se jimi cítíte být sami, nikdy neuzavírejte cestu jim ani sobě, ale opakujte má slova:
„Jdi a už nehřeš“. Hledejte vždy paprsek světla a obracejte se ke mně. Dělejte to a dostanete světlo,
jednejte tak a budete žít.
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Žehnám vám ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého.

Přišel jsem, aby měli život… (Jan 10,10)

1. července 2011

Drazí čtenáři,
před nedávnem jsme uzavřeli velikonoční dobu slavností Seslání Ducha Svatého a prožili jsme
stejně významnou slavnost Nejsvětější Trojice. Právě den poté mi Ježíš nadiktoval následující
poselství, které pojednává o tom, jak je možné poznat Boha a tajemství trojičního života. Vše
se soustřeďuje na postavu Ježíše Krista a nemůže to být jinak. On je Cesta, Pravda a Život;
pouze jeho prostřednictvím můžeme proniknout do velkého tajemství Nejsvětější Trojice a
poznat Boha takového, jaký je, protože on je světlo světa. Nejedná se o rozumové poznání,
nýbrž o hluboké poznání vycházející z lásky a oběti Bohu. Dostáváme ho darem jako talent, jenž
musíme zúročit (Srv. Mt 25, 14-30).
Ze srdce vám přeji, abyste mohli stále víc poznávat a milovat Trojjediného Boha, který nás miluje
víc, než doufáme. Srdečně vás zdravím a modlím se, abyste dostali všechno Kristovo požehnání.
Ježíšovo poselství z 20. června 2011
“Žehnám vám děti, dnes vám chci něco říct o velkém tajemství Nejsvětější Trojice, které jste si
právě včera připomněli v liturgii. Po dobu mnoha staletí se mnoho lidí snažilo proniknout do
tohoto vůbec největšího tajemství, ale nepovedlo se jim to. Proč? Protože to není možné pouze
silou rozumu. Je ho potřeba přijmout v duchu, bez diskusí. Neznamená to však, že ho nemáte
pochopit; naopak, jste povolaní, abyste vstoupili do tajemství Nejsvětější Trojice, ne sami, ale
prostřednictvím onoho vznešeného poznání, které Bůh poskytuje těm, kteří ho hledají s
prostým a upřímným srdcem. Chci vám vysvětlit některé věci, a tak vám pomoci k pochopení.
Ukážu vám několik užitečných bodů, které vám pomohou v přemýšlení a k přiblížení se k tajemství
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Trojjediného Boha, jehož život naplňuje vesmír.
• Vězte především, že tajemství Nejsvětější Trojice se zjevuje v životě, který se daruje. Není to
něco temného, nedosažitelného, určeného jen pro někoho. Ne, děti, Boží tajemství není ničím
jiným než životem, který se odhaluje a daruje se vám. V Bohu je život v hojnosti a je k dispozici
každému tvoru, který ho chce mít v sobě. Tajemství života je člověku skryté, jestliže nevstoupí
do hlubokého vztahu s Bohem – pramenem života. Ale jestliže člověk miluje Boha a s vírou se
mu daruje, dostává moudrost k pochopení Božího života. Tajemství života se tak stává světlem,
protože Boží život je světlo. Všichni jste povoláni, abyste pochopili, čím je váš život a jaká
nedocenitelná hodnota se v něm skrývá, nejen pro vás, ale i pro vašeho bližního. Váš život je
vyzařováním Božího života, dílem nekonečné lásky Otce, Syna a Ducha Svatého. Ti do vás
neustále vtiskují Boží zákony vedoucí vás k dobru. Čím více budete spojeni s Bohem, tím
samozřejmější pro vás budou jeho zákony, a tajemství trojičního života se před vámi
přirozeně otevře. Tak poznáte Tři boží Osoby, budete vnímat jejich působení ve vás a zakoušet
jejich přítomnost a lásku.
Stejně tak, jak se Bůh daruje vám, se i od vás žádá, abyste se mu darovali. Mnohokrát jsem
vám říkal o oběti života skrze Neposkvrněné Srdce mé Matky. I dnes vám říkám, že nezakusíte
život v plnosti, jestliže ho budete držet ve svých rukou. Žádný tvor nedokáže usměrnit svůj život
podle Božích zákonů, jestliže se neobětuje Bohu. Obětovat život Bohu, znamená dovolit mu, aby
proměnil vaši existenci, přizpůsobil negativní postoje, které vás podmiňují, a obnovil vaše
myšlenky. Zkrátka jde o přechod ze smrti do života, z ne – bytí k plnému a dokonalému bytí.
Nebojte se, protože jestliže od vás Bůh něco žádá, je to jen proto, aby vám za to dal něco lepšího.
Jestliže mu dáte svůj život, jenž je někdy tak křehký a nemocný, dostanete ho nazpět celistvý
a dokonalý, takový jaký byl, když vyšel z jeho rukou, dřív než ho oslabily negativní životní
zkušenosti a chybná rozhodnutí. Ještě jednou vás vyzývám k zamyšlení a k rozhodnutí upřímně se
darovat Bohu.
• Tajemství Nejsvětější Trojice se zjevuje v lásce, která se daruje. Bůh neustále vychází ze sebe,
aby se daroval. Otec miluje Syna, daruje se mu a posílá vám ho; v jeho jménu dostáváte od
Otce Ducha Svatého. Syn miluje Otce a obětuje se mu; uskutečňuje uzdravující dílo
vykoupení, neustále vyzvedá k Otci v moci Ducha Svatého celé stvoření. Duch Svatý miluje
Otce a Syna a je milován od obou; z obou vychází a svojí láskou se dotýká celého stvoření.
Jeho láska sahá do všech koutů vesmíru a ke každému stvoření. Nejhlouběji se dotýká
člověka, zjevuje se jeho duchu; potom se vrací k Otci a Synu. Toto spirálové kroužení lásky
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mezi Třemi Božími Osobami, která se nikdy nezastaví a zahrnuje vše stvořené je trojiční vír5,
jehož prostřednictvím působí Nejsvětější Trojice ve stvoření a v člověku. V každém z vás se
opakuje totéž působení Tří Osob: neustálá výměna lásky a vzájemné darování se mezi Otcem,
Synem a Duchem Svatým. Jejich působení ve vašem duchu ve vás vytváří trojiční vír, z něhož
získáváte život a požehnání.
Jestliže dovolíte, abyste byli vtaženi vírem trojiční lásky působícím ve vás a kolem vás, plně
vstoupíte do tajemství Nejsvětější Trojice a pochopíte jeho podstatu, jež je láska. K tomu můžete
dospět prostřednictvím obětovaného života Bohu ve víře, v naději a lásce. Není třeba být
velmi inteligentní a vzdělaný, protože prosté srdce, milující Boha, vstupuje do Božího
tajemství. Vězte, že největším přáním Nejsvětější trojice je, aby ji člověk poznal a miloval. A
když člověk chce, aby ho jeho Stvořitel poznal a miloval, tehdy si jdou Boží a lidská láska vstříc,
aby se spojily ve vzájemném darování. Toto otevírá vaši bytost k pravému poznání Boha, které
mnohokrát přesahuje lidskou vědu a všechno teologické učení o Nejsvětější Trojici.
• Tajemství Nejsvětější Trojice se zjevuje ve světle, jež vás ozařuje. Bůh vám dává své světlo,
které je silou a inteligencí.

Ono otevírá před vašima očima smysl života a dává vám světlo pro kroky na cestě, kterou máte jít a
která vede k dobru. Bůh je nekonečné světlo6 a svým světlem vás přitahuje k sobě, obklopuje
vás a převyšuje, abyste ho mohli poznat. Boží světlo není jen poetický obraz, ale síla
duchovního a hmotného rázu, která s sebou přináší život, protože sama je životem. Bůh vám
chce dát své světlo. Jestliže jste ochotni ho přijmout, hluboce pochopíte, kdo je Bůh a co může
učinit pro váš život. Toto světlo vám úplně odhalí trojiční působení i přes omezení vaší lidské
přirozenosti. Světlo Nejsvětější Trojice má totiž moc vyzvednout vaši vnitřní inteligenci až k
nejvyšším vrcholům nezávisle na vašich rozumových schopnostech. Vnitřní poznání nemá nic
společného se školními nebo intelektuálními znalostmi, protože se rodí ve vašem duchu, jenž
je stvořený, aby poznával a miloval Boha. Bůh ví, jak je možné probudit toto poznání, za
podmínky, že mu to dovolíte.
• Tajemství Nejsvětější Trojice se projevuje ve společenství. Tři osoby Nejsvětější Trojice žijí
navzájem v dokonalém společenství; tento model musíte následovat ve vašem vztahu s Bohem
a mezi sebou. Co je to společenství? Nejedná se jen o vztah na úrovni citů nebo přátelství; on
5 Obšírně jsem mluvila o Trojičním víru v knize “Přes velkou bariéru” v 1. a 12. kapitole.
6 Srv. 1Jan 1, 5
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předpokládá schopnost sebedarování pro druhé. Základem pravého společenství je dar sebe
samých a ne pouze sympatie nebo soucit. A proto, jestliže přijmete výzvu k darování života Bohu,
vstoupíte s ním do společenství. Jestliže darujete svůj život za bližního, jste schopni s ním žít ve
společenství.
Toto společenství tvoří boží lid. Ono není pouhým souhrnem lidí hledajících společný ideál, ale
je tělem, jehož údy jsou navzájem hluboce spojeny a přijímají a dávají tentýž život, který
přichází od Boha. Nejde jim o vlastní výhody a nehledají sobecky svůj blahobyt. Obětují se však
Bohu a jedni pro druhé, aby tak společně dospěli k poznání Boha coby nejvyššího Dobra, od něhož
pochází štěstí. Ano, děti, štěstí se nikdy nedostaví samo, ani není dobré hledat štěstí samo o
sobě. Ono je plodem Ducha a pochází z upřímného sebedarování Bohu a bližním. Nikdy
nebudete šťastni, jestliže půjdete za štěstím, které je cílem samo o sobě, a použijete k tomu třeba
nějakou lidskou metodu. Budete však šťastní, když budete hledat Boha, z něhož pochází plnost
života, která je pravým štěstím.
Pravé společenství vám plně zjevuje tajemství Nejsvětější Trojice, protože vzájemné
sebedarování, které je pramenem společenství, je samou podstatou života proudícího mezi
Třemi Božími Osobami. Proto také společenství svatých zviditelňuje působení Nejsvětější
Trojice a je nezměrnou silou působící ve vesmíru. Jestliže se upřímně obětujete Bohu, Duch
Svatý vás připojuje ke společenství s Nejsvětější Pannou Marií, s anděly, svatými, se spravedlivými
lidmi každé doby, kteří žijí v Božím srdci. Když jste připojeni k tomuto společenství, zjevujete
celému vesmíru, živým i zesnulým, lásku a moc Trojjediného Boha a stále lépe rozumíte
tajemství Nejsvětější Trojice, jež je láska.
• Tajemství Nejsvětější Trojice bylo ve mně plně zjeveno. Co jsem řekl svým současníkům, říkám
i vám: přišel jsem na Zemi jako dobrý pastýř, abych pásl své stádo a dal život za ovce. Přišel jsem,
abyste měli život a měli ho v hojnosti7. Jaký život? Určitě ne takový, jak vám ho nabízí svět,
ale život Nejsvětější Trojice. Jestliže mne milujete a chcete mne následovat na mé nelehké, ale
jisté cestě, naleznete život. Konečně budete moci uhasit onu žízeň po lásce, jež vás sužuje, žízeň,
kterou nemůžete nikdy ukonejšit a která vás často přivádí na křivolaké a zrádné cesty. Jsem láska,
jež se vám dává. Jsem světlo, které Otec poslal na svět, aby vám ukázal pravou cestu. Jsem učitel,
který neklame, přítel, který nezradí, druh, jenž nezraní. Jsem setbou života klíčícího ve vás, protože
vás neopustím ani po smrti. Má láska vás provází, vždy a všude.
Mnohokrát mě prosíte o pomoc, abyste mě víc milovali, a děláte dobře! Dnes vás ale o něco prosím
já: prosím vás, abyste se mnou nechali milovat až do konce. Dovolte, abych vás miloval! Nebojte
7 Srv. Jan 10, 10
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se mi ukázat vaše zranění, jsem Lékař, který vás léčí. Neodvracím tvář od vašich šrámů, už jsem
je vzal na sebe, nevzpomínáte? Vzal jsem na kříž vaše rány a ošetřil je balzámem své lásky. Chcete
pro mě něco udělat? Dovolte mi tedy udělat něco pro vás.
Otec mě miluje a poslal mě do světa v síle Ducha Svatého, který působí ve mně a se mnou.
Pozval mě, abych zjevil život Nejsvětější Trojice, onen pravý a věčný život, a abych vás do tohoto
života uvedl. Miluji Otce a vydávám o něm svědectví, sjednocuji vás se sebou, abych vás mohl
dovést k němu. Duch Svatý mě miluje a vydává o mně svědectví, sděluje vám mé myšlenky,
modlí se za vás. Sjednocuje vás se sebou, aby vás mohl dovést ke mně, a já abych vás přivedl k
Otci. To je to úžasné dílo Nejsvětější Trojice ve vás! Je to neustálá mocná akce, vír vznešené a
nejčistší lásky, který mnozí bohužel neznají, protože ji odmítají.
Můžete poznat Trojjediného Boha jen tehdy, když poznáte mne, protože jsem Cesta, Pravda a
Život8. Nebyla vám ukázána žádná jiná cesta, která by vedla k Bohu. Když je poznání
opravdové, je vždy láskou: člověk nemůže poznat nic jiného než to, co miluje. Proto nemůžete
poznat Trojjediného Boha, když mě nemilujete a jestliže mě neuznáte jako Božího Syna a
svého Spasitele. Beze mne nemůžete milovat Boha a když ho nemilujete, ani ho neznáte. Čím
víc budete se mnou spojeni, tím víc budete milovat Otce, Syna a Ducha Svatého. Poznáte
Nejsvětější Trojici a jeho život ve vás vyraší, dá trvalé plody, bude pravým svědectvím
vzkříšení, které očekává svět od božích dětí.
Vidíte, že život v Bohu je prostý, protože Bůh je prostý. Miluje a nechává se milovat, raduje se
z vašeho dobra, ujímá se vás, když trpíte, odpouští vám, když uděláte chybu. Dělejte i vy
totéž, dělejte to vůči sobě a svým bližním. To je Boží život, to je velké tajemství obklopující
vesmír, tajemství Nejsvětější Trojice, které není ničím jiným než životem a láskou. Vstupte do
tohoto života skrze mne a se mnou a pochopíte toto velké tajemství; slibuji vám to.
Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.“

8 Srv. Jan 14, 6
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Rozměry života

3. srpna 2011

Drazí čtenáři,
v poselství z tohoto měsíce mluví Ježíš o klíčových momentech určujících náš život v různém
věku a různých situacích, které se nás bezprostředně dotýkají. Bere nás za ruku a vysvětluje
nám, jak žít v harmonii s různými rozměry naší existence.

Ježíš otevírá naši mysl širšímu pohledu a nechává nás, abychom svobodně, s vnitřní pohodou
důvěřovali jeho vedení. On nás vyvádí z našeho ohraničení a přivádí nás až k objevení rozměru
věčnosti. Vede celé stvoření a každého zvlášť k rozměru čistého ducha, s nímž se bude muset
setkat každá stvořená bytost a bude ho moci užívat jen tehdy, když se rozhodne pro Boha. Tak
nás přeměňuje v nová stvoření.
Pán nás také vyzývá, abychom mu důvěřovali, protože on má důvěru v nás. Modleme se,
abychom pochopili, jak žít v této důvěře, aby byl náš život naplněn nadějí. Doufám, že vám
Ježíšova slova dají sílu a naději ve chvíli, v níž lidstvo prožívá hluboký nepokoj.
Zdravím vás a žehnám vám v Kristu.

Ježíšovo poselství z 30. července 2011
„Žehnám vám mé milované děti! Chci vám dnes něco říct o rozměrech, z nichž se skládá váš život,
stejně jako život celého stvoření.
Když mluvím o rozměru, mám na mysli prostor, ve kterém se odvíjí život, protože život
potřebuje řečiště ke svému rozvoji a růstu. Tak jako plod potřebuje mateřské lůno ke svému
formování a k tomu, aby se stal kompletní bytostí, stejně tak vaše pozemská existence potřebuje
prostor umožňující vaše zrání. Proto se život každého tvora, včetně člověka, rodí, rozvíjí a dozrává
v přesně stanoveném kontextu, to znamená v určitém rozměru. Každý rozměr se skládá ze třech
částí, které jej charakterizují: čas, prostor a duch. Časový, prostorový a duchovní aspekt se
vzájemně harmonizují, dokud nevytvoří rozměr, to znamená ono pomyslné lůno, v němž se
váš život nadále vyvíjí, i když jste už dospělí.
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Čas odměřuje vaši existenci, to dobře víte. Existuje objektivní čas, protože se vztahuje na
celou civilizaci, v níž žijete, a na vaši planetu, která se nachází v určitém dni, měsíci, roce.
Existuje také subjektivní čas, protože se vztahuje na každého z vás, váš věk v tuto chvíli.
Průběh vašeho života, to znamená váš čas, spadá do průběhu určité epochy a do přesně vymezené
fáze vaší civilizace a tak se stává částí dějin.

Také prostor je objektivní a subjektivní. Objektivní proto, že každý z vás žije v určitém místě, v
určitém národě, na určité planetě. Subjektivní, protože žijete ve své rodině, ve svém domě apod.
Duch zahrnuje všechny dimenze ve své dvojí podobě: v podobě Božího Ducha, jenž daruje
život a uděluje každému tvoru jeho prostor a čas; svou láskou a svými zákony vede celou
existenci každého tvora. Potom v podobě vašeho ducha, který naplňuje váš prostor a váš čas.
Duch je základem, bez něho by nebyl prostor ani čas. Z Božího Ducha totiž vychází život a ten
klíčí jako semeno ve vašem duchu.
Už od chvíle vašeho početí pro vás začíná cesta, jež se vyznačuje neustálými proměnami a
vede vás přes nesčetné rozměry. Život není nikdy statický, je dynamický. Okamžik po
okamžiku, den po dni se postupně posunujete do různých rozměrů, v nichž váš duch, prostor
a čas prodělávají neustálou přeměnu. Všechny tyto rozměry tvoří věk vašeho života. Uvažte, s
kolika lidmi, místy a chvílemi jste se setkali ve svém životě! Kolikrát už jste spatřili, že se ve vás a
v druhých rodí a umírají různá přesvědčení a postoje. Častokrát jste museli opustit osoby, místa a
situace a někdy to pro vás znamenalo bolest, třeba v případě smrti vašich drahých. Proč? Protože je
každý z vás v neustálém pohybu, v neustálém přechodu ke stále novým rozměrům. Kdyby
tomu tak nebylo, byl by váš život uvězněn v bažině. Chci vám to vysvětlit ještě lépe.
Váš život prochází různými obdobími: od dětství přes dospívání, potom přes mládí ke zralosti,
pak přichází stáří a nakonec smrt. Paralelně prochází celé dějiny lidstva různými fázemi, k nimž
patříte. Každý váš věk se skládá z různých rozměrů, protože tím, jak váš duch roste, rozvíjí
stále více svoji mohutnost a čím dál víc si uvědomuje skutečnost. Proto se musíte přemístit do
vyšších rozměrů, které jsou schopny pojmout mohutnost vašeho ducha v daném okamžiku a
prostoru, v němž žijete.
Duch Svatý předává vašemu duchu neustálé životní podněty; je to jakoby ve vás hořel oheň,
který bez přestání živí Duch Svatý tak, že na něho dýchá svojí silou, aby se nikdy neuhasil. Váš
duch vnímá tyto impulsy a celé vaše bytí, které tvoří duše a tělo, se otevírá ke stále lepšímu
poznání skutečnosti a to se pak projevuje různými způsoby. Každému pokroku vašeho ducha
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odpovídá postup k rozměru, který se liší od předešlého. Přechody od jednoho rozměru k
druhému se dějí během života neustále. Tak se uskutečňuje váš životní cyklus na Zemi, před
tím, než vám smrt otevře dveře k rozměru, který Zemi přesahuje. V tom spočívá životní
proces.
Tím, jak váš duch prochází různými rozměry, se šíří a sílí, už není tím, čím byl dřív. Ani čas
už není tentýž, protože jste vyrostli a změnil se váš pohled na svět, vytvořila se ve vás nová
přesvědčení; už není možné se vrátit nazpět v čase. Může se stát, že prostor zůstane stejný,
protože žijete například stále na tom samém místě. Nicméně také v tomto případě není rozměr, v
němž se nacházíte tím, čím byl dřív, protože jste jiní než dřív.
Také prostor se dřív nebo později změní, protože opouštíte rodinu, školu, starý dům, atd. Přesto
není prostor jako čas, protože se vždy můžete vrátit na místo, kde jste žili dřív, pokud ještě existuje.
Ale ani tehdy není rozměr, v němž se nacházíte, stejný jako dřív, protože není stejný čas; ani váš
duch není tím, čím byl. Proto nemůžete nikdy znovu prožít to, co jste prožili dřív. Zůstává
vzpomínka minulého rozměru, ale nelze se vrátit v čase, i když jste na stejném místě.

Zatímco duchovně a tělesně rostete, celé lidstvo se stále posunuje z jednoho rozměru do
druhého. Vždyť celé generace dokončují svůj životní cyklus a jiné se objevují na scéně dějin. To
určuje viditelné a hluboké proměny v národech, protože se mění kolektivní duch a čas běží. Také
prostor je vystaven proměnám, třebaže žijete pořád na té samé planetě. Uvažte, jaké proměny
prodělala Země po dobu tisíciletí. Ani lidstvo se nemůže vrátit k rozměrům, které už jednou
prožilo, a tento neustálý přechod ke stále novým rozměrům, které jsou tvořeny duchem,
prostorem a časem, je životním cyklem, je tím čemu říkáte pokrok.
Vaše existence je dynamická, protože je dynamický i Boží život, z něhož pochází všechny ostatní
formy života. Bůh neustále pracuje na svém díle a jeho nepřetržité působení udržuje celé stvoření.
Duch Svatý prochází všemi rozměry a je přítomen v duchu člověka, který je stvořený k
obrazu a podobě Boha. On není nějakou energií, ale je třetí osobou Nejsvětější Trojice, a ve
svém neustálém procházení celým stvořením přináší trojiční sílu všemu, co se ve vesmíru
hýbe.
Duch Svatý způsobuje, že každý rozměr je uspořádaný a čas plyne správným způsobem, že se
prostor harmonizuje s časem a lidský duch stále přijímá sílu, aby se vitální cyklus každé bytosti
a celého lidstva rozvíjel podle Božích zákonů. Takto se jednotlivé bytosti dokonale včleňují do
prostoru a času, který je přidělen každému jedinci a celému lidskému rodu.
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Když jste spojeni s Bohem, neboť jste se rozhodli žít životem víry, podle jeho zákonů, a když
mu dovolíte, aby vás vnitřně vedl, váš život se pak snadno odvíjí. Přechody z jednoho rozměru
do druhého vás neznepokojují, ani vás neunavují, ale stávají se pro vás přirozeným rozvojem
vaší bytosti. Snadno opouštíte věci z minulosti, aniž byste na nich lpěli, ani nepromítáte sebe do
budoucnosti, kterou neznáte. Jestliže jste však odděleni od Boha, vnitřní proměna, běh času a
proměna prostoru kolem vás vyvolávají ve vašem nitru strach a beznaděj. A co prožívá každý
z vás, se pak přelévá na všechny ostatní, protože množství lidských duchů tvoří ducha lidstva.
Čím víc jednotlivci opouštějí víru v Boha a prožívají stísněně a se strachem různé situace, tím víc je
celé lidstvo stíněnější a ustrašenější, žije bez naděje, jak to můžete dnes vidět na Zemi.
Běh života by vám však měl přinášet rozumnost, zralost, chápání věcí, schopnost vstupovat do
stále hlubších vztahů s vašimi bližními. Měl by vás přivádět k pochopení a k přípravě na
veliký přechod smrti. Ona označuje oddělení vašeho ducha od času a prostoru, tak jak je prožíváte
na Zemi. Musíte opustit tělo, jež s vámi nemůže jít do rozměru, který překračuje Zemi a je tvořen
pouhým duchem. Naopak vaše duše a váš duch obsažené ve vašem těle mají schopnost postupovat k
tomuto novému rozměru. Zůstávají celistvými a uchovávají si vzpomínku zkušeností prožitých v
těle.
Na konci času budou všichni vzkříšeni a znovu získají své tělo. Ti, kteří ve svém životě byli
věrní Bohu, dostanou proměněné tělo, jež bude schopné žít v novém stvoření, to znamená ve
skutečnosti nepodléhající porušení. Ti, kteří sloužili satanovi, zůstanou s ním a zakusí smrt až do
dna a porušení, pro které se rozhodli.
Člověk, který je oddělený od Boha a nedaruje se mu, prožívá smrt jako nenapravitelnou
tragédii. Bohužel je mnoho křesťanů, kteří už nechovají naději na věčný život. U mnohých z nich
chybí upřímná oběť Bohu, což dělá jejich život obtížným a už se neodlišují od těch, kteří nevěří.
Rozměry, jimiž každý jedinec prochází, jsou originální, tak jako je originální duch jednoho
člověka v porovnání s duchem jiných lidí. Takto se může stát, že ve stejném prostoru, například v
jedné rodině, každý jedinec prožívá určité období svého života a určité duchovní dozrávání jinak
než druzí. To je způsobeno právě originalitou každého jedince, kterou je potřeba vždy podporovat a
respektovat, jak to dělá sám Bůh. Často se však stává, že originalita jednotlivých lidí, různý věk
a různá přesvědčení vyprovokují střety mezi jedinci stejně jako mezi celými národy. Nestalo
by se to, kdyby lidé žili podle Božích zákonů života. Ony působí dokonale, berou ohled na období
růstu každého a slaďují jedince s ostatními, bez ohledu na různé rozměry, v nichž se každý nachází.
Boží zákony vycházejí z jeho lásky a předávají lásku. Jestliže se odevzdáte Bohu a dovolíte
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mu, aby vás vedl tím, že se odřeknete vlastního egoismu, obklopí a naplní vás Boží láska a
uvede vás do onoho vznešeného vztahu s druhými, který se nazývá společenství. Jestli však
máte v úmyslu sami rozhodovat o své existenci, převáží zákon egoismu a už nejste schopni
harmonizovat vzájemné rozdíly. Každý žije pro sebe, jakoby zavřený do určité bubliny a toulá
se, dokud se nesrazí s jinými bublinami, což způsobí jeho explozi. Takto proběhne život mnoha lidí,
odtud se rodí vaše vzájemná nedorozumění, války mezi národy, bolestná rozdělení, vraždy,
všechny rozepře a protiřečení, kterých je vaše lidstvo plné.
Ne, mé děti! Život není nekonečná série povinností, listina závazků posetá zkouškami a
končící smrtí. Život je překrásné vyjádření života, radosti a síly, které se rodí z lůna vašeho
Stvořitele a které On chce bez přestání ve vás živit.
Bůh má radost, když jste šťastni, a vždy je vám na blízku, aby vám pomohl ve vašem růstu a
v překonání všech fází vašeho života. Bere vás za ruku a provází vás na každém kroku k novým
rozměrům, které vás očekávají. Otec vás miluje; jeho láska a síla naplňují vašeho ducha, váš prostor
a čas. Poslal mě k vám v moci Ducha Svatého.
Přišel jsem na Zemi, ve všem jsem se k vám připodobnil a prošel všemi rozměry vašeho
života. Sestoupil jsem do prostoru a času, abych vás sjednotil se svým duchem. Posvětil jsem
rozměry, jimiž jsem prošel tak, že jsem proměnil i smrt ve vzkříšení. Otevřel jsem vám cestu,
abyste mohli i vy posvěcovat prostor a čas, v němž žijete, a svého ducha. Nic vás nebude moci
zastavit, jestli jste se mnou spojeni! Ani smrt vám nevezme život, protože budete mít v sobě
život Božího Syna, který nad smrtí zvítězil.
Proto se nebojte žít v naději! Hledejte radost v Bohu, hledejte pramen průzračné vody, která je
schopná uhasit každou žízeň. Hledejte mě a já vás dovedu ke klidným vodám, naučím vás milovat
život, protože on je hoden lásky. Nenechte se svést zlým, který se všemi způsoby snaží bránit
vašemu štěstí a pak vás přesvědčí, že je to Boží vinou. Satan žárlí na vaše štěstí a nemůže ho
mít, protože se sám připravil o Boží život; proto nesnese, že jste živí a plní radosti. Snaží se
vás zničit. Nebojte se ale! Přijďte ke mně a nic zlého se vám nestane; já si přeji jen vaše štěstí.
Mějte důvěru ve mne, protože já mám důvěru ve vás! Já jsem Život, nikdy na to nezapomeňte,
zvlášť, když trpíte. A když se vám zdá, že sestoupila noc, hledejte mé světlo; to vás povede a osvětlí
všechny rozměry vašeho života.
Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.
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Můj Otec stále pracuje a také já pracuji (Jan 5,17)

7. září 2011

Nutný úvod
Drazí čtenáři,
poselství, která mi Ježíš dává v těchto dnech, a jež budou zveřejněny v následujících měsících,
rozhodně naznačují cestu k událostem, které nás čekají. Proto jsem cítila povinnost napsat tento
úvod, abych vám pomohla více proniknout do témat, o kterých budete číst.
Doposud jsem vám předávala zjevení, která jsem dostala od Boha. V mé první knize „Přes velkou
bariéru“ jež končí patnáctou kapitolou „Nové stvoření“, jsem vám obšírně představila hlavní
poselství všech zjevení, jež se mi dostala. Jedná se o přivedení všeho ke Kristu, na nebi a na zemi.
Snažila jsem se vás dovést k událostem, jež čekají Zemi a vesmír. V tyto dny mi Ježíš sdělil, že má
v úmyslu nás připravit na tyto události, které nás čekají v bezprostřední budoucnosti.
Jak se k nim postavit? Mám za to, že během těchto let jsme prostřednictvím mnoha vysvětlení, které
jsem dostala a předala vám je, obdrželi milost k pochopení Božího tajemství a tajemství života, k
vyzvednutí se a proměnění se v nová stvoření. Zvlášť jsem se této duchovní cestě věnovala v knize
„Přepsat dějiny – 1.díl z cyklu V Boží mysli“. Kromě toho vás na této stránce provázela měsíční
poselství, která pokračují a stále více nás uvádějí do závažné fáze přípravy a rozhodnutí.
Nemohu komentovat tato poselství. Sám Ježíš a Duch Svatý vám je v srdci vysvětlí. Je na vás,
abyste odpověděli a tak mohli pochopit slova, jež budete číst. Nakonec je na nás všech, abychom se
angažovali s ohledem na sebe samé, na Zemi a na celý vesmír, aby se uskutečnily Boží plány.
Poselství, jež přichází mým prostřednictvím, je pro všechny lidi dobré vůle, pro křesťany a pro
nekřesťany, věřící a nevěřící. Osobně nemám v úmyslu nikomu nic vnucovat; nechci vnucovat ani
Ježíše Krista. Chci být pouze věrným svědkem živého Boha, po boku každého člověka a každého
tvora. Bible říká o Ježíši Kristu: „…jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. On,
odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, jenž svým mocným slovem udržuje vesmír…“ Tento
dokonalý obraz Boží podstaty se zjeví před námi, před nebo po naší smrti. Každý bude muset dát
svou odpověď, jestli přijme nebo nepřijme věčnou pravdu. Bude nutné vyslovit ANO nebo NE.
Nikdo se tomu nevyhne.
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V období, jež je před námi, bude Ježíš působit s velkou mocí Ducha Svatého v našem duchu, aby
přivedl lidstvo ke spáse. Bude hledat lidi dobré vůle, věřící i nevěřící.
Spolu se všemi, kteří se připojují k tomuto programu, se obětuji Ježíši, skrze Nejsvětější Pannu
Marii, a modlím se za vás. Doufám, že i vy se připojíte k tomuto programu, abyste se tak stali
nadějí lidstva, jemuž bez Boha nezbude, než aby upadlo do zmatku a beznaděje.
Zanechávám vás Ježíšovým slovům, zdravím vás a žehnám vám v Kristu.

Ježíšovo poselství z 29. srpna 2011
Můj Otec stále pracuje a také já pracuji (Jan 5,17)
“Žehnám vám, mé drahé děti! Dnes vám chci něco říct o Božím díle v tomto čase a o širším rámci,
do něhož zapadá váš život a vaše poslání.
Především se snažte pochopit, že ve skutečnosti, v níž žijete, jste se neocitli náhodou, ale z
důvodu určitého Božího plánu. Ať už si myslíte o sobě cokoli nebo cokoli si myslí druzí o vás,
vězte, že váš život je drahocenný a nezaměnitelný v čase a místě, v němž se nacházíte, podle
Božích plánů. Byli jste určeni pro tuto skutečnost, proto vám také Bůh dal originální a
neopakovatelné schopnosti. V celém vesmíru není nikdo takový jako vy, protože Boží tvořivost
je neomezená a nevyčerpatelná a protože každý z vás je zcela originální ve svém bytí a
jednání.
Bohužel mnoho lidí na Zemi žije pod úrovní vlastních možností, protože se mi nedarují.
Jenom já znám Otcův plán pro každého z vás, protože jsem od něho dostal příkaz, abych
uskutečnil jeho dílo v každém člověku. Působím ve vás v moci Ducha Svatého, který vás neustále
prosvětluje, zahrnuje, inspiruje a tak vám ukazuje cestu ke mně, abych vám já zjevil, jaká je Otcova
vůle pro vás. Beze mne nedokážete poznat sebe, ani co se od vás žádá v tomto životě.
Duch Svatý a já neustále pracujeme na uskutečnění Otcova díla v každém z vás, ale můžeme
to dělat pouze za pomoci vaší svobody, to znamená, když se dobrovolně a svobodně
rozhodnete milovat Boha, sloužit mu a dávat mu sebe. To je nezbytná podmínka, aby se
aktivovaly vaše možnosti a aby působily. Ve chvíli, kdy se rozhodnete žít pro Boha a úplně se
odevzdáte jeho vůli, začne ve vás působit Nejsvětější Trojice, která postupně přemění váš život a
vaše myšlenky. Tak si uvědomíte, co jste v Bohu, a začnete tvořivě působit na skutečnost, protože
ve vás působí tvořivost Boží. Přeji si, abyste si uvědomili, co vám říkám, protože vědomí Boží
aktivity ve vás, nehledě na vaši lidskou křehkost, je rozhodující pro vaše poslání v tomto čase.
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Vaše doba je velkolepá a obtížná pro celý vesmír. Velkolepá z důvodu událostí, které
připravuje Boží ruka, obtížná proto, že je dobou stále otevřenějšího boje proti silám zla. To
vše se netýká pouze Země, ale celého stvoření a všech lidí, kteří obývají mnoho jiných planet9. Už
jsem vám řekl, že jsou to Boží děti jako vy, a že jsem dal svůj život i za ně. Jsou vašimi bratry, u
nichž se musí dokonale uskutečnit plán mého Otce tak jako u vás.
Jaký je Otcův plán? Přivést celé lidstvo do stavu integrity a dokonalosti, jakou mělo před
prvotním hříchem. Přivést každého člověka k důstojnosti a slávě Božího dítěte. Všichni lidé a
každé stvoření v celém vesmíru musí být osvobozeni od porušenosti a od smrti, které pronikly do
Božího díla z důvodu prvotního hříchu vašich prarodičů. Člověk se musí vrátit ke správnému
vztahu s Bohem, musí uznat jeho autoritu a podřídit se jeho vedení. Jak Otec uskuteční tento
plán? Tím, že přivede celé stvoření ke mně, protože mi dal veškerou moc v celém vesmíru.
Proto v tomto čase pracuji, abych všechny ty, kteří přijdou ke mně, uvedl do nového,
synovského vztahu s Otcem. Vnitřně je vyučím, aby byli schopni pochopit a prožívat události,
které čekají lidstvo. Až bude dokončeno mé dílo ve všech a v celém vesmíru, vrátím se ve své slávě
a uvedu všechny, kteří mi patří, do nového, neporušeného a neporušitelného stvoření. To bude nový
a zcela čistý rozměr v duchu, kde bude žít vykoupené lidstvo, bude to nebeské království,
které odevzdám svému Otci na konci časů. Ono však už nyní patří těm, kteří žijí pro mne a ve
mně10.

Naopak ti, kteří zůstanou mimo mne, protože mne nepřijmou ani mne neuznají jako Božího
Syna a Spasitele, nevstoupí do nového stvoření.
Přišel jsem na Zemi, abych začal novou dobu, definitivní a rozhodující pro lidstvo v celém
vesmíru. Po mé smrti a vzkříšení se otevřela postupná cesta k novému stvoření. Svým
utrpením jsem před Otcem splnil všechnu spravedlnost, neboť jsem svou krví očistil vinu vašich
prarodičů a smazal váš těžký dluh. Takto jsem otevřel cestu každému člověku dobré vůle, který mě
chce přijmout a následovat mě. Jestliže se mi odevzdáte, povedu vás dokonale podle Božích
plánů a jednoho dne vás uvedu do nebeského království. Je však na vás, abyste šli. Nemyslete
si, že za vás udělám váš díl! Jsem vám nablízku, podpírám vás, ale nejdu za vás. Často se křesťané
9 V knize “Přes velkou bariéru” v 6. kapitole, jsem se zmínila o civilizacích na jiných planetách a o
rozhodnutí každého lidstva. Ne všichni lidé totiž spáchali prvotní hřích, Existují civilizace, jež
zůstaly věrné Bohu a udržely si tak duchovní a tělesné výsady, kterými nás velmi přesahují.
10 Srv. 1Kor, 15
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spoléhají na mne, myslí si, že jsem udělal všechno, a že oni nemusí dělat nic. Spokojí se s účastí
na nějakém náboženském rituálu a myslí si, že je vše v pořádku. Ne, děti, to je špatný postoj! Já
jsem vás vykoupil, to je pravda, ale jestliže zůstanete neteční a pasivní, jestli na sebe nevezmete
odpovědnost, jež vám náleží coby duchovně zralým lidem, jak ve vás může přinést plody
vykoupení? Čím se lišíte od nevěřících? Můj život a mé dílo se musí vtělit v každém z vás, aby
se má oběť ve vás stala účinnou, živou a viditelnou, ve prospěch vás samých a vašeho bližního.
Nestačí věřit ve vykoupení, je potřeba do něho plně vstoupit tak, že na sebe vezmete svůj kříž a
budete mě následovat.
Jestli to platí pro jedince, tím víc to platí pro celé lidstvo. Celé lidstvo mě bude muset poznat,
přijmout a následovat, jestli bude chtít, abych ho přivedl k Otci a uvedl do nebeského
království. Pouze mně náleží přivést celé stvoření k Otci, proto je nutné, aby vše prošlo přes mne.
Jaký je tedy váš úkol v tomto čase? Pevně věřit ve mne a obětovat mi sebe sama, abych vás
mohl sjednotit se sebou a tak přivést k Otci. To znamená být přivedeni ke mně. Takto budete
částí mého mystického těla, jež je největší silou v celém vesmíru. K mystickému tělu patří moje
Matka, andělé, svatí a všichni ti, živí a zesnulí, kteří věřili a věří mému dílu, protože milují Otce a
uznávají mě jako Božího Syna a Vykupitele celého lidstva. Tak budete mít účast na Otcově a
mém díle, budete částí Božího vojska, které mocně působí v tomto čase. Proto je zcela nutné se
rozhodnout a žít pro Boha, vnitřně se obnovovat. K tomu dochází tehdy, když se oddělíte od svého
egoismu. Očekávám od každého z vás vážné a jasné rozhodnutí. Toto rozhodnutí už není
možné oddalovat; platí to pro každého jednotlivce stejně jako pro celé lidstvo.
Lidstvo v celém vesmíru se dostalo na rozcestí a platí to zvláště pro vás, muži a ženy na Zemi,
jež je planetou se zásadním významem v Božích plánech. Zde jsem se vtělil, umřel jsem a vstal z
mrtvých. Také jsem zde ustanovil svou církev, první buňku Božího království. Ze Země měla vyjít
silná evangelizační mise do celého vesmíru. K tomu je přece církev na Zemi povolaná: aby byla
svědkem mé smrti a vzkříšení a nositelkou zvěstování spásy každému člověku ve vesmíru.
Uskuteční se to takovým způsobem a v takové době, jak určil Bůh. Každý člověk ve vesmíru a nejen vaše civilizace – je určen k příslušnosti k církvi, to znamená k mystickému tělu.
Nezapomeňte, že jsem umřel a vstal z mrtvých pro všechny lidi ve vesmíru.
Otec zanechal vašemu lidstvu po celá staletí širokou svobodu, aby se rozhodlo. Nezapomněl
vám dávat znamení a proroky, abyste pochopili jeho plány, abyste přijali jeho a mé dílo a aby tak
byl ke mně přiveden celý vesmír. Poslal vám mojí Matku, která vás něžně a naléhavě nesčetněkrát vyzývala k nutnosti návratu k Bohu.
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Můj lid na Zemi toho hodně udělal, ale ještě toho hodně zbývá. K dnešnímu dni jen malá část
lidstva na Zemi věří v Boha i přes křesťanskou evangelizaci. Evangelizace vesmíru pak zůstává
neznámou a mnozí ji odmítají. Je zesměšňovaná a nikdo se jí vážně nezabývá. Proč? Je to z
dvou základních důvodů:
 První je, že se lidstvo na Zemi obrátilo k sobě samému, ke svým potížím. Mnozí
prožívají svoji víru jako prostředek k řešení životních trápení. Život na Zemi se všemi
svými obtížemi byl středem pozornosti ve všech kázáních a misích. Samé církvi, totiž
Božímu lidu hrozí, že její působnost bude podobat víc humanitární organizaci, než dědici
univerzálního poslání. Zajisté nechci říct, že nejsou nutná charitativní díla, naopak! Říkám
však, že nemohou být jediným polem působnosti křesťanů, jak si mnozí myslí.
Křesťané mysleli hodně na Zemi a málo na nebe. To vytvořilo začarovaný kruh: čím víc se
křesťané starají o pozemské věci, tím víc jsou jimi zotročováni. Vidím, že můj lid velmi
zpovrchněl a také mnozí pastýři, kteří krouží kolem pozemských záležitostí. Je jasné, že každý
z vás má svoje povinnosti a odpovědnosti, a že pozemský život je objektivně těžký; vaše srdce však
musí zůstat svobodné od ustaranosti každodenního života, aby se vyzvedlo k Bohu a k nebeským
věcem. Jen tak budete moci dosáhnout poznání Božích věcí. Skutečnost je však taková, že po dvou
tisíciletích od mého příchodu, navzdory víře ve mne a v učení evangelia, se vám ještě
nepodařilo překonat své pozemské problémy. To znamená, že vaše víra je slabá. A proto, jak
jsem již řekl Nikodémovi11, jestliže nevěříte, když jsem k vám mluvil o pozemských věcech, jak
k vám mohu mluvit o věcech nebeských? Jak byste jim uvěřili a jak byste se k nim postavili?
Proto se plně nerozvinul univerzální rozměr křesťanství, univerzální, schopný obejmout celý
vesmír. Už dávno jsem k vám chtěl mluvit o nebeských věcech, ale ještě jste nebyli připraveni.
Nicméně, tomuto lidstvu nechyběla znamení, že existuje život na jiných planetách! Říkám
vám, že nechyběla ani církvi. Kdo je chtěl a uměl číst ve světle víry? Málokdo, a tento malý
počet lidí za to byl tvrdě pronásledován.
Nyní nastala doba, abych vám řekl o nebeských věcech. Už nemůžu čekat, až se probudí ti,
kteří nechtějí věřit, protože mnoho lidí na jiných planetách čeká na své probuzení ve víře.
Není spravedlivé, aby čekali donekonečna. Ujišťuji vás, že se lidstvo na Zemi neobejde bez
společenství s jinými lidmi ve vesmíru, a tím méně křesťané, protože právě toto společenství
vyjadřuje v celé své dynamičnosti univerzálnost křesťanské víry. Společenství, o kterém vám
říkám, existovalo ve chvíli tvoření, ale bylo přerušeno prvotním hříchem. Mým
11 Srv. Jan 3, 12
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prostřednictvím bude muset znovu ožít. Bůh je Otcem všech. A jestliže je církev matka, bude
jí muset být pro všechny. Kdo má uši, slyš.
Proto se probuďte, křesťané na Zemi, a začněte pozvedat svůj pohled! Jen tak pochopíte,
čemu vás můj Duch neustále učí.
 Druhý důvod je, že síly zla v čele s Luciferem měly na Zemi silný vliv. Svázaly lidstvo
do uzavřených systémů, které utlačovaly svědomí jedinců. Zbavily člověka svobody a
identity. Na Zemi vládnou politické, ekonomické, sociální, vědecké a také náboženské
systémy. Mají za cíl vytvořit ideje, přesvědčení a modely a vnutit je národům, které jsou
postupně zbavovány své svobody. To zajišťuje a zaručuje moc v rukou malé skupiny lidí.
Země je totiž ovládaná omezeným množstvím mocných lidí, kteří svůj život zasvětili
Luciferovi. Oni pracují nad každým systémem a kontrolují celé lidstvo.
Oni vědí o existenci života ve vesmíru už celá staletí, ale dávají si dobrý pozor, aby vám o tom
neřekli. Uzavřeli smlouvy s civilizacemi na planetách, které se vzbouřily proti Bohu. Vede je k
tomu touha ovládnout nejen Zemi, ale celý vesmír, a mají velký strach z civilizací na
planetách věrných Bohu. Až do dneška bránili národům, aby poznaly, jak se ve skutečnosti
věci mají, protože se bojí, že ztratí svou moc. Bojí se, že lidstvo na Zemi navštíví civilizace věrné
Bohu, a že mu pomohou, protože to by byl pro ně konec. Jste vězni nenápadné hry, která
probíhá nad vašimi hlavami a odvádí vás od pravdy. Otevřete oči a znamení vám nebudou
chybět!
Systémy, které stvořil Lucifer spolu s chamtivými a zkaženými lidmi, rodí struktury,
organizace s tisíci různými zkratkami, jejichž pravidla slouží k ochraně systému, z něhož se
zrodily. Jsou nesčetné a působí na každém poli. Člověk na Zemi už nedokáže žít mimo systémy a
struktury, protože do nich byl celá století zařazován. Systémy a struktury zformovaly celé
generace jedinců, kteří myslí a jednají podle zákonů systémů a ne podle Božích zákonů, jež
jsou vtisknuté v duši každého člověka. Tak se člověk čím dál víc vzdaloval od Boha, ztrácel
jistotu i naději a musel opřít svoji falešnou jistotu o systémy. Ty považuje za neomylné,
protože byl veden k tomu, aby takto myslel.
Sama náboženství se z mnoha hledisek přeměnila v systémy, jež rodí struktury. Pro mnohé
věřící se náboženský systém pravidel, kodexů, nařízení a zákazů stal modlou, která obsadila
pozici Boha.
Člověk na Zemi se už necítí být částí lidstva, ale souhrnu systémů, jež ho drží v podřízenosti a
nedovoluje mu myslet vlastní hlavou. Kdo se vymaňuje pravidlům, které vnutily systémy, je
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vyřazen ze hry, už nic neznamená, je odsouzen na smrt, tak jak tomu bylo v mém případě.
Proto jen málokdo má odvahu se vzepřít.
Je to pravý opak toho, co si přeje můj nebeský Otec! On vás stvořil svobodné, a dal vám svoji
mysl určitě ne proto, aby vás uzavřel do nějakého systému, ale aby umožnil vašim schopnostem
jednat ve prospěch lidstva. Jste Boží děti a měli byste moc jednat jako Boží děti. Bohužel jste se
stali dětmi svých systémů, malými roboty, kteří se řídí příkazy. Čiňte pokání a vraťte se k
pravému Bohu, už se konečně přestaňte klanět falešným bohům!
Otec nyní určil, že uskuteční ve směřování celého lidstva silný a definitivní přelom, počínaje
právě Zemí. Události, jež se zde odehrají, budou mít rozhodující úlohu pro celý vesmír. Otec
mi dal všechnu moc, abych osvobodil Zemi a vesmír z útisku silami zla, a já budu jednat.
Přivedu krizi na všechny systémy, které vládnou Zemi. Zakolísají a střetnou se mezi sebou, až
se navzájem rozdrtí. Uvidíte pád autority těch, kteří se považují za mocné a vládnou
svědomím lidí. Mnozí lidé, až uvidí takový zmatek, se vrátí k Bohu, jiní se naopak budou i nadále
opírat o staré systémy, od nichž už neobdrží žádnou pomoc. Všichni budou postaveni před
rozhodnutí: být s Bohem nebo proti Bohu. Zůstane jediná věrohodná autorita – autorita Boží.
Toto mé dílo už začalo a jestliže si dobře všímáte, můžete vidět první účinky.
Zároveň probudím a posilním svůj lid na Zemi. Budu jednat silou v duchu všech těch, kteří
prokáží dobrou vůli, abych je přivedl k vnitřní svobodě, ke schopnosti rozlišit a rozhodnout se
podle Božích zákonů a ne podle pravidel systémů. Také toto mé dílo už začalo a v tichosti se
rozvíjí v hloubce duše u mnohých lidí. Bůh nedělá hluk, když jedná, ale jedná!
Rodí se nový lid, jenž je silný v duchu a nezávislý na falešných autoritách. Nedělá
kompromisy s pravdou, je tvořen Bohu věrnými muži a ženami, kteří žijí mezi sebou v
pravém bratrském společenství a jsou otevřeni pro novost Ducha. Tento lid je jako oheň
doutnající pod popelem; až zafoukám na popel, oheň se rozhoří a už ho nikdo nezkrotí.
Budu silně působit také ve vesmíru. Zde mohu spoléhat na civilizace, které zůstaly věrné
Bohu, a které se nedopustily prvotního hříchu. Jsou připraveny spolupracovat na mém díle
tak, že mi dají k dispozici svůj život a své schopnosti. Tito vaši bratři pracují v souhře s anděly a
plně se podílejí na Božích plánech. Pošlu je na pomoc svému lidu na Zemi a stejně tak na jiné
planety. Už nyní žijí v hlubokém duchovním společenství s mnohými z vás, protože Duch Svatý
má moc spolu spojit pravé Boží děti bez ohledu na hranice a vzdálenosti. Až bude vhodná chvíle,
tak se tito vaši bratři otevřeně ukáží civilizaci na Zemi. Ať vás v tu chvíli najdou připravené,
protože pak už by mohlo být pozdě! Jestliže se mi odevzdáte, uschopním vás, abyste byli
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připraveni na setkání s těmito vašimi bratry.
Toto setkání bude pro Zemi znamenat epochální civilizační skok a přinutí vaše lidstvo k
přehodnocení mnohých svých jistot ve všech směrech. Proto z toho mají mnozí strach.
Opakuji vám však, nebojte se, připravím vás, když mi to dovolíte, když konečně zanecháte
svých analýz, vaší logiky, experimentální vědy, a necháte se vést vírou.
Projevím se v očistci12, aby co největší možný počet duší vešel do blaženosti a přispěl k mému
dílu svojí modlitbou. Očistec se zatřese a duše se rozhodně vydají vstříc ráji. V očistci jsou
generace a generace: probudí se a silou své víry s sebou potáhnou i živé.
Začalo velmi silné období, v němž přijdou stále jasnější znamení z nebe, jestliže je dokážete
číst. Poroste Luciferova zlost a zaútočí proti všem a všemu, ale těm, kteří mi patří, nebude
moci uškodit.
Uvidíte neklid i v přírodě, protože ona reaguje na podněty dobra a zla, díky své citlivosti, kterou
vás častokrát převyšuje. Bude tvrdě zasažena silami zla, které se tak budou snažit uškodit
lidem, ale nebude zničena. Ona je Božím dílem a nikdo ji nezničí. Také ona bude přivedena ke
mně, aby mohla být obnovená a přeměněná. Proto se, mé děti, nebojte přírodních jevů, jež
budou následovat. Přimkněte se ke mně a nebudete se mít čeho bát.
Pro tentokrát se zastavím tady a později vám řeknu o dalších věcech, abyste byli připraveni
na to, co přijde. Otec nikdy od nikoho nechce, aby přijal něco, co nechápe; nejdříve dá člověku
světlo a pak od něj žádá rozhodnutí, protože Bůh je k vám spravedlivý. Otec mě k vám poslal, aby
vám osvětlil cestu k Bohu a uschopnil vás k chůzi. Na vás je, abyste se rozhodli.
Žádám od vás, abyste se mnoho modlili a vážně se rozhodli pro Boha. Znovu vás žádám,
abyste mi odevzdali svůj život, abych vás mohl chránit a připravil vás na přicházející události.
Nejedná se o katastrofy, jak se obávají ti nejustrašenější, ale o nutné zkoušky k pročištění
lidstva, s ohledem na nové stvoření, které vás očekává, a bude nádherné a neporušené. Otec
ho připravil pro ty, kteří ho milují a já vás zvu, abyste na něm měli účast. Otec pracuje bez
přestání a já také; proto vaše oči uvidí veliké věci. Jestli budete mít víru, dokážete je číst ve
správném světle. Ukáží se vám takové, jaké jsou: divy Boží lásky k jeho lidu.
Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.“

12 Obšírně jsem psala o očistci v knize “Přes velkou bariéru” v 7. kap.
93

Boží nástroje v této době

23. září 2011

Drazí čtenáři,
píši vám, abych vám poskytla několik vodítek, která vám pomohou lépe zařadit Boží působení
prostřednictvím zvláštních nástrojů, které Bůh vybral pro tuto dobu a přeji si, abyste toto Boží
působení pochopili. Takto budete schopni přijmout poselství následujícího měsíce, které od nás ode
všech bude žádat konkrétní krok.
Bůh shromáždil Nejsvětější Pannu Marii, apoštoly a Kristovy učedníky ve večeřadle v čase Letnic,
aby Církev hlásala spásu celému vesmíru. V této době Ježíš určil tři zvláštní nástroje pro kosmické
Letnice13, aby k sobě přitáhl celý vesmír a předal ho do rukou Otce. Takto bude spása přivedena ke
svému naplnění.
Tyto nástroje působí v čistě duchovní rovině. Nikomu se nevnucují, nikomu neodporují, jen zlu.
Přinášejí světlo, které rozděluje světlo od temnot, plevel od zrna14. Přitahují všechny duše dobré
vůle a pomáhají jim vstoupit do rozměru čistého ducha. Ti, kteří se rozhodnou pro Ježíše Krista a
sjednotí se s jeho Duchem, budou upevněni a uvedeni do kosmických Letnic. Tím se Boží lid posílí
a Bůh postupně přitáhne všechny lidi dobré vůle. Takto vysvobodí celé lidstvo z otroctví a
porušenosti.
Toto všechno není v protikladu s posláním Církve, ale všechny přivádí k cíli, který zvěstoval Ježíš.
Působení těchto nástrojů je jako kvas, který dává růst Božímu lidu v Duchu. Boží moc zahrnuje i
lidi mimo Církev; všichni jí budou osloveni a každý bude muset dát odpověď jedinému Bohu.
Podle toho, co mi bylo vysvětleno, toto je ta Církev, která sestupuje z nebe, Boží život mezi lidmi,

13 Dostala jsem vysvětlení, že zvěstování spásy se bude šířit také za hranice Země, v celém vesmíru
prostřednictvím mocného působení Ducha Svatého. Budou to kosmické letnice. Ohledně Božího
působení a kosmických letnic jsem se zmínila ve své knize „Přepsat historii – 1.díl z cyklu V Boží
mysli“ v 6.kapitole

14 Srv. Mt 13
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tak jako je mezi Otcem a Synem v Duchu Svatém. Tehdy budeme konečně v novém stvoření15 a
univerzální Církev bude živou Eucharistií, obrazem Nejsvětější Trojice.
Zdravím vás a žehnám vám v Kristu.

Ježíšovo poselství z 5. září 2011
Drahé děti, znovu jsem s vámi. Přeji si pokračovat v tom, co jsem vám říkal o době, ve které
žijete, a zaměřit se na své jednání.
Už jsem vám řekl, že všechno, co existuje, bude muset být přivedeno ke mně, aby bylo vše
osvobozeno od porušenosti, přeměněno a definitivně uvedeno do nového stvoření na konci časů.
Jde o postupný proces, který už ale začal a rychle postupuje, neboť situace, ve které se
nacházejí rozličné civilizace ve vesmíru a zvláště ta na Zemi, je těžká, a Otec si přeje
zasáhnout mým prostřednictvím ke spáse svých dětí, ať už se nacházejí kdekoli. Proto se
působení Nejsvětější Trojice ve vesmíru stává stále mocnějším a čím dál víc se bude odhalovat těm,
kteří mají víru a přejí si s tímto působením spolupracovat.
Bůh nejedná nikdy sám, přestože je Všemohoucí. Rozhodl se, že použije pro spolupráci svá
stvoření, což je známkou důvěry, kterou k nim chová. Bůh uznal svá stvoření za schopná jednat
v jednotě s Ním, z čehož můžete pochopit důstojnost, kterou každý z vás má, přes všechna
omezení a křehkost vlastní každému stvoření. Bůh překračuje strukturální omezení svých
stvoření tak, že jeho moc a milost nahradí každý nedostatek, za předpokladu, že každé
stvoření svá omezení uzná a s láskou se poddá božskému vedení. Naprostá věrnost Bohu a
ochota ke spolupráci s ním pak uschopní každé stvoření k překonání omezení v sobě i kolem
sebe.
Bůh takto používá každého z vás, pokud jste ochotni zcela se Mu odevzdat. Činí tak podle
vašich schopností, které jsou u každého jiné, protože Bůh nepožaduje nikdy od nikoho víc, než
může udělat. Každý z vás je jako vzácná váza, určená k tomu, aby byla naplněna mocí a
milostí svého Stvořitele. V božím lidu jsou vázy veliké i maličké, dle moudrosti Toho, který je
uhnětl. Všechny jsou ale předurčeny k naplnění Boží láskou a jeho velikostí a tak k dosažení
plnosti, bez ohledu na svůj rozměr. Toto může nastat jen tehdy, když jste ochotni nechat se
naplnit. Proto dosažení plnosti v bytí i v jednání je přímo úměrné vaší svobodě, odpovědi ve
víře, v důvěře a v ochotě před Bohem, který vás nikdy nenutí přijmout jeho dary, pokud o ně
nestojíte.
15 Srv. Zj 21,22
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I když je pro Boha každé stvoření drahocenné a důležité, některá stvoření Bůh používá ve větší
míře k prospěchu celého svého lidu, protože díky své struktuře a odpovědi jsou vhodná k
plnění nejnáročnějších úkolů. To jsou velké Boží nástroje, které On používá pro vaše dobro.
Některé odjakživa, jiné v určitých fázích dějin vesmíru, jako například v současné době. A
právě o těchto nástrojích s vámi chci nyní hovořit.
Nejdříve bych ale chtěl, abyste pochopili jednu důležitou věc: existuje působení každého z vás,
které se odehrává v tělesnosti vašeho těla, jako jsou pohyby, které děláte každý den a jejichž účinky
jsou zjevné především v hmotném světě. Existuje také působení odehrávající se v duchu, jehož
účinky se projevují hlavně na duchovní úrovni. Například, když se za někoho modlíte, vaše
působení na úrovni ducha se dotýká ducha toho, za koho se modlíte. Totéž nastává, když
někomu odpustíte: vaše působení na úrovni ducha se projeví blahodárně v duchu toho, jemuž jste
odpustili. Toto působení není vidět, ale existuje a je velmi silné, protože probouzí hlubiny toho,
čeho se dotýká. Bůh používá své nástroje buď duchovně, nebo fyzicky, podle jejich
přirozenosti, dle potřeby a své vůle.
Nástrojem, který Bůh obvykle používá, je jeho lid, tj. Církev. Když mluvím o Církvi, nemám
na mysli nějakou lidskou organizaci, založenou na předpisech a hierarchiích. Mluvím o
svatém Božím lidu, královském a kněžském, který přijímá a vtěluje mé slovo, svědčí o mé
smrti a zmrtvýchvstání a tím vykonává také prorockou službu k prospěchu celého lidstva16.
Moji Církev tvoří všichni ti, kteří se upřímně dávají Bohu a přijímají mě jako Božího Syna a
Vykupitele.
Kromě Božího lidu existují ještě další nástroje, které Bůh používá v určitých případech, kdy je to
nutné a v určitých historicky významných dobách, kterými lidstvo prochází.
V této době Bůh používá zvláště tři nástroje. Jsou velmi mocné a působí v jednotě se mnou, v
různých rozměrech vesmíru. Pomáhají mně v mém díle, aby celé stvoření bylo přivedeno ke mně.
Chci, abyste si byli vědomi působení těchto nástrojů, byli s nimi ve společenství a podporovali
je svojí modlitbou.
 První velký nástroj v této době tvoří andělské zástupy, v čele se sv. archandělem
Michaelem. Po jeho boku stojí dalších šest mocných archandělů: sv. Gabriel, sv. Rafael,
sv. Uriel, sv. Jehudiel, sv. Sealtiel a sv. Barachiel. Toto je sedm velkých archandělů.
Ostatní andělé od nejmenšího až po největšího náleží k sedmi šikům, v jejichž čele stojí
16 Ježíš obšírně mluvil o královském a kněžském lidu v poselství z vánoc 2010, které je zveřejněné
na této stránce.
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velcí archandělé17. Oni jsou kněžími, sloužícími Nebeskou liturgii, která je spojena s Liturgií
pozemskou. Bez přestání obětují Bohu celé stvoření, modlitby a oběti Božího lidu.
Sedm velkých archandělů stojí před nebeským trůnem. Patří neustále na Boží tvář a jsou
naplněni jejím světlem; odráží toto světlo na celý Boží lid. Přimlouvají se za vás za všechny,
otevírají cestu těm, kteří si přejí sloužit Nejsvětější Trojici a ochraňují celé stvoření. Vycházejí od
Božího trůnu, aby plnili poslání, která jim Bůh svěřuje; neexistuje žádný rozměr vesmíru,
kam by neměli přístup.
Sv. Michael ode mne dostal v této době úkol upevnit můj lid ve všech částech vesmíru a
zvláště na Zemi. Pomůže mým dětem projít skrze očistu, která čeká lidstvo, a ochrání ho před
útoky zla.
Dal jsem sv. Michaelovi moc oddělit světlo od tmy v mém lidu: už nebude moci existovat
pokrytectví mezi těmi, kteří se nazývají věřícími a kteří vzývají mé jméno. Především na Zemi
musí být můj lid očištěn od dvojakosti a mnohých kompromisů s duchem světa. Musíte si
vybrat: buď se mnou až do konce, nebo proti mně! Nemyslím teď vaše slabosti, ty jsou
tvorům vlastní. Chápu je a odpouštím je. Mluvím o zradách, lžích, sobeckých zájmech a
přáních, která jsou v protikladu s mým Duchem, ty se plazí mezi křesťany, poskvrnily a
poskvrňují mé jméno. Sv. Michael nesleví nikomu, kdo lže před Bohem, kdo blahořečí ústy,
zlořečí srdcem a prodává spravedlivé za pár drobných.
Sv. Michael dostal také úkol připravit můj návrat, je mým předchůdcem v této době a dobře
ví, jak poučit ty, kteří mu byli svěřeni.
Sedm velkých archandělů se svými zástupy procházejí neustále celým vesmírem. Odjakživa a
nyní více než kdy jindy přísluší andělům úkol otevírat cestu lidem dobré vůle, oznamovat
budoucí události a pomáhat jim chápat to, co Bůh připravuje. Mezi anděly a lidmi musí znovu
ožít hluboké společenství, jež určil Bůh již od počátku. Lidé a andělé jsou v Božím plánu povoláni
vládnout společně celému stvoření ve jménu Boha, každý podle vlastní originality a svého poslání.
Andělé, které mnozí křesťané na Zemi odmítají, se vrátí a nechají se vidět. Silně je budou
vnímat ti, kteří náleží Bohu a jsou mu opravdu věrni. Budou se projevovat ve snech a vizích
tak jako nikdy předtím, aby připravili ducha spravedlivých a uschopnili je účastnit se na
mém díle.
Proto se modlete k andělům a buďte s nimi v jednotě, mějte je za bratry světla, kteří se o vás
17 Podrobněji jsem se zabývala tímto tématem sedmi velkých archandělů a andělů vůbec v knize
„Přes velkou bariéru“ v 3. kapitole.
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starají a přejí si vám být nablízku. Ujišťuji vás, společenství s nimi přinese bohaté plody.
 Druhý nástroj tvoří skupina lidí, které jsem povolal ke zvláštnímu úkolu, vybral jsem
je z různých civilizací ve vesmíru včetně lidstva na Zemi.
Tito vaši bratři a sestry jsou mezi sebou sjednoceni v mém Duchu a působí převážně duchovně.
Tvoří kompaktní buňku, která působí společně se sedmi velkými archanděly. Svatý Michael je
v čele této buňky a je za ni odpovědný před Bohem.
Víte, že každé tělo je tvořeno nesčetnými buňkami a každá z nich musí fungovat pro udržení života
celého organismu. Takto je tomu i v Božím lidu: každá skupina, která se sjednocuje, aby tvořila
společenství ve mně, je buňkou, která oživuje moje Mystické Tělo. Skupina lidí, o kterých mluvím,
byla povolána, aby byla velmi aktivní skupinou, schopnou aktivovat mnohé další. Nazývám ji
Centrální buňkou, neboť je podstatnou složkou v mém působení v tomto čase, ona sílí v
centru, tj. v srdci mého lidu.
Nejedná se o mnoho lidí, jejich počet nepřesahuje padesát členů. Nejsou to ani jedinci se
zvláštními zásluhami, nebo větším nadáním oproti ostatním. Jedná se o osoby, které se
ukázaly připravenými odpovědět na moje pozvání a schopné jít až do konce, bez ohledu na
zkoušky, kterým musely čelit. Bůh, když volá člověka, nikdy nehledí na jeho zásluhy, ale
hodnotí hloubku jeho ducha. Hledá upřímnost, odevzdanost a poslušnost Duchu, která je největší
poslušností, lásku a naprostou důvěru v Něho. Tyto vlastnosti umožňují stavět Boha nad všechny
věci a lidské zájmy. Centrální buňka je sestavena z takovýchto lidí, kterým jsem mohl svěřit
zvláštní poslání pro tuto dobu.
Co je posláním členů Centrální Buňky? Především obětovat život Bohu, jedni za druhé, a
tvořit takto první buňku ve vesmíru, v níž muži a ženy, patřící k různým planetám, pracují
bok po boku pro Boží království a žijí v univerzálním společenství.
Je to Boží moc, která umožňuje toto společenství bez ohledu na fyzické vzdálenosti, a díky níž
je jeho účinnost velmi intenzivní k prospěchu celého Božího lidu. Jednoho dne to bude platit
pro všechny, neboť lidstvo rozptýlené na mnohých planetách se musí spojit a vytvořit jeden
lid, lid Boží; bude jedno stádo a jeden Pastýř.18 Je to postupný proces, v němž Centrální buňka
otevře Božímu lidu cestu k univerzálnímu společenství.
Členové Centrální Buňky jsou zvláště sjednoceni s kněžstvím sedmi archandělů a tak tomu
bude pro celý můj lid: královské kněžství mých věrných je nemyslitelné bez společenství s
kněžstvím sedmi archandělů, což zajišťuje spojení s Nebeskou liturgii.
18 Srv Jan 10,16
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Centrální buňka prochází vesmírem a přináší do všech míst zvěst o spáse, aby mne mohl
poznat každý člověk, aby ve mne uvěřil, aby si uvědomoval mé působení v této době a nutnost
být připojen ke mně.
Členové Centrální Buňky působí ve vesmíru nejen duchovně, ale i fyzicky. Je to proto, že
mnozí z nich náleží k vyspělejším civilizacím a jsou odjakživa schopni překonávat pro vás
nepředstavitelné vzdálenosti. Proto kam se nedostane jeden, přichází druhý. Přeji si, aby vaši bratři
mocně působili, kdekoli toho bude potřeba.
Centrální buňka se dotýká v duchu všech rozměrů vesmíru, živých i zesnulých, a otevřeně čelí
silám zla. Chrání Boží lid a otevírá cestu každému člověku dobré vůle. Poslání Centrální buňky je
choulostivé a velmi náročné, proto se těší zvláštní ochraně.
Všichni členové Centrální buňky jsou povoláni k oběti vlastního života skrze Neposkvrněné
Srdce Panny Marie, bezpodmínečně a bez kompromisů, k užitku celého lidu. Jsou povoláni
brát na sebe kříže lidstva, ne aby je přemáhali, ale aby je obětovali Bohu a tak je přeměnili ve
vítězství mého vzkříšení; proto musí neustále jít mou cestou, sjednoceni se mnou, neustále
přecházet od smrti k životu. Takto působí pro dobro všech, živých i zesnulých.
V každém členu Centrální buňky žije a plně působí duchovní otcovství a mateřství. Jsou otci a
matkami lidstva, protože jejich prostřednictvím mocně proudí Boží život a předává se
mnohým duším. Proto žijí ve zvláštním vztahu k Nejsvětější Panně Marii a ke Svatému
Josefu; jsou povoláni milovat každého člověka bez rozdílu rasy, nebo národnosti. Každé Boží dítě,
bez rozdílu, je svěřeno jejich otcovství a mateřství.
Centrální buňka se nad nikoho nevyvyšuje, ani nechce nahradit Církev, tj. Boží lid, ale je
jednoduše povolána obětovat se Bohu a působit podle jeho příkazů, aby tak dávala sílu a
impulzy životu celé Církve a otevírala stále nové cesty pro poslání mého lidu.
Centrální buňka doprovází a chrání Boží lid, není však hierarchickou institucí, protože žije
podle nejčistších zákonů Ducha, jež nepočítají s hierarchiemi, ale se službami. Prostě slouží,
nikomu nedává příkazy, jen silám zla, které se musí klanět před mocí, kterou vyzařuje. Taktéž
nepřijímá příkazy od žádné lidské hierarchie, protože je podřízena přímo mně a já jí
disponuji podle své vůle. Nemám na to snad právo? Nenazýváte mně Pánem? Nechte mne
tedy dělat, to co musím.
Centrální buňka je darem mého Srdce lidstvu, pokud ho chcete přijmout. Nemusíte věřit
tomu, co vám říkám, protože jste svobodní. Ostatně, dobře vás znám, vážíte každé moje slovo
na váhách vlastních zájmů, vaší moudrosti, nauky, lidských, náboženských a společenských
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zvyklostí. Dělejte tedy, jak věříte. Vězte ale, že když odmítnete tento dar, budete mít později
potíže, čas běží rychle a moje působení sílí stejně tak. Jestli se nesjednotíte s nástroji určenými
pro tuto dobu, vystavujete se nebezpečí, že nebudete připraveni čelit změnám, které vás
čekají. Jednota s těmito nástroji je pro vás velmi důležitá. Proto vám radím, abyste se cítili být
ve společenství s Centrální buňkou. Nežádají se od vás velké činy, ale duchovní sjednocení s
těmito nástroji prostřednictvím modlitby a vašeho sebedarování Bohu. Přinese to jistě užitek.
Není důležité, nakolik se vám bude dařit vidět nebo chápat moje působení; v této chvíli je
důležitá vaše odevzdanost a připravenost ve víře. Jednoho dne vám bude všechno zjeveno v
plnosti, protože Bůh je Světlo a nedělá tajnosti; nicméně chrání svoje dary až do doby, kdy je
jeho lid dostatečně zralý k jejich úplnému přijetí. Proto působí tyto nástroje nyní v tichosti,
postupně se toto působení ale projeví. V Bohu probíhá všechno spořádaně, bez traumat a skandálů.
 Třetí nástroj je tvořen věrnými civilizacemi žijícími na různých planetách. Jsou to ty
civilizace, jejichž prarodiče se rozhodli už na začátku sloužit Bohu a nespáchali prvotní
hřích.19 Proto se nachází ve zcela odlišných životních podmínkách vzhledem k vám.
Nevstoupilo do nich zlo a byly zachovány mnohé původní výsady, jak na úrovni duchovní,
tak i tělesné. Jejich společnost se rychle vyvinula a mají mnohem větší poznání ve všech
oblastech. Jsou to lidé stejně jako vy, a i oni čekají, až budou konečně znovu sjednoceni
se všemi bratry rozptýlenými ve vesmíru, aby s nimi vešli do nového stvoření.20
Tito bratři vás velmi milují a dávají se Bohu k dispozici, aby vám pomohli. Mnohokrát je Bůh
pověřil vaší záchranou, hlavně v počátcích vašich dějin, kdy se vašim předkům jen stěží dařilo
přežít. Pomáhají vám i dnes, napravují mnohá zla, která působíte sobě i své planetě. Bdí nad
vámi z Božího rozkazu a zakročují, i když si toho nejste vědomi, v situacích, kdy vám hrozí
příliš velké nebezpečí. Jsou schopni působit, aniž je spaříte vy nebo vaše nástroje, mnohé pro vás
už učinili a stále činí ve spolupráci s andělskými zástupy, jejichž prostřednictvím přijímají všechny
pokyny pro své působení dle Božích přání.
Nyní je doba, ve které působení věrných civilizací zesiluje pro dobro těch, kteří se jako vy
nacházejí v nejméně výhodných situacích. Jejich duchovní i fyzické schopnosti a množství
vědeckých a technologických poznatků budou velkou pomocí v tomto čase. Tito vaši bratři budou
posláni navštívit mnohé planety, včetně té vaší. Nejprve se ukáží těm, kteří jsou připraveni je
19 Srv. „Přes velkou bariéru“ 6. Kap.
20 Dlouze jsem hovořila o novém stvoření a o cestě lidstva k němu v knihách „Přes velkou bariéru“ v 15.
kap. a v knize „Přepsat dějiny – první díl z cyklu V Boží mysli“ v 7. kap.
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přijmout. Pomohou vám rozvinout schopnosti duše, potřebné k vašemu poslání. Tyto
schopnosti jsou skryté v každém z vás a musí být rozvinuty prostřednictvím hlubokých a
jemných duchovních i fyzických procesů. Jestli budete otevřeni mému Duchu, dostane se vám od
těchto bratří velké pomoci. Nepošlu je k těm, kteří by je chtěli poznat ze zvědavosti, a už vůbec
ne k těm, kteří by chtěli rozvinout své schopnosti za účelem ovládnutí druhých.
Vězte, že končí doba, ve které lidé zneužívali Boží dary; od nynějška budou milosti dány
tomu, kdo si přeje mi náležet a chce být přiveden ke mně; tomu, kdo je připraven dát mi svůj
život s naprostou upřímností a věrností. Kdo k tomu není ochotný, nemá v sobě Boží přání,
ztratí i milosti, které zdarma dostal. Takto se naplní to, co jsem řekl: „Tomu kdo má, bude
přidáno; a tomu kdo nemá bude vzato i to co má“21.
Po ukončení návštěvy a přípravy těch, které uznám za připravené, se tito vesmírní bratři ukáží
otevřeně celému lidstvu Země i ostatních planet. Tento projev bude zcela pokojný, jeho
účelem bude probudit nerozhodnou a skeptickou část lidstva. Mnozí se probudí; budou
poučeni a ve všem se jim dostane pomoci.
Naopak, pro Boží nepřátele to bude strašný den. Ani proti nim nepoužijí vaši bratři zbraně, nebo
jakékoli násilí, ale svou přítomností definitivně zpochybní Luciferovy plány a plány těch, kteří
se mu klanějí, aby dobyli vesmír. K uskutečnění těchto plánů pracovali následovníci démona celá
staletí, ale budou se muset sklonit před svrchovaností civilizací věrných Bohu. Pro Lucifera to
bude začátek konce, protože už nebude schopen udržet své prázdné sliby, že se stane pánem
vesmíru, že si podřídí lidstvo a že dá moc a práva svým služebníkům.
Boží děti se však budou radovat ze společenství s bratry z jiných planet, s bratry, kteří mají
tutéž lásku k Bohu, přejí si mu obětovat svůj život a věrně mu sloužit. Budete se radovat a
také moje Srdce se bude radovat; bude to počátek vašeho osvobození.
Pro dnešek končím, ale nebojte se! Povedu vás krok za krokem vstříc událostem, o kterých
jsem mluvil; a když budete mít důvěru ve mne, nebudete nepřipraveni. Nechci od vás velké
činy, ale ochotu darovat sebe samé tím, že opustíte každý lidský zájem a kalkul. Vaše
budoucnost je v Božích rukou. Můžete jí čelit, jen když se Mu odevzdáte.
Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.

21 Srv. Mt 25,29
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Budoucnost mého lidu

7. října 2011

Drazí čtenáři,
Ježíš nám naznačuje další krok, a je na nás, udělat ho co nejlépe. Pokusím se vám pomoci několika
slovy.
První krok dělá jedinec, když se svobodně, odpovědně a bezpodmínečně rozhodne pro Ježíše Krista
skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie. V Mariině Srdci se nachází neposkvrněný život, který nám
dává Bůh, jestliže chceme žít s Bohem tváří v tvář, být upřímní, průhlední a celiství. Nežádá se od
nás, abychom byli dokonalí, lepší než druzí, ale abychom pokorně ponořili své hříchy, a s nimi také
své slabosti a potřeby, do Boží lásky. Takto budeme žít jako nová stvoření, podle jeho přání. Jak
postupně porosteme, najdeme svoji pravou identitu v Bohu a plnost života.
Na cestě se budeme potřebovat sdílet s druhými. Život se rodí a rozvíjí ve společenství. Nikdo z nás
si nestačí sám a ani nežije sám pro sebe: náš život roste sdílením se druhým.
Ježíš nám ukazuje náš růst a obnovu církve, která začíná v malých buňkách. Proč? Je normální
začít žít ve společenství v malých buňkách, v nichž lidé žijí pod vedením Ducha Svatého:
manželské páry, rodiny, přátelé, atd. V buňce se žije Božím životem, komunikuje se s druhými, sdílí
se zkušenosti, modlí se. Je to malá církev uvnitř církve univerzální, v níž jsou jedinci otevřenější a
odpovědnější. Snáze se osvobozují od strachu a od vnitřních bloků. To podporuje růst všech.
Buňky, o nichž mluví Ježíš, nejsou ponechány samy sobě. Osoby, které k nim patří, se totiž svým
bezpodmínečným rozhodnutím pro Ježíše Krista bezprostředně spojují se všemi těmi, kteří jsou v
Kristu. Provází je a chrání zvláštní nástroje, které předurčil Bůh pro tuto dobu a které budou stále
přítomné a bude stále snadnější je poznat.22 Duch Svatý vzbuzuje v Božím lidu společenství a tím
ho vede vpřed, aby se stal Kristovým mystickým tělem.
Jak se dočtete v poselství, buňka se neuzavírá do sebe samé, ale směřuje k univerzálnímu
společenství. Proto také na Zemi žijí buňky duchovně a hmotně v bratrské lásce a každý vyjadřuje
svoji originalitu. Je jim vlastní, že členové obětují svůj život Bohu jedni za druhé, aby tak dospěli k
oběti celého lidstva a celého stvoření Ježíši Kristu. Tehdy bude jediný Boží lid v celém vesmíru,
22 Srv. Ježíšovo poselství z 5. září 2011 zveřejněné na této stránce
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bude to nové stvoření.
To jsou zákony Ducha Svatého, které vedou všechny ty, kteří chtějí žít v Bohu. My se budeme
modlit a obětovat Bohu, aby nám Duch Svatý vnukl nejlepší způsob, jak vám vyjít vstříc a pomoci
vám na vaší cestě. Přeji vám sílu a odvahu!
Zdravím vás a žehnám vám v Kristu.

Ježíšovo poselství z 8.září 2011
„Mé drahé děti, budeme pokračovat v rozhovoru o čase, v němž žijete, a o událostech, které vás
čekají. Po tom, co jsem řekl o svém působení a o působení nástrojů, které používám v této době,23
se dnes chci zabývat budoucností mého lidu. Chci vám hned objasnit, že se nejedná o nové
neznámé proroctví, o něčem, co ještě nebylo zvěstováno. Vždyť v modlitbě vyznání víry říkáte,
že čekáte „život budoucího věku“ a církev vždy vyznávala, že věří v můj návrat ve vzkříšení z
mrtvých, v Boží království, které stanovím na konci času a odevzdám ho svému a vašemu Otci.
Dnes vám chci ukázat cestu přípravy, která by vám měla pomoci, abyste si byli vědomi toho,
co se stane, a byli připraveni odpovědět a podílet se svým životem na Božím působení.
Můj lid je, jak jsem vám už řekl, nezaměnitelným a mocným nástrojem mého působení; proto
jsem založil svoji církev. Založil jsem ji na Zemi, kde jsem se vtělil, umřel a vstal z mrtvých.
Církev je mým lidem, který jsem vysvobodil za cenu své krve, a skrze něj se vtěluje mé slovo a
obnovuje se moje oběť. Právě prostřednictvím církve stále trvá v čase moc mé smrti a vzkříšení a
její vliv se šíří na živé a zesnulé v každé době a bude tomu tak až do konce času.
Nepřišel jsem na Zemi ustanovit nové náboženství, ale abych vyzval celé lidstvo k víře v
živého Boha, v TOHO, KTERÝ JE. Ne nějaký bůh coby plod lidské spekulace, jenž se zrodil v
hlavě nějakého filozofa, ale pravý Bůh, který se stal člověkem ve mně. Tím, že jsem se vám ukázal,
jsem vám ukázal Otce, protože Otec a já jsme jedno. Já jsem v Otci a Otec ve mně.24
Stal jsem se tělem, abych posvětil každého z vás a všechny věřící v Boha. Po mé smrti a
vzkříšení už nejste pouhými lidmi z masa a krve, ale Boží děti. Probudili jste se v duchu a stali
se hodni stanout před Živým Bohem tváří v tvář.
Církev není lidská instituce, ale boží. Nicméně byla svěřena lidem na Zemi, i když jsou ve
vesmíru jiní lidé, kteří jsou lepší než vy. Můj Otec chtěl, abych navštívil Zemi a založil zde
23 Viz Ježíšova poselství z 29. srpna 2011 a z 5. září 2011, která jsou zveřejněná na této stránce.
24 Srv. Jan 14,8-11
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Církev. Proč? Protože viděl velikou bídu vaší civilizace a to, jak vás pekelné síly utlačují. Něco
takového nemá obdoby v celém vesmíru, protože vaši prarodiče mnoho zhřešili. Zhřešili víc než
druzí, neboť uzavřeli strašnou smlouvu s Luciferem. Otec vám vyšel vstříc a dal vám velkou
příležitost k vašemu vykoupení.
Církev se nezrodila z člověka, ale z Boha. Zrodila se, aby chránila, zjevovala a podněcovala
život Nejsvětější Trojice. Je to ten život, který neustále vychází z působení Ducha Svatého, „Pána a
dárce života, který vychází z Otce a Syna“. Církev, můj svatý lid, v sobě nemůže obsahovat nic
jiného než boží život, a nemůže dělat nic jiného než tento život předávat člověku a stvoření.
Všechno, co se v církvi protiví božímu životu, ji kazí a znečišťuje.
Ptám se vás tedy: je má církev čistá? Je můj lid drahocennou nádobou, jež obsahuje boží život
anebo je něčím jiným? Upřímně odpovězte, protože církev byla svěřena každému z vás a nejen
těm, kteří jí vládnou. Všichni vy, kteří se nazýváte křesťany, jste byli povoláni být mými svědky.
Obracím se k vám katolíkům, pravoslavným, protestantům, anglikánům, atd., atd. Kdo jste?
Čím jste? Mými svědky nebo svědky sebe samých, svých ideí, teologií, svých lidských zájmů?
Jste zástupci církví zrozených z vašich rozdělení, uhnětené z lidských předpisů nebo církve
zrozené z mého boku, probodeného na kříži? Odpověď nechám na vás, podle vašeho svědomí.
Chci vám říct, co si přeji od svého lidu a co uskutečním svou mocí. Církev ještě potřebuje,
abych jí navštívil svou mocí, která sestupuje shora a ne z vašich kodexů. Zahladím všechny
nedostatky mého lidu, uskutečním to, co dosud nebylo možné z důvodu slabostí a hříchů vašeho
lidstva. Prostřednictvím nového lidu uskutečním svá zaslíbení Božího království.
 Můj lid bude neposkvrněný, jako je Neposkvrněná Matka moje a vaše, Matka církve.
Neposkvrněnost není dokonalost; nepožaduji od vás, abyste byli dokonalí, protože
dokonalý je jen Bůh. Nejedná se ani o pouhou sexuální čistotu. Pravá neposkvrněnost
znamená vysvléci se z vašich postranních zájmů a osobních ambicí. Je to dokonalá
upřímnost přede mnou a před vaším bližním. Dále je to schopnost pokorně uznat své
nedostatky a žádat pomoc od Boha a od bratří. Neschovávat se za neužitečné a škodlivé
ospravedlňování sebe, ale předstoupit před vašeho Učitele. Neposkvrněnost je
synonymem celistvosti.
Ujišťuji vás, že nedokážete být celistvými bez pomoci mé Matky, čisté a svaté Panny, kterou
jsem vám dal za Matku. Shora z kříže jsem ji svěřil Janovi a on ji přijal ve jménu vás všech.
Nesvěřil mu chudou utrápenou ženu, ale mocnou Matku, Ženu, které Otec svěřil úkol rozdrtit
hlavu hadovi. To udělala, když zrodila mne, Božího Syna a když rodí boží děti jako pravá Matka.
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Boj proti silám zla bude stále sílit. Nastane den, kdy pro vás bude Srdce mé Matky jediným
jistým úkrytem, protože její neposkvrněnost vás ochrání od ďáblovy nenápadné zákeřnosti.
Mnohokrát jsem vám poslal svojí Matku, aby vás její láska znovu přivedla ke mně, a její
blízkost vám pomohla překonat obtíže pozemského života. Moje Matka se nesčetněkrát
zjevila na Zemi. Nepřišla k vám, aby vyvolala diskuse a kulaté stoly o nadpřirozených
fenoménech, ani aby vás vedla k fanatismu nebo sentimentalismu, ale aby vás vyzvala k pravé
víře. Maria se zjevila v nejchoulostivějších chvílích v životě církve a Země, aby vám pomohla
překonat obtíže. Vždy vám položila most k Bohu a zároveň pokryla svým milosrdenstvím
množství vašich hříchů. Nezapomeňte na to a kajte se pokaždé, když jste ji nepřijali nebo jste
se jí dokonce vysmáli a odmítli jí. Říkám také vám pastýřům: kajte se! Dobře víte proč.
Budoucnost mého lidu se neobejde bez Marie. Moje církev bude mariánská anebo nebude
mojí církví. Syn člověka se zrodil Jejím prostřednictvím, Jejím prostřednictvím se zrodí nový lid,
který bude mít moc a nádheru Matky Boží.
Maria shromáždí pod svůj plášť lidi ze všech planet ve vesmíru a bude mi je obětovat jako
pravá Matka. Maria je Královnou vesmíru, jako jsem já jeho Králem. Jako taková bude
přijata a uctívána ode všech Božích dětí, ať už se nachází kdekoli. Bude Matkou celého
lidstva. Když člověk odmítá vlastní matku, odmítá život. Proto kdo odmítne Marii, nebude
mít podíl na mém životě.
 Můj lid bude svobodný a nezávislý.
 Svobodný, protože ho budou tvořil lidé svobodní zevnitř. Nezávislý, protože nebude
podřízený tyranii systémů a struktur. Bude schopen přistupovat k Bohu tváří v tvář a
nebude se muset ptát druhých, aby poznal, kdo je Bůh. Bude schopen rozlišit, co je
dobro a co je zlo, a nebude mít jiné učitele ani prostředníky kromě mne. Nebude
ovládaný žádnou hierarchií; nikdo se nebude moci považovat za většího nebo menšího.
Duch Svatý bude svobodně působit v mém lidu a poučí ho. Bůh bude vším ve všech.
Není možné dosáhnout pravé svobody bez neposkvrněnosti, ani neexistuje pravá nezávislost
vně mého Ducha. Vaše lidstvo bylo vždy podřízeno lidským zákonům a autoritám, které se
často ukázaly jako nespravedlivé a kruté, ale bez nichž jste se nikdy neobešli. Proč? Protože máte
tvrdé srdce a většina z vás je daleko od Boha. Jste rebelové svou přirozeností a musíte být
zkroceni jako divocí koně. Nejste uvnitř ani celiství ani svobodní. Kromě toho jste odmítli Boha
a mysleli jste si, že budete svobodnější, ale stali jste se otroky svého strachu. Takto se
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paradoxně bojíte víc svobody než otroctví, protože na sebe nechcete vzít odpovědnost, žít
celistvě před Bohem. Raději posloucháte zkažené systémy, než abyste žili svobodně a odpovědně,
podle Božích přání.
Tato situace na Zemi nebude moci trvat do nekonečna, protože budete postaveni před
jednoznačné rozhodnutí: svobodní lidé v Bohu nebo satanovi otroci. Mezi tím nezbude nic.
Události, které budou následovat a vystřídají se za sebou, vás přinutí k rozhodnutí, a nebudete se
tomu moci vyhnout. Nic vám nepomohou rozptýlení, jež hledáte, vaše slavnosti a hluk, s nimiž se
snažíte vyplnit vnitřní prázdno. Žádná lidská autorita ani žádný systém vás nebudou moci
osvobodit od nutnosti rozhodnout se. Musíte se rozhodnout, jedním nebo druhým způsobem.
Ptám se vás proto: jakými muži a ženami chcete být? Jakou budoucnost si přejete pro sebe a
pro své děti? Chcete být otroky těch, kteří myslí na své zájmy, vládnou vám a zneužívají vás,
ti, jež vás zahrnují prázdnými, klamnými slovy? Nebyli byste raději svobodní, schopní sami
rozlišit, jaká je nejlepší cesta, a s jistotou se jí vydat pod mým vedením? Ještě jste nepochopili, že
vás Bůh miluje a přeje si vaše pravé štěstí? Stvořitel si přeje mír pro své děti, pravou
spravedlnost, svobodu. To vše vám může dát jen tehdy, když se upřímně rozhodnete žít podle
zákonů jeho Ducha, které jsou neomylné, nezkažené a přinášejí jen dobro. Tak žijí Bohu
věrné civilizace na některých planetách ve vesmíru: vnitřně se nechávají vést Bohem, uznávají
jeho všemohoucí moudrost, dodržují jeho zákony a s láskou se jim podřizují. Proto neznají zlo,
protože v nich jsou jen přání dobra. K tomu je povoláno celé lidstvo ve vesmíru, na Zemi jako
na mnohých jiných planetách, na nichž vládne otroctví zkaženosti. Proto jsem zemřel a vstal z
mrtvých, abych vykořenil ze stvoření zlé semeno, které rozsypal nepřítel. Lucifer je vaším
pravým nepřítelem, na to nezapomeňte.
 Můj lid bude kněžský, prorocký a královský.25 Vyzvedne k Božímu trůnu čistou oběť:
každý bude obětovat sebe a bude se přimlouvat za celé stvoření. Bude spojen se mnou,
bude knězem vesmíru. Bude zvěstovat Boží díla a bude mluvit v jeho jménu. Všichni se
budou navzájem poučovat v božích záležitostech.
Kněžství, proroctví a královská hodnost jsou nedotknutelnými výsadami mého lidu, protože
vyjadřují důstojnost Božích dětí. Bůh vám dal svého Ducha a vtiskl do vás svůj obraz a podobu.
Povolal vás do své služby a do služby celému stvoření v Jeho jménu. Nepovolal vás, abyste vládli,
ale abyste sloužili. Kněz je ten, kdo slouží, služebník.
Každý věřící byl k tomuto povolán, proto je každý z vás knězem. Až dodnes toto nebylo v mé
25 Ježíš šíře mluvil o svém lidu v poselství z vánoc 2010 na této internetové stránce
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církvi plně oceněno, protože věřící postavili do středu postavu kněze, kterého mají na očích:
faráře, biskupa, atd., kteří plní zvláštní službu ve prospěch lidu a duchovně ho provází. Ve
skutečnosti je každý věřící knězem, který obětuje sebe Otci a tak se spojuje s mojí obětí. Tak
ke mně přivádí vše, co žije a co je kolem něho; je tím, kdo přivádí celé stvoření. Můj lid bude
kněžským lidem, protože každý jeho úd bude muset zcela prožívat své kněžství. Bude ho
prožívat novým způsobem, v otevřenosti Duchu, tak jak tomu dosud ještě nebylo, protože vše
obnovím.
Také proroctví dosáhne svého plného a správného vyjádření. Všichni budete proroky, pravými
proroky, kteří mluví ve jménu Boha, a jako takové budete přijímat jedni druhé. Nikdo už nebude
pronásledovat proroky, ani s nimi nebude jednat jako se šarlatány nebo vizionáři, protože
každý úd mého lidu bude prožívat prorocký rozměr a bude ho ctít u všech ostatních.
Každý bude králem, protože bude mít plnou důstojnost dítěte božího. Dítěte toho Boha, jenž
je jediným Králem vesmíru. V mém lidu už nebudou tyrani, ale praví králové. Budou sloužit
lidu a nebudou ho utiskovat, nebudou vnucovat své vzdělání, doktríny ani filosofie, ale dokáží
vyjádřit moc Ducha Svatého, protože ta jediná z vás dělá krále.
 Můj lid bude žít ve společenství s anděly a bude s nimi spolupracovat. Kněžství
každého jedince bude zvlášť spojené s kněžstvím sedmi velkých archandělů. Spolu s
nimi bude mít účast na nebeské liturgii, která zůstane jedinou a pravou liturgií v celém
vesmíru.
 Bude lidem tvořeným otci a matkami. Každý muž a každá žena v mém lidu bude
vykonávat své duchovní otcovství a mateřství ve prospěch všech lidí a každého stvoření.
Budou otci a matkami druhých. Jejich prostřednictvím poteče boží život do vesmíru a
k celému stvoření.
 Bude lidem složeným z malých autonomních buněk, které ale budou navzájem svázány
pravým společenstvím a spojeni svazkem lásky. Budou malými božími rodinami a budou
tvořit tkáň celého lidstva. V každé buňce bude intenzivně probíhat život Ducha a tyto
buňky budou jeho vyjádřením. Budou prožívat kněžský, prorocký a královský rozměr.
Budou vedeni pouze božími zákony. Už zde nebudou masy lidí, které naplňují náměstí a
celebrace a potom zmizí v šedi každodennosti. Naopak buňky, o nichž mluvím, budou
živé, pulsující a dynamické, dají nový život mému Mystickému tělu.
Tyto buňky se už začínají formovat v každé části vesmíru. Mnoho lidí dobré vůle se vzájemně
propojuje, aby mohli intenzivněji prožívat svojí víru. Nemusí nutně žít pod stejnou střechou, ale
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jsou hluboce propojeni v mém Duchu. Žijí prostě, nedělají hluk ani nemáchají zástavami, žijí
jako praví křesťané. I vy můžete takto žít, jestli se k tomu cítíte připraveni. Duch Svatý vás
povede.
Na konci času, až odevzdám Království Otci, zmizí všechny buňky, aby se konečně zrodil
jediný, nezměrný lid, který bude jedním srdcem a jednou duší. Bude to nové stvoření.
 Můj lid bude žít v univerzálním společenství. Národy už nebudou rozděleny podle rasy
a podle planet. Lidstvo v celém vesmíru bude tvořit jedinou rodinu: rodinu boží. Bude
žít v hlubokém a živém vztahu s Bohem, s Nejsvětější Pannou Marií a s čistými duchy, kteří
obývají nejvyšší rozměry. Každá buňka na Zemi bude žít v intenzivním společenství se
všemi ostatními buňkami, také na jiných planetách, protože můj Duch je spojí bez
ohledu na jakoukoliv vzdálenost.
 Nakonec, můj lid se mi bude obětovat. Každý bude obětovat sebe Bohu skrze
Neposkvrněné Srdce Panny Marie a bude tvořit mé Tělo, moji církev. Tehdy se bude k
Otci zvedat čistá oběť, skrze Syna, v síle Ducha Svatého. Bude to oběť celého mého
lidu, živých i zesnulých, spojená s mojí obětí. Archandělé ji budou neustále přinášet
před Boží trůn. K ní se připojí čistí duchové všech andělů a svatých. To bude po Bohu
největší síla v celém vesmíru, která se postaví proti pekelným silám.
Vyzývám vás, abyste přemýšleli o těchto bodech a tak pochopili, jak chcete žít, jestli chcete nebo
nechcete patřit k novému lidu. Mějte na mysli, že tento lid připraví cestu k mému slavnému
příchodu. Přijdu a shromáždím všechny mé děti; uvedu je do nového stvoření. Tam budou žít
navždy v duchovním a definitivním rozměru. Tam už nebudou rozdíly mezi rasami a národy.
Bude pouze jeden Bůh a jeden lid.26
Kdy se to všechno stane? V mnohém to záleží na rozhodnutích lidstva, protože vaše rozhodnutí
mohou urychlit nebo zpomalit Boží plány, neboť on respektuje vaši svobodu. Nicméně, Bůh už
pracuje na tom, aby vám otevřel cestu. Bude to postupný proces, ale Otec nebude čekat
navěky, až se lidé rozhodnou. Naopak vám říkám, že čas tlačí; je nutné se co nejrychleji
rozhodnout vážně žít ve víře – dát Bohu první místo a zříci se každé formy egoismu.
Lidstvo v celém vesmíru vchází do rozhodující fáze svých dějin, v nichž moje moc ve spojení s
vírou mého lidu položí základy světa, který přijde, základy nového stvoření. Ať vás najdu
připravené, abych vás mohl použít a přitáhnout vás k sobě. Obětujte mi svůj život, dovolte
Duchu, aby vás přeměnil na nová stvoření. Jenom nová stvoření vejdou do nového stvoření.
26 Srv. Zj 21
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Bůh je připravený. Také nástroje, jež vybral, jsou připraveny27; nyní záleží na každém z vás.
Modlete se a bděte!
Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.”

Pošlu vám Obhájce, Ducha pravdy

31. října 2011

Drazí čtenáři,
blížíme se ke konci roku 2011 a k počátku roku 2012. Ježíš v tomto poselství uzavře jeden cyklus a
otevře cyklus nový.
Jaký cyklus se uzavírá? Až dosud nás vedl za ruku a ukazoval, jak ho následovat . Čas přípravy z
jeho strany končí. Mnohokrát nás vyzýval k oběti vlastního života Jemu skrze Mariino
Neposkvrněné Srdce, vyzýval nás, abychom to udělali rychle, nebo spíše ihned a tak nezůstali sami,
odděleni od Něj, neschopni čelit událostem, které nás čekají v příštím roce.
Jaký scénář nám Ježíš otevírá pro rok 2012? Zjevuje nám, že Otec se rozhodl započít svoji
intervenci v prospěch celého vesmíru, aby se vše stalo novým stvořením. Kdo mu bude otevřený,
bude přeměněn; kdo Ho odmítne, zůstane stranou. Lucifer je zdrojem porušenosti a ti, kteří se pro
něj rozhodnou, budou odděleni od Božích dětí.
„Otec zakročí skrze mne, protože On působí vždy skrze Syna, v moci Ducha Svatého“, říká Ježíš v
tomto poselství. Proč „skrze něj a ne skrze ostatní? Protože skrze Syna bylo vše stvořeno a nic
nebylo stvořeno bez něj“ (J 1,3). Kdo v něj věří a přijímá ho, přijímá milost stát se Božím dítětem.
V Synu, v mystickém sjednocení s ním, se stáváme dětmi (J 1,12) a vstupujeme v plnosti do Božího
života.
Příští rok, jak čteme v poselství, dojde k „tvrdému střetu mezi Luciferem a mnou“, prohlašuje Ježíš.
S Ježíšem bude lid na Zemi a všichni, kteří se sjednocují s Bohem. Ze Země by měla vzejít jiskra
schopná zapálit celý vesmír. „V roce, který vás čeká, budu působit hluboce a v tichosti v duchu
každého člověka dobré vůle a přitáhnu ho ke mně; takto zformuji Církev konečně celistvou a silnou,
27 Viz Ježíšovo poselství z 5.září 2011 na této internetové stránce
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která nebude dělat kompromisy se zlem“, říká Ježíš.
Tak, jako byl Duch Svatý seslán na Pannu Marii a apoštoly na počátku Církve, tak bude dán v této
době těm, kteří budou spojeni s Kristovým dílem. Bude to mocné působení Ducha Svatého v lidech
a mezi nimi navzájem, aby bylo očištěno všechno až do základů, odděleno dobro od zla a zlo
vzdáleno od Božích dětí navždy.
Kdo bude náležet Kristu, toho povede, bude chránit a podporovat Duch Svatý. Připojit se ke Kristu
a vstoupit do Božího života, je možné pouze v Duchu Svatém, který zkoumá hlubiny člověka a
každé živé bytosti. Člověk bude mít možnost rozlišit mezi dobrem a zlem, vybrat si dobro a
odmítnout zlo. Ve všem bude žít a působit, dle zákonů čistého Ducha, bez sebemenšího stínu
falešnosti.
Ježíš slíbil, že Duch Svatý k nám bude mluvit a bude nás vést zvláštním způsobem také
prostřednictvím těchto stránek. Proto vás prosím o modlitbu, abych byla pokorným a připraveným
nástrojem, schopným věrně předat to, co přijmu.
Přeji vám, abyste mohli zvolit Ježíše Krista v Duchu Svatém a budu vás doprovázet obětí svou a
obětí všech, kteří se v tomto čase obětují Bohu. Žehnám vám v Kristu.

Ježíšovo poselství z 23. září 2011
„Drahé děti, přiblížili jsme se konci roku, který jsme prošli spolu. Vedl jsem vás po tuto dobu za
ruku jako děti, abych vás naučil, že Bůh je láska a pravda a stará se o každého z vás. Mnohokrát
jsem vás žádal, abyste mi dali svůj život skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie, abych vás mohl
přetvořit v nová stvoření a tak uvést do Božího království, nového stvoření, které vás očekává.
Vysvětlil jsem vám, že je lepší žít podle Božích zákonů, které jsou plodem jeho lásky, než
následovat svoje sobectví. Vysvětlil jsem vám mnohé věci a vyzývám vás, abyste o nich přemýšleli.
Mnohé další vám bude ještě řečeno.
Příští rok bude bohatý na důležité události pro vaše lidstvo a pro celý vesmír. Bude rokem
rozhodnutí pro každého z vás. Otec čeká od svých dětí pokrok, čeká vážnost a dospělost všech, kteří
v Něj věří a přijímají mne jako Božího Syna a Spasitele. Věci, které jsem vám řekl ohledně
budoucnosti mého lidu28 se začnou uskutečňovat v duchu těch, kteří jsou připraveni zanechat
všechno staré a odít se do Boží novosti.
Mé působení zesílí na všech úrovních a dotkne se celého vesmíru. Nebude možno zůstat přede
28 Viz Ježíšovo poselství „Budoucnost mého lidu“ na této internetové stránce
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mnou lhostejným. Lidé a celé stvoření mne budou muset uznat a přijmout jako Božího Syna, jako
jediného, skrze kterého je možno být spasen. Spasen od koho, od čeho? Od Lucifera, který je
opravdový protivník Dobra, ten který se protiví Bohu celou svou bytostí.
Také Lucifer bude přinucen se projevit před Božími dětmi, protože až doposud se maskoval a
infiltroval všude i v mé Církvi a představoval se v nejrůznějších převlecích. Takto chytal do svých
sítí ambiciózní a malověrné lidi, zaséval obavy a zklamání do lidí dobrých, kteří se snaží žít čestně
podle Božích zákonů. Zvláště na Zemi Lucifer panoval nerušeně v mnohých srdcích a utiskoval
vaše lidstvo. Svedl vás do té míry, že mnozí z vás nejsou už schopni rozlišovat dobro od zla a
zaměňují pravdu za lež a lež za pravdu. Sytil vás lží a strachem, což jsou neomylné známky jeho
přítomnosti a jeho díla.
Lucifer vás držel v hrsti prostřednictvím svých zvrácených obdivovatelů, kteří jsou na
vrcholu pozemské moci; jsou to praví synové temnot, krvežíznivci a prolhanci. Obětovali
Luciferovi svůj život, podepsali s ním krvavou smlouvu a snažili se nastolit na Zemi království
temnot, které odporuje Božímu království a které se nazývá nový světový řád. Tak jako se na Zemi
zrodila moje Církev, první buňka Božího království, tak se zde zrodila také Luciferova církev,
černá církev, jeho temný lid, první buňka jeho království. Už od počátku vaší historie si Lucifer
vybral omezený počet lidí, kteří mu jsou zasvěceni a určeni k nadvládě nad Zemí. Dnes je tomu
zrovna tak, protože zasvěcení Luciferovi je přítomné ve vašem lidstvu odjakživa. V každé době
hrstka lidí držela v otroctví vaše lidstvo, mimo dosah toho, co jste schopni vidět a chápat. Vaše
politické, ekonomické, společenské a další systémy se točí kolem několika osob, které je používají
podle své vůle.
Takto, zatímco si myslíte, že žijete v demokratických a svobodných zemích, žijete ve
skutečnosti v neviditelné kleci: na Zemi nemůže žádná moc překonat ty, kteří přísluší do
Luciferovi kasty. Za mnohými z těch, kteří vám vládnou a které vidíte, stojí jiní, které vidět
nemůžete a kteří spřádají svá temná spiknutí. Nechají si říkat ilumináti, protože se považují za
plné světla, coby ctitelé Lucifera, který byl andělem světla, dřív než uboze zradil Boha. Tito lidé
vám vládnou, jejich vláda a působení je ve stínu, jsou přestrojeni jako jejich otec, připraveni zabít
kohokoli, kdo se přiblíží a pokusí se vztáhnout ruku do jejich slují.
Tito stojí také na vrcholu Luciferovy církve, která je jeho lidem. Mimo ilumináty patří k
luciferské církvi všichni, kteří dobrovolně a s plným vědomím odmítají Trojjediného Boha a rouhají
se jeho jménu a Lucifera uznávají jako jediného boha. Výměnou dostávají výhody a privilegia,
pozice představených národů a majetek. Takto pracuje Lucifer; slibuje všechna království světa, tak
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jako je nabízel mně29 a využívá ambicí a chamtivosti těch, kteří se mu zasvěcují. Peníze, sex,
bohatství a moc jsou v jeho rukách a on je dává, komu chce.
To vše vám Bůh nikdy nenabídne, protože Boží království není tvořeno pozemskými věcmi, penězi,
jídlem, radovánkami, ale bohatstvím Ducha. Bůh vám nenabízí materiální dobra, ale opravdové
Dobro, které je jeho život a v něm je všechno co potřebujete k víc než důstojnému životu.
Kdo stojí v mém Duchu, přeje si bohatství Ducha. Kdo stojí s Luciferem, přeje si království
světa, a k tomu, aby je obdržel, neváhá zaprodat sebe sama a zničit všechno, co stojí v cestě
jeho plánům. Ti, kteří se takto chovají, stoupají vzhůru; čím více jsou zkorumpovaní; tím více jsou
uznávaní masami. Čím více mají majetku, tím více jsou považováni za zasloužilé a schopné,
protože ve vašich očích je důležité co kdo má, ne to, co kdo je. Malí, chudí, upřímní a slabí jsou
považováni za nic, za překážky k odstranění. Lidé na Zemi, z větší části hluší k Božímu hlasu, se
nechají pohotově okouzlit klamnými hlasy tajemných sirén, za nimiž stojí Lucifer a směje se jejich
naivitě.
Můj Otec až dosud toleroval situaci vašeho lidstva. Oběti mnoha maličkých, bezbranných a
zlem utiskovaných lidí odvracely jeho hněv nad Zemí. Bůh si nepřál tyto oběti, jak si myslí
pošetilci ! Toleroval je s ohledem na vaši svobodu, zároveň je ale proměnil v celopal spásy. Můžete
poděkovat těmto nevinným obětem, o kterých říkáte, že jsou poslední, ale které Bůh přijal jako
opravdové mučedníky. Díky nim Země ještě existuje!
Bůh mne poslal na Zemi, abych vám pomohl a já jsem přišel zničit Luciferovo království a
nastolit království nové, království Boží. Proto jsem založil Církev, abych odvrátil toto lidstvo od
zla a ukázal mu cestu zpátky k Bohu. Dobře víte, jak jsem byl přijat na Zemi; ukřižovali mne a
mysleli si, že tím uctívají Boha. Poslal jsem své apoštoly, svaté, proroky; naložili s nimi podle své
vůle, často to dělali v mém jménu. Poslal jsem svoji Matku; málokdo ji přijal; mnozí se rouhali a
rouhají jejímu svatému jménu. Lucifer se stále vznáší nad vašim lidstvem, jste proniknuti jeho
smrtelným dechem. Žijete v úpadku a porušenosti, úroveň vaší civilizace je nejnižší v celém
vesmíru. Vděčíte za to Luciferovým dětem, které vám vládnou, znečišťují vaše svědomí až k
obecnému nezájmu. Mohou to dělat, protože jste vzdáleni od Boha a nikdo vás nemůže bránit;
protože i křesťané jsou slabí, zaneprázdněni věcmi světa více než věcmi Božími. Moje Církev přes
svatost mnoha věrných je slabá ve víře a vevnitř pošpiněná mnoha nečistotami; kromě toho mnozí
křesťané nevěří v existenci démona. Takto moje Církev nemůže odpovídajícím způsobem čelit
církvi Luciferově. Nad zvrácenými systémy, které vás utlačují, je možné zvítězit jen vírou ve mne.
Pouze v mém Jménu vás mohu spasit, protože Lucifer proti mně nic nemůže.
29 Srv. Mt 4,1-11
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Co se děje na Zemi? Lidé nemyslí na Boha, ale na sebe samé; jsou víc zaneprázdněni, aby
přežili , než aby žili. Myslí si, že znají všechno, ale tápou ve tmě ohledně všeho, zubožení
duchovně i materiálně, hladoví nebo přesycení, rozděleni trýznivými válkami i mezi náboženstvími.
Napodobují pomíjivé vzory a škodlivé životní styly. Hnaní touhou po zisku poškozují planetu. Jsou
terorizováni nebezpečími a hrozbami všeho druhu, pravými nebo údajnými, které jsou ilumináti
schopni vytrubovat, aby přiměli masy k chování podle jejich představ. To je aktuální situace, ve
které se nachází vaše lidstvo, kterou ale nevidíte. Nemůžete, protože vám chybí poznání Boha, ze
kterého vychází každé pravé poznání a které odkrývá i tajemství temnot.
A teď se vás ptám: může snad Bůh, který je Otcem, ještě dovolit toto všechno, zatímco jeho
děti naříkají a volají k Němu o pomoc? Jistěže nemůže. Situace je tak vážná, že je zapotřebí
přímý Boží zásah, který povede k definitivnímu obratu ve vaší historii. A to platí i pro celý vesmír.
Bůh musí vládnout jako jediný Pán, zatímco Lucifer zaujme místo, které mu náleží. Otec
zakročí skrze mne, protože On jedná vždy skrze Syna v moci Ducha Svatého.
Proto vám říkám, že příští rok dojde k tvrdému střetu Lucifera se mnou. Jako je pravda, že
Lucifer nenávidí Boha, tak také platí, že se tato nenávist nejvíc projevuje ve vztahu ke mně. Je to
proto, že jsem jako Boží syn přišel na Zemi zničit jeho království a založit království Boží.
Kosmický zápas mezi dobrem a zlem dosáhne vrcholu v přímém střetu mezi Luciferem a
mnou. Lucifer věřil, že mne porazil, když jsem visel na kříži, ale jeho uspokojení se mým
vzkříšením změnilo v naprostý krach. Krev, kterou jsem prolil a kterou se opíjel, se stala jeho
posedlostí; proto hledá krev svých obětí, aby se mi pomstil. Trápí Boží děti, tak jak to dělal s Božím
Synem, ale ve své slepotě nechápe, že oni jsou obětováni mně, jsou sjednoceni s mou obětí; jejich
utrpení, tělesná i duchovní, ponořená do mého kalicha, ničí jeho moc. Lucifer mne nenávidí a
nenávidí všechny, kteří mi náleží, ale nebude tomu tak navždy.
V příštím roce dám moc čelit zlu a porazit ho těm, kteří mne milují a patří mi. Zahrnu svůj
lid mnohými milostmi. Jestli budete připraveni sjednotit se se mnou, vytvoří se velký lid, který se
postaví Luciferovým dětem. Tehdy ze Země vyjde jiskra, která zapálí celý vesmír, protože můj lid
vydá svědectví, tak jak tomu mělo být už od počátku, ale nebylo tomu tak. Nyní však člověk ve
vesmíru pozná, co Otec uskutečnil skrze mne, rozpozná velikost a lásku svého Stvořitele. A až
zvěst o spáse dojde ke všem národům vesmíru, tehdy se vrátím a budu obětovat Otci svůj lid,
který jsem vykoupil svou krví. Lucifer a jeho následníci budou navždy odděleni od Božích
dětí.
Kdy a jak se to stane? Bude to postupný proces, ale ne pomalý, naopak bude rychlý.
Nemyslete ale, že budete svědky mimořádných fenoménů, nečekejte hvězdné války. V roce, který
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vás čeká, budu potichu působit v hlubině a v duchu každého člověka dobré vůle a přitáhnu ho
k sobě; utvořím si takto Církev, která bude konečně celistvá a silná a nebudou v ní
kompromisy se zlem. Mimořádná znamení přijdou později, aby potvrdila mé dílo. Záleží na vás,
abyste tento čas zkrátili, tím, že odpovíte a budete připraveni. Očekávám tuto připravenost od
každého z vás. Každý je důležitý pro můj plán, přitáhnout ke mně celé stvoření.
Snažte se dobře pochopit, že Země má v této době klíčovou úlohu. Jen zde jsem umřel a vstal z
mrtvých; vaše lidstvo bylo svědkem toho, co jsem řekl a učinil a apoštolé přijali poslání křtít v mém
jménu všechny národy. Proto má lidstvo na Zemi prvořadý úkol, přinést zvěst o spáse těm ve
vesmíru, kteří mě ještě neznají. Lidstva, která zůstala věrná Bohu, jsou připravena vám
pomoci svou spoluprací na tomto díle a dát k dispozici své schopnosti. Vy se ale musíte
rozhodnout obětovat mi svůj život a být mi zcela k dispozici, cele a oddaně. To je vše, co od vás
žádám; zbytek udělá moje moc.
Jestli vás bude mnoho, kteří odpovíte na mé pozvání, tak se příští rok utvoří mnoho buněk.30
Budou poučeny přímo Duchem Svatým. Stanou se kvasem, který prokvasí celé lidstvo. Jestli bude
málo těch, kteří odpoví, bude muset můj Otec působit jinak, protože nemůže čekat donekonečna
na vaše rozhodnutí. Jak jsem vám řekl, ve vesmíru jsou jiné civilizace, které jsou věrné Bohu, a jsou
připraveny mu sloužit. Vyzývám vás proto, abyste se dali k dispozici pro Boží plány a využili
milosti, které vám můj Otec dá v příštím roce.
Drahé děti, tímto poselstvím prozatím uzavírám můj dlouhý rozhovor s vámi. Je čas, aby vám
Otec poslal v mém jménu Ducha Svatého. To, co jsem řekl apoštolům, říkám nyní i vám: je
dobře, abych vás opustil, protože jinak k vám nepřijde Duch pravdy.31 Dá vám poznat vše, co si
přeje mé Srdce, ochrání vás před zlem, před svody nepřítele a před každou lží, protože On je
Obhájce. Bude s vámi stále, bude k vám mluvit, aby vás poučil a vedl, abyste byli schopni žít podle
Božích Zákonů, vykonávat vaše poslání. Naučte se ho poznávat a milovat; můj lid Ho skoro nezná,
přestože je všemohoucím a neomylným vůdcem každé duše i Církve.
Ještě jednou vás žádám, abyste měli ve mne důvěru a dali mi svůj život skrze Neposkvrněné
Srdce Panny Marie. Nebudete schopni porozumět událostem tohoto času ani se účastnit na
mém díle bez vašeho sebedarování. Buďte proto pevní ve víře, v naději a lásce. Buďte silní,
30 Ježíš se mnou mluvil o buňkách v poselství nazvaném: „Budoucnost mého lidu“, na této
internetové stránce

31 Srv. Jan 16,7
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dospělí, průhlední a upřímní před Bohem. Zanechte jakéhokoli sobectví, ambicí a nároků.
Především odstraňte svou vychytralost, protože vám není k ničemu. Žijte jednoduše a láskyplně ve
vztahu k Tojjedinému Bohu a pokorně se rozhodněte být jeho věrnými dětmi. Nesnažte se všechno
dělat sami, protože doba je zlá a nebezpečná pro ty, kteří nestojí v Bohu. Nyní víc než kdy jindy
vám říkám, že kdo bude chtít zachránit svůj život, ztratí jej32. Slibuji, že vám nic nebude chybět a že
budu vždy s vámi, jestli budete chtít putovat po mém boku. Když přijdete ke mně, moje láska vás
nasytí.
Zdravím a žehnám každému z vás, vašim rodinám, všemu co děláte, všemu co patří k vašim
životům; žehnám všem křesťanům na Zemi, každému člověku dobré vůle, celému lidstvu i
každému stvoření na vaší planetě, která je mi drahá i přes svoji nevěru.
Žehnám vám ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého.”

Co je staré, pominulo ( 2Kor 5,17 )

19. listopadu 2011

Drazí čtenáři,
jak víte, Ježíš nás vedl prostřednictvím svých poselství počínaje srpnem 2010. Tento cyklus uzavřel
poselstvím z 23. září 2011, které bylo nazváno : „Pošlu vám Obhájce, Ducha pravdy“32, ve kterém
mimo jiné slíbil, že nás Duch Svatý povede zvláštním způsobem. Poselstvím, které následuje, nás
začíná poučovat Duch Svatý, jak Ježíš slíbil.

Co to znamená? Odvrací se Ježíš od svého lidu? Ne, naopak! Znamená to, že Ježíš bude působit v
moci Ducha Svatého a společně s Duchem Svatým povede lidstvo k Otci. Ježíš ukáže svoji moc
Pána vesmíru, který žije ve slávě Otce, a do které chce přivést i lidstvo, jež bude ochotné ho
následovat. Otevírá se cesta, která přivede lidstvo na vyšší úroveň. Toto je vyjádřeno velmi dobře

32 Poselství uveřejněné na těchto stránkách 23. října 2011
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v úryvku Lukášova evangelia33, který cituje proroka Izajáše:
„Duch Hospodinův je nade mnou;
proto mne pomazal,
abych přinesl chudým radostnou zvěst;
poslal mne,
abych vyhlásil zajatcům propuštění
a slepým navrácení zraku,
abych propustil zdeptané na svobodu,
abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy“
Jak toto všechno Ježíš uskuteční? Mocí Ducha Svatého uzdraví porušeného ducha lidstva, posílí
ho, aby se zbavil porušenosti a byl vzkříšen. Pán to může uskutečnit mocí Ducha Svatého pouze
v duchu lidí, kteří jsou ochotni nechat se proměnit a pozvednout. Tak jako byl Ježíš vzkříšen z
hrobu mocí Ducha Svatého, tak bude stejnou silou dána lidstvu možnost vyjít z porušenosti.
V následujícím poselství nás Duch Svatý přivádí k Ježíši Kristu, Pánu vesmíru a společně s Ježíšem
k Otci. Vysvětluje, jaký je třeba zaujmout postoj, abychom byli zapojeni do všemohoucího působení
Nejsvětější Trojice.
Duch Svatý nám zaručuje plody tohoto pozvednutí: „Ujišťuji vás, že jestli se celé lidstvo bude
kát, rozpozná a přijme Ježíše Krista a bude se mu obětovat, bude rychle překlenuta fyzická i
duchovní vzdálenost dělící lidstvo Země od civilizací věrných Bohu.“
Duch Svatý nás společně s Ježíšem Kristem důvěrně poučí a upevní v pravdě. Dá všem lidem
velkou příležitost, aby ho poznali; osvobodí lidstvo od útlaku zlého ducha, od úchylek, omylů a
svodů, které se šíří na Zemi i v jiných částech vesmíru.
Poselství z 8. září 201134 zakončuje Ježíš slovy : „Bůh je připraven. I nástroje, které si vzal na
pomoc, jsou připraveny; nyní je řada na každém z vás“.
Drazí čtenáři, dovolte mi položit vám několik otázek, které jsem položila i sobě samé.
Jste připraveni
 chápat a uvést do života tento Boží plán?
33 Viz. L 4,18-19
34 Poselství nazvané „Budoucnost mého lidu“, uveřejněné na těchto stránkách 7 října 2011
116

 šířit ho a svědčit o něm?
 tvořit buňky lidí, kteří jsou ochotni žít a svědčit o tomto plánu?
Lidstvo se začne pozvedat také díky každému z vás a vaše oči zjeví velkou naději v naplnění
Božích zaslíbení.
Vydavatelství „Lucci dell’Esodo“ vám bude k dispozici, jestli si přejete náležet k tomuto plánu,
zodpoví vám vaše otázky a bude vás doprovázet modlitbou.
Poselství Ducha Svatého z 6. listopadu 2011
Zdravím vás, drahé děti! Zdravím vás, kteří věříte v Trojjediného Boha, přijali jste Ježíše a milujete
ho. Vy jste Boží děti, zrozené z Ducha Svatého, už nejste pod nadvládou těla a hmoty. Zdravím také
ty, kteří nevěří, nebo se snaží věřit; i vy jste Boží děti, musíte ho však ještě spatřit a porozumět mu,
aby jste byli šťastni. Zdravím a žehnám celému lidstvu Země utiskovanému velkými souženími,
ale povolanému ke vzkříšení v Kristu, k přeměně v nové stvoření.
Přicházím k vám, protože mě posílá Otec, ve jménu Ježíše, abych splnil, co mi náleží: poučit a
bránit vás, střežit ve vás život, ten život, který předávám celému vesmíru. Přicházím, abych k vám
mluvil o Bohu, o Božích věcech, o Ježíši a jeho lásce, abyste mohli nalézt cestu vedoucí ke Kristu a
skrze něj poznat Otce. Jestli budete pozorní k mým slovům a uvedete je do života, uděláte velký
pokrok na duchovní cestě a já vás přivedu k plnému pochopení toho, co je třeba, aby se z vás stala
nová stvoření. Nebojte se a následujte mne, nechte se vést do Boží hlubiny.
Začínám svůj rozhovor s vámi. Výchozím bodem je: BŮH JE ŽIVOT; všechno co je, stvořil Bůh
a může to pokračovat v bytí jedině tehdy, zůstane-li v Bohu. Kdo přijme tuto pravdu, žije ve
vědomí a svobodě Božích dětí. Kdo ji nepřijímá, nežije autentický život a skončí v temnotě
nevědomosti a otroctví.
Bůh je Trojjediný: Otec, Syn a Duch Svatý. Každá Osoba harmonicky působí ve své
originalitě. Každá ze Tří Osob se vyznačuje určitým působením, které nicméně přispívá k
jednotnému a širšímu působení, jež je neustálým a vznešeným působením Nejsvětější Trojice. Takto
se působení Otce sjednocuje a doplňuje působením Syna a Ducha Svatého, aniž by se navzájem
překrývala či rušila. Trojiční působení je tvůrčí, spásonosné a posvěcující. Je to největší síla
přítomná ve vesmíru, ze které se odvozují všechny duchovní i hmotné zákony platné ve stvoření.
Život každého z vás je zakořeněn v této pravdě: byli jste stvořeni Bohem35 a jste stvořeními.
On vás nestvořil, aby vás mohl využívat, protože On nic nepotřebuje: Bůh si vystačí sám se sebou.
35 Duch Svatý mi vysvětlil, že pokud používá výraz „Bůh“ myslí tím Nejsvětější Trojici
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Stvořil vás z lásky, abyste se mohli účastnit jeho nezměrného života a jeho slávy. Bůh nemá nic sám
pro sebe, ani se neuzavírá sám do sebe, nechává volně proudit svoji moc. Proud jeho síly rodí život.
Bůh je život a proto tvoří; kdyby netvořil, nebyl by Bohem.
Bůh coby Stvořitel je nad každou bytostí; nechová se však ke svým stvořením jako panovník.
Naopak je starostlivým Otcem, který pečuje s láskou o všechna živá stvoření a dává jim vše, co
potřebují. A nejen to: nejvznešenějším stvořením - andělům a lidem - dal mysl, inteligenci a
poznání. Uschopnil je ke spolupráci s Ním, předal jim důležitý úkol k prospěchu celého stvoření.
Přesto platí: Bůh zůstává Bohem; jeho inteligence a síla o mnoho přesahují inteligenci a sílu živých
bytostí.
Jste povoláni ke spolupráci s Bohem, ale nejste jako Bůh, jste stvoření, která mají svá
omezení. Bůh vás omezil. Toto omezení je vám coby stvořením vlastní také z hlediska vaší
struktury a každá živá bytost od té nejmenší až po tu největší je nese v sobě, toto omezení také
zřetelně odlišuje tvory od Stvořitele. Bůh to učinil ne proto, aby vás ponížil, ale aby vás ochránil a
zabránil vám škodit sobě samým a ostatním stvořením. Zákony, které vládnou vesmíru, jsou mocné,
neomylné a vznešené; jen Boží inteligence může chápat jejich dosah a účinně je ovlivňovat. Pouze
Boží láska působí, že zákony života jsou ku prospěchu stvoření a ne k jeho škodě. Bůh postupně
sděluje člověku znalost těchto zákonů. Čím více je člověk věrný Bohu, tím více dostává od svého
Stvořitele inteligenci; duch každého stvoření je více pozvedán, Bůh svěřuje poznání, tak jak je tomu
u andělů, kteří jsou čistí duchové.
Bůh na svoji moudrost nežárlí, naopak, předává ji dobrovolně svým přátelům. Svým dobrým a
věrným dětem dává Bůh moc rozumět a ovlivňovat zákony stvoření, protože tyto zákony působí v
podřízenosti Bohu, v souladu s Ním a s láskou ke všem stvořením. Takto nejsou vaše omezení,
vlastní tvorům, překážkou v poznání. A tak je to i u lidí na jiných planetách, kteří se neprovinili
prvotním hříchem36 a kteří pochopili a přijali za své, že Bůh je nade všemi a nade vším. Proto
zůstávají vzhledem k Bohu omezenými stvořeními, ale díky Boží milosti jejich omezení nejsou
překážkou v plnění jejich poslání, protože jsou zcela věrní Bohu a je jim cizí sobectví. Přesto
nemůže lidské poznání nikdy překonat poznání Boží a jak jsem již řekl, Bůh zůstává Bohem.
Pochopte, že nesprávné použití zákonů života by vedlo k obrovským škodám ve stvoření; moc
plynoucí z těchto zákonů by se stala smrtící zbraní v rukou těch, kteří jim nerozumí, nebo v horším
případě si přejí je zneužít ve svůj prospěch. Nikdo si nesmí zahrávat se zákony života. Pokud by
Bůh neomezil svá stvoření, byl by vesmír ve velkém nebezpečí.
36 O civilizacích na jiných planetách jsem mluvila v 6. kapitole mé knihy „Přes velkou bariéru“
vydané vydavatelstvím Lucci dell’Esodo
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Je pro vás velmi důležité, abyste chápali a přijímali fakt, že jste stvořeními. Pokud tomu tak
není, nevyhnete se sobectví a sebestřednosti. Lucifer tuto skutečnost nepřijal. Chtěl být jako Bůh,
dokonce více než Bůh. Nepřijal svoje omezení, protože nepochopil a nepřijal Boží lásku. Chtěl
narušit řád stanovený Bohem tím, že překročil stanovené hranice a padl do záhuby. Ve svém
odcizení se od Boha použil podlým způsobem své poznání, které dostal jako anděl a způsobil tím
zkázu mnoha živých tvorů.
Lucifer oklamal část lidstva a mnozí lidé, mezi nimiž byli i vaši předkové, mu uvěřili . Tito lidé
dobře věděli, že jsou stvořeními a že nemohu být jako Stvořitel. Lucifer je ale přemluvil, aby se
vzbouřili proti Bohu, přesvědčil je, že takto jednou provždy zruší svá omezení a budou jako Bůh.
Vaši prarodiče podobně jako Lucifer nepřijali své omezení a tím způsobili mnohé bolesti sobě i
svým potomkům. Svým lhaním vytvořil Lucifer v lidech falešný obraz o Bohu jako o tyranu, který
svá stvoření zotročuje. Přiměl je k uzavření smlouvy, díky které měli získat poznání, jež je učiní
rovné Bohu.
Luciferův klam pokračuje dodnes, protože mnozí z vás nepřijímají to, že byli stvořeni a že
jsou omezená stvoření. Odevzdávají se démonu, aby se zbavili svých omezení, aby byli silní a aby
zvítězili. Věří, že takto mohou panovat vesmíru i stvoření a ustavičně porušují zákony života.
Škody, které působí svým jednáním, máte před vlastníma očima: utrpení, nemoci, přírodní a
duchovní katastrofy všech druhů, které vás postihují a trápí.
Po prvotním hříchu se lidstvo rozdělilo: jedna část zůstala věrná Bohu a druhá ne. Vaši
vesmírní bratři, kteří zůstali věrni, se zcela odevzdali Bohu, uvěřili v Jeho lásku a dobrotu. Udělali
úžasný pokrok v poznání ve všech oblastech. Úroveň jejich civilizace je mnohem vyšší ve srovnání
s tou vaší, ale stále se považují za stvoření, omezená a potřebná Boží pomoci, jeho síly a
inteligence; jsou poddajní a upřímní, proto se jim od Boha dostává poznání skutečnosti, které se
neustále rozšiřuje.
Část, která se vzbouřila, včetně té vaší, pokračovala v tvrdohlavém odmítání pravého Boha.
Na Zemi vaši předkové uzavřeli smlouvu s Luciferem, uctívali ho přímo, nebo v podobě falešných
bohů, aby dostali to, co si tolik přáli: poznání, jež je učiní rovné Bohu. Ubozí lidé! Oddělili se od
pravého Boha, zůstali však křehkými stvořeními; sliby Lucifera se neuskutečnily a vaši předkové
místo toho, aby se stali rovni Bohu, skončili pod démonovým jhem.
Vaše lidstvo potřebovalo, aby se objevil někdo, kdo bude schopný zlomit Luciferovo jho a
znovu ukázat správnou cestu. Byl zapotřebí Osvoboditel, který by zrušil dávnou vinu a obnovil
vztah s Bohem; Svědek, který by důvěryhodně mluvil o Božím životě. Potřebovali jste Spasitele.
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Byl slíben vašim otcům, hned po jejich pádu – a Spasitel Ježíš Kristus, Boží Syn, přišel na Zemi.
Zde se vtělil, zemřel a vstal z mrtvých, jednou provždy, pro dobro všech lidí ve vesmíru.
Příchod Ježíše Krista na Zemi znamenal rozhodující a definitivní zlom v historii lidstva celého
vesmíru. Rozhodující , protože:
 Ježíš se ukázal jako jediná CESTA, která vede k Bohu a zrušil klikaté cesty Zla, zmátl
všechny strategie démona, určené k matení člověka.
 Přišel jako PRAVDA, ukázal Boží skutečnost a Luciferovy lži, ukázal je lidem takové, jaké
jsou;
 Představil se jako ŽIVOT tím, že zrušil moc smrti, která je nejvyšším stupněm porušenosti,
nejhořčejším plodem prvotního hříchu. Smrt ještě existuje, to je pravda, ale nebude tomu tak
navždy: na konci časů bude muset ustoupit před životem bez konce, protože Ježíš zemřel,
vstal z mrtvých a odňal smrti moc ke zničení člověka. Člověk se bojí smrti a z tohoto
strachu pochází všechny ostatní strachy. Lucifer dokázal zneužít lidský strach před
smrtí ve svůj prospěch. Největším omezením každého stvoření je jeho smrt; Lucifer
obvinil Boha ze smrti lidí a slíbil jim, že jim dá nesmrtelnost výměnou za smlouvu s ním.
Svou smrtí a svým zmrtvýchvstáním odebral Ježíš smrti moc vás zastrašovat. Z toho plyne,
že v Něm můžete překročit bariéru smrti a že smrt není věčná; nemůže se dotknout vašeho
ducha, dotýká se jen vašeho těla až do doby na konci časů, kdy vstanete z mrtvých a smrt
bude zničena navždy37.
Ježíšův příchod uvedl lidstvo do konečné fáze jeho dějin protože:
 počínaje Ježíšem Kristem se lidstvo vydalo na cestu vedoucí ke konci časů, což
neznamená katastrofy, ale uskutečnění Božích plánů. Konec časů je konec starých věcí a
začátek nové skutečnosti; je přeměnou lidstva, všeho stvořeného k obrazu oslaveného
Krista, který překonal všechny překážky, včetně smrti.
Vaše příslušnost ke Kristu a upřímné darování se Jemu, to jsou záruky proměněného života,
který vítězí nad smrtí, bezpečnou cestou k poznání Boha a skutečnosti takové, jaká je v Bohu.
Ježíš otevřel před každým člověkem nový prostor, správný zorný úhel, ze kterého je možno vnímat
Boží působení a účastnit se ho, ne jako otroci poslušní rozkazů, ale jako děti. Tím, že na sebe přijal
smrt a vzkříšení za vás, smazal váš dluh před Otcem, učinil z vás své bratry a Boží děti. Nyní
můžete stát beze strachu tváří v tvář před Bohem a uplatnit svou důstojnost a velikost k účinnému
37 Srv. Jan 14
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vykonávání poslání, které vám bylo svěřeno. Poslání udržovat společně se Stvořitelem život
vesmíru. Ano, je to právě váš život, sjednocený s životem Božím, který podporuje celé stvoření,
jestliže jste schopni ponořit své bytí do Boha a uznat, že jste jeho stvořeními. Život každého z vás je
v plánech Stvořitele nenahraditelný!
Ježíš Kristus byl poslušný Otci až do smrti. Stal se člověkem a přijal na sebe omezení vlastní
stvořením, vyjma hříchu, který vynesl na kříž a zvítězil nad ním vzkříšením38.
Svou obětí přivedl vaše postavení do situace lidstev, která zůstala věrná Bohu již od začátku. I
vy, pokud přijímáte a milujete Ježíše Krista a dáváte mu upřímně svůj život, můžete překročit
vlastní omezení. Můžete dosáhnout poznání Boha a skutečnosti, chápat zákony Ducha, kterými se
řídí život. Přes veliký rozdíl mezi poznáním vašim a poznáním věrných vesmírných bratří máte vy,
stejně jako oni, tutéž možnost, protože jste všichni Boží děti a máte stejnou důstojnost před Otcem.
Je ale třeba, abyste přijímali Ježíše Krista a náleželi mu, a jeho prostřednictvím Otci v moci Ducha
Svatého. Ujišťuji vás, že pokud by celé lidstvo na Zemi činilo pokání, uznalo a přijalo Ježíše
Krista, obětovalo se mu, mohlo by rychle překlenout fyzickou i duchovní vzdálenost, která ho
dělí od civilizací věrných Bohu.
Mnozí z vás se ptají, co je třeba dělat, aby člověk opravdově náležel Kristu. Moje odpověď
zní: je třeba Mu obětovat vlastní život. Pouze oběť vašeho života vám umožní plně vstoupit do
života Nejsvětější Trojice. Vysvětlím vám proč: darování sebe samých Ježíši - to vám umožní
odevzdat mu vaše omezení, která máte coby stvoření. Ježíš je vezme na sebe a ponoří je do své
smrti a vzkříšení, úzce vás sjednotí se sebou, aby pozvedl svou i vaši oběť k Bohu Otci, který vás
přijme společně s Ježíšem a mne pošle k vám. Já sestoupím, abych posvětil vaši oběť a sjednotil vás
ještě více se Synem. Tak ve vás proudí Ježíšův život a jeho moc, které vychází z jeho Srdce a vítězí
nad smrtí. Od vítězství k vítězství uzříte proměnu celé své bytosti, protože hmotný člověk, který ve
vás vládne, postupně ustoupí člověku duchovnímu, který ve vás je, ale musí být probuzený láskou a
působením Trojjediného Boha.
A teď vám položím ještě několik otázek, ze kterých můžete vycházet při vašich osobních a
společných úvahách a při modlitbě:
Kým je pro vás Ježíš Kristus? Králem vesmíru, nebo Ježíšem z Nazareta? Nedivte se této
otázce: mnozí křesťané už dávno nemají jasno v tom, kdo je Ježíš. Zůstává jako vzdálená postava,
známá spíše z doslechu, než z osobní zkušenosti. Vybledlá postava, podobná postavám z historie, o
kterých se učí ve škole a na které se zapomíná, jakmile se zavřou knížky. Ježíš nežije v knihách, i
38 Fil 2, 1-11
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když jsou pěkné a mluví o něm: Ježíš žije ve vašem duchu. Není uzavřený v nějakém období
vaší historie, ale žije věčně a je stále tentýž, protože je Bůh. Pracuje stále ve vašich dějinách, nyní
jako vždycky; nezastavil se v Palestině, ale vystoupil na nebe a sedí po pravici Otce; je Pánem
vesmíru. Není nějakou osobností, ale Osobou, Druhou Osobou Nejsvětější Trojice. Jste si toho
vědomi?
Víte, že vás Ježíš vede k Otci, nebo vám jednoduše stačí modlit se k Ježíši? Jestliže nechápete,
že Ježíš žije pro Otce a přeje si vás k Otci přivést, nepochopili jste jeho dílo. Mnozí křesťané vidí
Ježíše trpícího na kříži a zastaví se na vyjádření lítosti, nebo ho žádají o pomoc v těžkostech života.
To jistě není špatné, protože Ježíš se stal opravdovým člověkem, trpícím na kříži a také mužem
bolesti, který dobře zná vaše utrpení i utrpení světa a pomáhá vám nést vaše kříže. Přesto je třeba jít
o krok dál: dívat se také na jeho vzkříšení a nanebevstoupení.
Ježíš svým zmrtvýchvstáním obnovil prvenství života nad smrtí a zřejmě zviditelnil moc Otce
Stvořitele, který žije a triumfuje v Synu Vykupiteli, v tom, který zachraňuje od smrti celé stvoření.
Ježíš vystoupil na nebe a sedí po pravici Otce a přimlouvá se za celé stvoření. To znamená, že Boží
dílo se nevyčerpalo tím, co se stalo na Zemi, ale rozšiřuje se v čase a prostoru až navěky. On
stále působí, aby dovedl svůj lid do zaslíbené země, která je novým stvořením. Je to věčný a
neporušený rozměr. Do něho bude uvedeno celé lidstvo na konci času, když bude konečně
přivedené ke Kristu a s ním sjednocené.
Víte, že Otec a Syn působí vždy v moci Ducha Svatého? Působení obou je neoddělitelné od
působení mého. Vše co si Otec a Syn přejí, uskutečňují prostřednictvím Ducha Svatého. Já
vycházím z Otce i Syna, protože jsem posílán uskutečnit to, co si Otec a Syn přejí. Nejsem ale jen
pouhým vykonavatelem rozkazů, ale já sám jsem Bůh. Proto se moje přání dokonale shodují s
přáními Otce i Ježíše. Já zkoumám hlubiny každé živé bytosti, ale především hlubinu Boží; proto
znám přání Otce i Syna, která jsou zároveň i mými přáními, a mám Božskou moc, abych je
uskutečnil. Bůh by nemohl svěřit žádnému stvoření plné uskutečnění své vůle, ale jen sobě
samému. Žádné stvoření, jakkoli dobré, nemůže obsáhnout všechnu moc boží mysli ani jeho
nezměrné síly. Já jsem Třetí Osoba Nejsvětější Trojice; ve mně a skrze mne se dokonale
uskutečňuje trojiční Božská vůle. Bohužel, mnozí křesťané mě neznají a proto mi nedovolují
plně v nich působit; pokud ve vás ale nepůsobím, těžko budete schopni pochopit a uskutečnit
Boží vůli. Žádám vás, abyste se se mnou sjednotili, abych vás já mohl sjednotit s Otcem a
Synem.
Prozatím se zastavíme zde. Přeji si, abyste přemýšleli o věcech, které jsem vám řekl a také, abyste
se poddajně odevzdali mému působení; já vás obklopím svou mocí, abych vás obětoval Nejsvětější
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Trojici.
Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.

Zrcadla světla

17. prosinece 2011
Drazí čtenáři,
blížíme se k vánocům a každý z nás si v sobě nese spoustu očekávání. Všichni si přejeme, aby se
v našem životě staly velké věci a aby příští rok otevřel novou, hezkou stránku naší budoucnosti.
Také já vám přeji mnoho dobrého k vánocům i po celý nový rok.
Předkládám vám poselství Panny Marie, které jsem přijala na slavnost Neposkvrněného Početí
Panny Marie a které přichází jako dárek k vánocům, jako malý klenot, který v sobě obsahuje mnoho
světla. Jsem si jistá, že toto poselství vás povede tím nejlepším způsobem k dosažení velkých
věcí života, těch věcí, které mají opravdovou hodnotu.
Slova Panny Marie jsou prostá, srdečná a jasná. Vnitřně nás vedou k Tomu, který vládne našemu
životu a jenž jako jediný ho může v plnosti uskutečnit. Společně s Neposkvrněnou Marií odkryjeme
v sobě schopnost přijmout Ježíše Krista, poslaného od Otce, aby nás proměnil v nové stvoření.
Odtud začíná proměna celého lidstva.
Modlím se za vás všechny a žehnám vám. Společně se svými spolupracovníky vám přejeme
hezké vánoce a šťastný nový rok 2012.
Poselství Panny Marie z 8. prosince 2011
„Moje děti, s velikou radostí vás chci dnes požehnat. Přináším vám všechnu lásku, něžnost a
požehnání Všemohoucího, který prostřednictvím zcela zvláštního privilegia chtěl, abych byla
neposkvrněná, abych se mohla stát dcerou, snoubenkou a matkou Věčného Boha.
Žehnám vás, abyste měli sílu, odvahu a něhu k setkání se všemi událostmi, které vás čekají.
Nemějte strach! Nezvěstuji vám katastrofy ani hrozné události, ale zvěstuji vám velkolepé věci.
To, co jsem řekla pro mne samotnou, opakuji také vám: Veliké věci vám učiní Všemohoucí,
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jestliže s ním budete sjednoceni skrze mé Srdce a jestliže budete schopni přijmout jeho sílu a
jeho světlo.
Bůh je světlo, které prosvětluje každého člověka. Pokud se ponoříte do jeho světla, pokud dopustíte,
aby vás proniklo, tehdy se i vy stanete světlem pro druhé.
Jste jako zrcadla, která odráží Boží světlo, ale jestliže je zrcadlo špinavé nebo zamlžené, světlo
odrážet nemůže.
Proto vás zvu k celistvosti a neposkvrněnosti. Toho můžete dosáhnout skrze mne, protože vás vedu
v neposkvrněnosti Ježíši Kristu, který je čistou Obětí, On je ten, který pozdvihuje k Otci Nejčistší
oběť. Takto se skrze mne sjednocujete s Ježíšem a stáváte se schopni přijmout světlo v plnosti.
Moje děti, jestliže nejste neposkvrnění, jestliže nejste celiství, nemůžete v plnosti přijmout
Boží světlo a pravdu. Vskutku, přijímáte světlo, které je úměrné vaší vnitřní čistotě, protože světlo
Boží nemůže prosvětlit to, co je špinavé. Pokud tak udělá, je to pouze proto, abyste viděli, co
musíte odstranit. Temnota nemůže pohlcovat světlo, naopak, odmítá ho. Proto nedopusťte, aby ve
vás žily temnoty.
Zvu vás, abyste obnovili vaši mysl, vaše bytí, vaše jednání, vaše slova. Přeji si, abyste do mne
ponořili celé vaše bytí, aby tak bylo zcela obnovené. Tehdy se z vašeho čistého bytí zrodí čisté
jednání. Všechno to, co budete konat skrze myšlenky, slova, díla, bude pravým chvalozpěvem
Bohu.
Když se mi představil archanděl Gabriel, zářilo z něho Boží světlo a já jsem před tím světlem stála.
Mohla jsem ho odmítnout, poněvadž i když jsem byla neposkvrněná, byla jsem svobodná. Nikdo
z nás není k ničemu nucen, dokonce ani k tomu, aby byl neposkvrněný. Já jsem přijala Boží dar, a
když Boží světlo přede mnou zazářilo, přijatý dar se stal živým a působícím. Před tímto světlem
jsem se svobodně rozhodla přijmout ho a ono ve mně učinilo všechno, co bylo potřebné. To světlo
proměnilo můj život.
Tedy, děti moje, s odvahou, láskou a s rozhodností pokračujte v cestě, na kterou jste vyšli. Nic vám
nebude scházet, slibuji vám, že budu vždy blízko vás. Jako Matka a Královna před vámi otevírám
cestu a na této cestě vás stále provázím.
Přeji si, aby všechny mé děti byly neposkvrněné, celistvé, prosté a šťastné. Prosím vás, snažte se,
aby váš život byl prostý, nehledejte velké věci, ale hledejte Boha, který je tím největším. Všechno
ostatní bude učiněno podle plánů Božích, správným způsobem a ve správný čas. Tak jako já
důvěřujte Tomu, kdo vládne všem věcem moudře a vlídně ve správnou dobu.
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Já jsem s vámi a žehnám vašemu životu. Skrze vás žehnám celému lidstvu, všechny buňky, všechno
to, co si Pán přeje uskutečnit v této době a co já, jako Matka v sobě počnu. Poněvadž ve mně je
počato každé Boží dítě a stejně tak i jeho svatý lid.

Žehnám vám svým mateřským požehnáním ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“

2012
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POKROČIT V PLNOSTI

STEFANIA CATERINA a TOMISLAV VLAŠIĆ

1. Definitivní zlom pro lidstvo

25. února 2012

Tomislav

Dobrý den všem,
přeji vám dobrý poslech a porozumění tomu, co vám chci říct. Jako pokračování programu, který
jsme přednesli 11. února tohoto roku, cítíme potřebu prohloubit určité body, zvláště pak poselství
sv. Michaela archanděla, který ukázal, co je třeba dělat proto, abychom byli přivedeni ke Kristu.
Přesněji řečeno, ukázal 6 bodů, které jsou k tomu potřeba. Všichni, kteří chtějí jít touto cestou, by
měli tyto body brát v potaz. Proto jsme tedy tento program nazvali „Pokročit v plnosti“. Chci k
tomu říct toto: každý má v sobě semínko plnosti a je povolán k tomu, aby došel k plnosti, k
dokonalosti, která bude na věčnosti. Našim úkolem je pomáhat porozumět této cestě, tomuto
přechodu k plnosti. Dnešní část jsem nazval „Definitivní zlom pro lidstvo“. Jak jsem řekl minule,
přešli jsme od přípravy, od poselství, která nám slibovala Boží zásah, silný, zvláštní a vkročili jsme
do roku, ve kterém Bůh začal mocně působit v duchu člověka. A tak jak jsme oznámili,
prostřednictvím věcí, které jsme zakusili, já i Stefania Caterina, každý ve své originalitě, existují
čtyři nástroje, které působí v této době. Základním nástrojem je Boží lid, který Bůh používá
odjakživa. V mimořádných momentech, tak jak je tomu nyní pro lidstvo v celém vesmíru, Bůh
předurčil tři zvláštní mocné nástroje, aby pohnul Božím lidem a aby ho přivedly k plnosti. Tyto tři
nástroje o kterých jsme mluvili jsou: čiří duchové, kteří slouží Bohu, Centrální buňka a lidstva
věrná Bohu. Vy víte, že andělé, čiří duchové, kontemplují Boží tvář a vše odrážejí na Boží lid. Jsou
zvláštními nástroji tohoto působení. Nechci opakovat, co jsme řekli ohledně Centrální buňky,
jenom chci dodat, že je spojujícím článkem mezi čirými duchy a věrnými civilizacemi na jedné
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straně a celým putujícím lidstvem na straně druhé, aby bylo dosaženo cíle předurčeného Bohem.
Věrná lidstva měla v minulosti mohutný a rychlý vývoj. Především duchovní vývoj ve spojení s
Duchem Božím. Potom i zbytek, všechno to čeho jako tělesní lidé dosáhli. Podle naší zkušenosti
jsou jejich těla mnohem podobnější Kristovu oslavenému tělu. Řekli jsme, že tyto nástroje působí
především v duchu, ale na konci určí Bůh, jak Ježíš slíbil prostřednictvím Stefanie, aby se lidstva
věrná Bohu setkala s lidmi Země a celého vesmíru, aby byla všechna lidstva vesmíru spojena a
utvořila jediný lid, s jediným pastýřem, Ježíšem Kristem. Když mluvíme o působení v duchu, nabízí
se otázka: co je to duch? Toto slovo se často používá, ale už ne tak často je správně chápáno. Na
toto téma píše Stefania Caterina ve své knize „Přepsat historii“, a kdo má zájem se o něm dozvědět
více, může se tam o něm dočíst. Duch Boží je také Boží život, třetí osoba Nejsvětější Trojice, ale co
je duch člověka? V člověku je od Boha vtisknuta jiskra života. Říkáme, že lidský duch je hluboký
vnitřní a intimní prostor v jeho bytosti, kde se může člověk setkat s Bohem tváří v tvář, protože
člověk je stvořen k obrazu a podobě Boha. Sv. Pavel říká, že člověk je svým duchem schopen
proniknout svoje myšlení a Duch Boží proniká myšlení Boha, Boží tajemství. Člověk, který obdrží
Božího Ducha, je schopen chápat, pronikat celou realitu s pomocí Božího Ducha. Pokusme se
pochopit, co se stalo v dějinách lidstva. Člověk stvořený Bohem, byl stvořen celistvý, protože jeho
duch byl plně spojený s Duchem Božím, v člověku byla harmonie mezi duchem, duší a tělem. Po
prvotním hříchu se člověk od Boha odpojil a jeho duch byl oslaben a člověk nemohl žít bez vztahu
se silnějším duchem, proto se spojil s duchem zla, s Luciferem. Po této události začalao nová fáze.
Člověk se musel navrátit k Bohu. Byla to pomalá cesta. Věda říká, že člověk prošel evolucí. Je to
pravda, podle našich zkušeností evoluce začala po prvotním hříchu. Bůh vedl pomalu člověka i
lidstvo k Ježíši Kristu. Po příchodu Ježíše Krista, člověk, který Ho přijal, přijal Božího Ducha,
začíná nová fáze, kdy člověk mohl pokročit v plnosti. O Letnicích se v Církvi udál tento významný
zlom pro lidské dějiny. Nyní se nacházíme v epoše, ve které se Bůh rozhodl naplnit svá zaslíbení,
přivést lidstvo do Božího Ducha, podřídit lidstvo a celé stvoření zákonům Ducha. V této době jsme
tedy povoláni vydat se na tuto cestu a Bůh nám dal k dispozici své nástroje, které nám pomohou a
které mocně působí. A já svědčím, že mocně působí, abychom mohli projít tuto cestu k plnosti. A
proč jsem nazval tuto část „Definitivní zlom pro lidstvo“? Protože, jak jste mohli číst na těchto
stránkách, Ježíš řekl Stefanii, že tento plán je nezvratný a dojde k svému naplnění. Ptáme se tedy,
jak můžeme dosáhnout společenství s těmito nástroji, které nám dal Bůh k dispozici. Pohleďme na
jednu historickou událost, uvedenou ve svatém písmu, ve Skutcích Apoštolů, v 10. kapitole. Jeden
člověk, pohan, římský důstojník se modlil se svojí rodinou, hledal spásu. Najednou přichází anděl,
který mu říká, pošli lidi, aby přivedli Šimona, kterému říkají také Petr a ten ti vysvětlí vše o spáse a
bude k tobě mluvit o Spasiteli světa. Petr odpověděl a přišel do Kornéliova domu, vyslechl
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Kornélia, který mu řekl, co se stalo a začal mu zvěstovat Ježíše Krista, Spasitele světa. V té chvíli
sestoupil na Kornelia, na jeho dům a rodinu Duch Boží. Před svatým Petrem se otevíraly hranice ke
všem lidem, pokřtil Kornélia a jeho rodinu. Vidíme zde několik důležitých elementů. Za prvé:
Kornelius byl pohan. Toto poselství je dáno všem lidem dobré vůle v celém vesmíru. Nejen
křesťanům. Nemůžeme se tomu divit, Duch svatý působí v lidech dobré vůle různých kategorií, v
lidech různých náboženství. Druhý element: Boží anděl. Bylo nezbytné, aby přišel anděl a otevřel
cestu v Kornéliově duši. A třetím elementem je sv. Petr, který zvěstuje Spasitele a spásu. V tomto
bodě se ptáme: jaká je nyní role sv. Petra? Podle naší zkušenosti sv. Petr a všichni apoštolové,
společně se všemi svatými se obětují a modlí za tyto tři mimořádné nástroje, aby byly naplněny
svatostí celého Božího lidu mohli mocně působit v celém lidstvu. Na druhou stranu všichni pokřtění
jsou pozváni vydat svědectví, tak jak to udělal Petr. V tomto smyslu píše Stefania Caterina o křtu v
Duchu. Křest v Duchu Svatém bude určen celému vesmíru. A jak bylo vysvětleno, nebude to křest,
tak jak se odehrál o Letnicích. Bude to tichý křest. Proč tichý? Protože vyžaduje odpověď, cestu a
růst osob. Protože mnohé milosti, zdarma dané, mizí, člověk musí dát svobodnou, plnou odpověď,
pozvednout se k Bohu. K tomuto bodu se vztahuje ještě jedna otázka; jak můžeme pochopit tento
pohyb, toto působení Ducha Svatého v nás? Zvláště se ptáme na mnohé dnešní interpretace Ducha
Svatého. Často jsou mylné. Je někdy chápán jako energie, jako něco co se dostává jako zvláštní
charisma, atd, atd. Jedna věc je důležitá. Ve zmíněném úryvku byl Kornélius a jeho rodina
připraveni přijmout Ježíše Krista a automaticky na ně sestoupil Duch Svatý. Osoby, které přijímají
Ježíše Krista a jsou dobré vůle, mají tuto milost. Tyto nástroje působí v duchu člověka. Uvedu vám
několik příkladů. Jestli jste četli knížku „Přes velkou bariéru“, narazili jste na epizodu, ve které volá
sv. Michael Lucifera, aby vyšel z pekla a on také hned vystoupil. Sv. Michael mu ve jménu Božím
poručil, aby se vyznal ze svých lží a řekl pravdu, tak jak je v Bohu. Je na tom vidět patologie zlého
ducha a jako v zrcadle je zde vidět i patologie člověka. To co je na tom důležité, je moc sv.
Michaela, který poroučí zlému duchu, který se musí podřídit a říct celou pravdu. Působení
archandělů a andělů spočívá v tom, že pomáhají lidem dobré vůle, lidem kteří hledají Boha a
zároveň tato moc mate ty, kteří nechtějí přijmout Ježíše Krista, nechtějí přijmout Boha. Podobně
působí lidstva věrná Bohu, protože tito lidé mají takovou sílu ducha, kterou si ani neumíme
představit. Kromě síly ducha mají i tělo a mocně působí též na hmotu. V plánu spásy, tak jak ho
vytvořil Bůh, tito lidé věrní Bohu, kteří mají těla a působí na hmotu jsou pro nás pro všechny
nenahraditelní a pro všechny ty, kteří musí znovu získat sílu – být proměnění ve svém těle. Tyto tři
nástroje působí ve sjednocení mezi sebou navzájem a v plné jednotě s Duchem Svatým a Bůh
působí jejich prostřednictvím.
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Řekli jsme, že lidstvo je povoláno k cestě až k úplnému podřízení častému Duchu, zákonům čirého
Ducha. Co se rozumí těmito zákony? Všechny tyto zákony jsou v Evangeliu. Ježíš přišel v Duchu
Svatém, v moci Ducha Svatého. Jestliže přijímáme Ježíše Krista v Duchu Svatém, musíme přijmout
i jeho zákony a pozvedáme se. Problém nastává tehdy, když se Evangelium bere jako morální
pravidlo, nebo jako pravidla pro určité náboženství, jako ideologie, nebo jako jakákoliv jiná pěkná
kniha. Je nezbytné přijímat Ježíše Krista s mocí Ducha Svatého, přijímat Ducha Svatého, potom
pochopíme Ježiže Krista, který nás společně s Duchem Svatým povede k Bohu Otci. Rád bych
zdůraznil nejvyšší zákon, který je v Bohu a nímž je láska. A my jsme povoláni k pozvednutí se k
životu podle tohoto zákona. V tomto bodě je velmi důležité číst 13. kapitolu 1. listu Korintským, ve
které sv. Pavel mluví o všech charismatech. O prorokování, poznání, zůstává pouze víra, naděje a
láska. A láska je největší ze všech. Tyto tři zákony: víra, naděje a láska vládnou našemu životu. Je
možné namítnout, jak je možné věřit když, jak se mi zdá, je víra skokem do neznáma. Toto pojetí je
scestné. Věřit neznamená skočit do prázdna. Duch Svatý věřícímu neustále potvrzuje to co je
pravda. Ve víře se zakouší a poznává Boží život. Rozšiřuje se prostor ducha, stejně tak je to i s
nadějí. A láska otvírá naše horizonty. Mluvím o Boží lásce. Jsme tedy povoláni k účasti, k cestě ve
víře, naději a lásce. Tyto nástroje nám pomáhají procházet tuto cestu. Ježíš slíbil v poselství
Stefanii, že andělé se nechají spatřit, cítit, vnímat. Že budou přítomni, aktivní mezi námi. Je také
slíbeno, že lidstva věrná Bohu se s námi setkají, protože v celém vesmíru musí být jeden lid kolem
svého Pastýře. Naše poselství, které si vám přejeme přinášet je, aby jste začali hledat Boha a Bůh se
stane přítomným v každém z vás. Děláte dobře, pokud předáváte obsah těchto stránek lidem kolem
sebe, když se o něj podělíte. Takto se připravíme na příští část, ve které chci vysvětlit 6 bodů, 6
pravidel, která nám sv. Michael dal, abychom se jimi řídili, abychom byli přivedeni ke Kristu.
Budeme se za vás modlit, stát před Bohem. Žehnáme vám, abyste mohli jít po této cestě. Děkuji.

2. Účast na nebeské liturgii

3. března 2012

Drazí posluchači, zdravíme vás a přejeme vám vše dobré.
Chceme dnes společně s vámi pokračovat v započatém tématu o centrální buňce a jejím působení v
celém vesmíru. Její působení, jak jsme řekli, má široký dosah a zapadá do kosmické skutečnosti, jež
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zahrnuje mnohé rozměry a dotýká se všech skutečností ve vesmíru. Dnes vám chceme něco říct o
nebeské liturgii a o účasti Božího lidu na ní. Ona představuje výchozí bod pro křesťanskou cestu a
pro cestu celého stvoření. Také centrální buňka má účast na této nebeské liturgii. Zvlášť jsou tam
ale přítomní archandělé. Ti vykonávají svou kněžskou službu a celebrují nebeskou liturgii. Ale jak
jsem řekla, je velmi důležité, abychom se jí my všichni účastnili. V ní je vyjádřena všechna síla
mystického Kristova těla. Odtud se přelévá na všechen lid, všechny živé a zesnulé, velká síla
Kristova mystického těla. Účast na této liturgii posiluje jedince ne jejich cestě a zároveň díky ní
sestupuje na celý Boží lid velká síla. Centrální buňka se účastní této liturgie. Je to úkol a poslání,
které pro ní Bůh určil. Není to nějaké privilegium, ale úkol, aby otevřela cestu k účasti celého
lidstva na novém stvoření. To čím v budoucnu projde boží lid, projde před ním centrální buňka, aby
otevřela cestu a aby na ní zbořila překážky, protivení zla atd. atd., a umožnila Božímu lidu přejít.
Mnohokrát jsem byla v duchu přítomná na této nebeské liturgii. Je do ní zapojeno celé mystické
tělo, je tam přítomen především Ježíš jako nejvyšší kněz, jeho prostřednictvím se vyzvedá k Otci
oběť celého lidstva. Je tam Panna Maria, která se bez přestání přimlouvá za Boží lid, jsou tam svatí,
blažení a vůbec všichni ti duchové, kteří náleží k rozměru ducha, to znamená, že jsou za bariérou.
Zvlášť sedm velkých archandělů celebruje a předsedá nebeské liturgii. Vyzvedají před Krista
Velekněze vše co se odehrává v Božím lidu, aby to Ježíš vyzvedl k Bohu Otci. Takže zde máme
nebeskou liturgii, účast na Kristově kněžství a centrální buňku, která do toho zapadá.
Pro mě bylo zajímavé vidět, jak účast centrální buňky je plnou účastí všech, protože všichni členové
centrální buňky – živí, zesnulí, muži a ženy se účastní všichni stejně, na stejné úrovni kněžské
důstojnosti bez jakéhokoliv rozdílu. Všichni jsou dokonce oblečeni do stejného bílého oděvu, aby
se vyjádřilo, že před Bohem a při plné liturgii svatého Božího lidu neexistují hierarchie, neexistují
rozdíly. A všichni jsou pozváni k účasti ve stejné důstojnosti Božích dětí a kněžského lidu. V tuto
chvíli předám slovo Tomislavovi, protože vám chceme vysvětlit, že kněžská důstojnost není něčím
co vznikne jen tak znenadání, ale Bůh ji připravil už od počátku, ještě před prvotním hříchem.

Tomislav
Pro účast centrální buňky na nebeské liturgii je charakteristické, že jsou všichni spojeni v Duchu
Svatém. Liší se každý svojí originalitou a svou minulostí, zvlášť to platí o civilizacích ve vesmíru;
na Zemi, na různých planetách. Všechny tyto originály ponořené do Ducha Svatého vyzařují na
všechny bohatství Božího života. Jejich službou je předat vše to co mohou kontemplovat – vidět v
Bohu. Zůstává tak různorodost, která však dosahuje svou plnost ve společenství, ve spojení v
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Duchu Svatém. Proto v poselstvích, které dostala Stefania od Ježíše a v poselství od svatého
archanděla Michaela je zdůrazněno, že jeho působení je v první řadě na úrovni ducha. Co to
znamená? Znamená to, že členové centrální buňky se dívají na Boha tváří v tvář. To je milost pro
celou buňku, z níž by měla vyzařovat síla pro celý Boží lid, aby celý Boží lid, jak to bylo
představeno v knize "Přepsat dějiny", dospěl ke spojení s Kristem, aby se díval na Boha tváří v tvář.
V tomto "tváří v tvář" je jeden zásadní element. Bůh je vidět takový jaký je a v Bohu takovém jaký
je, každý z nás vidí sebe sama takového jaký je. Každý se tak představuje takový jaký je v Bohu. To
je plnost, a jak jsem řekl na počátku posledního videa, my jdeme z plnosti k plnosti. Takto může
celé lidstvo v sobě objevit plnost, jež do každého muže a do každé ženy vtiskl Bůh, protože je
stvořil ke svému obrazu a podobě. Je to jako výhonek, který se musí rozvinout v rostlinu, strom a
potom přinést hojné plody. Tak jak řekla Stefania, před Bohem v nebeské liturgii není jeden vpřed a
druhý vzadu, není tam žádná hierarchie, ale všichni vynikají tím, jak jsou stvořeni. Není tam
kněžství určené nějakým náboženstvím, strukturou, ale každý muž, každá žena vyniká ve své
originalitě, tak jak jí stvořil Bůh.
Stefania
Jak jsme vám řekli, toto kněžství není něčím co vzniká z ničeho. V prvotním Božím plánu je
stvořen člověk k tomu aby vykonával kněžskou službu. Poslání, které měl vykonávat ve
společenství s anděly. Už jsem vám vysvětlila, v jednom z předešlých videí, že andělům je vlastní
to, že jsou čirými duchy a proto působí svým vlastním způsobem v duchovní sféře. Člověk pak má
tělo, jež mu umožňuje působit v hmotné skutečnosti, která je částí vesmíru. Jak duch, tak hmota
jsou přítomni ve vesmíru. V provoním Božím plánu měl člověk spolu s anděly, ve své originalitě,
vyzvedat celé stvoření k Bohu. V tomto neustálém vyzvedání, v tomto obětování stvoření Bohu měl
uskutečňovat své kněžské poslání a zároveň měl v Božím jménu vládnout celému stvoření. Vzpoura
jedné části lidstva a následný pád po prvotním hříchu způsobil zlom v prvotní harmonii. Zvlášť to
způsobilo proniknutí porušenosti do hmoty, na prvním místě pak do lidského těla. Lidské tělo zvlášť
zde na Zemi, kde žijeme, nemá výsadu neporušitelnosti, nýbrž je poznamenáno nemocí, smrtí, atd.,
atd. Tělesnost člověka, jež měla být jeho výsadou, aby mohl co nejlépe vykonávat své poslání se
stala jeho omezením, protože tělo nás značně omezuje. A právě pomíjivost naší smrtelné bytosti,
našeho těla neumožňuje ono prvotní společenství s anděly. To mělo být základem veškerého
působení ve jménu Boha.
Tomislav
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Zde si můžeme všimnout podle tvé zkušenosti, jak se člověk uzavřel po prvotním hříchu ve vztahu
k andělům. To je následek uzavřenosti k čistému Božímu Duchu a nese to s sebou i uzavřenost ke
všem Božím nástrojům. Máme také zkušenosti s dušemi, které se nachází v hloubi očistce, na jeho
dně, že mají strach setkat se s těmito bytostmi světla.
Stefania
Ano, tady to bylo opravdu přítomné v mých zkušenostech. Je to proto, že lidská pomíjivost, která
narušila člověka, hříšného člověka na Zemi, způsobila přerušení společenství s čistými duchy.
Člověk se cítil být méněcenným a poznal zlo, tak jak je to napsáno v Bibli. Před tím byl vznešenou,
pozdviženou bytostí, v určitém okamžiku však zakusil porušenost v důsledku svého svobodného
rozhodnutí, chtěl jí poznat. To vše znamenalo vytvoření silné bariéry vzhledem k světu ducha.
Někdy mi byli představeni lidé z dávných dějin, z prvního období, kteří byli tak degradovaní, že se
podobali spíš zvířatům. Oni se děsili čistých duchů, jež se v prvním období zjevovali lidem, byli
posíláni od Boha, aby tyto lidi pozvedli a pomohli jim. První lidé na to reagovali úplnou
uzavřeností a měli z čistých duchů hrůzu, protože viděli ten velký rozdíl a zakoušeli co znamená
vliv jejich světla, neboť viděli sebe takové jací jsou, jak již řekl Tomislav. Zde měl Satan velký vliv,
protože člověk odmítl čisté duchy a rozhodl se podřídit a sloužit démonům, kteří slibovali mnohem
konkrétnější věci a tak člověk klesl. To vše mělo svůj původ ve strachu ze světla, z boží
dokonalosti, jež je u andělů velmi vidět. To samé platí pro duše v očistci, v jeho nejnižší části,
protože musí vykonat kus cesty ke svému očištění. U nich se projevuje stejný mechanizmus. Před
krásou a harmonií čistých duchů se uzavírají, protože vidí sebe samé takové jací jsou. Raději se
obrací o pomoc k živím lidem, žádají o modlitbu ty, kteří jsou méně dokonalí než tito duchové.
Tomislav
S ohledem na prvotní hřích a jeho následky mohl Bůh jen postupně posílat anděly a člověk se z
druhé strany jen postupně otevíral k jejich přítomnosti. Mimo to, jak je řečeno v tvých zjeveních,
Bůh poslal na Zemi nejen anděly, ale i lidi, kteří zůstali věrni Bohu od chvíle stvoření. Tyto duše se
vtělily na Zemi, velicí spravedliví a svatí lidé, protože Bůh se chtěl, jak jen to bylo možné, přiblížit
člověku, aby ho otevřel pro milost. Tak to šlo během dějin až do příchodu Ježíše Krista. Jak sami
víte, ve chvíli zvěstování početí Ježíše Marii, byl přítomný anděl, také Ježíši během jeho
pozemského života sloužili andělé, jak to čteme v tyto dny, stejně tak během jeho utrpení a
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vzkříšení se zjevovali andělé a otevírali cestu lidem k víře v rozměr, který přesahuje porušeného
člověka. My jsme dosáhli v našich zkušenostech bodu, v němž se Bůh rozhodl udělat definitivní
obrat v lidstvu, přivést lidstvo k naplnění Božích zaslíbení, přivést ho k novému stvoření. V této fázi
dostávají archandělé a andělé zvláštní milosti, jejich světlo narůstá právě s ohledem na tento úkol a
přelévá se na lidstvo pokud je připraveno a na toho kdo je připraven přijmout toto světlo.
Stefania.
Ano Kristův příchod znamenal pro lidstvo obrat. Ježíš na sebe vzal tělo právě na této planetě, která
je nejslabší, nejporušenější. Konečně prolomil pomíjejícnost lidské přirozenosti a otevřel cestu
každému z nás. Ježíš Kristus vystoupil na nebe v proslaveném těle, proslavil lidské tělo a zvlášť tělo
pozemského člověka, jež bylo z hlediska celého vesmíru nejporušenější, na nejnižší úrovni. Otevřel
tedy cestu. Zároveň Ježíšův příchod, jeho velekněžství přinesené lidem bylo impulsem k novému
začátku lidského kněžství, kněžství Božího lidu a také ke kněžství archandělů. To je od chvíle
Ježíšova příchodu mnohem výraznější mnohem aktivnější pro celou skutečnost, v bližším kontaktu
s člověkem. Toto kněžství archandělů je klíčem k účasti na Kristově kněžství celého Božíhu lidu a
také samotných andělů. Sedm velkých archandělů, jak víte, tak jak jsme napsali v našich knihách,
jsou kněžími nejvyššího, slouží jednotlivým osobám Nejsvětější Trojice a zároveň jsou nablízku
lidem. Svým kněžstvím otevírají cestu celému Božímu lidu, k plné účasti každého věřícího na
kněžství Krista, Velekněze. Účast lidstva na kněžství archandělů je povinným přechodem k nebeské
liturgii, k účasti na ní, aby mohlo obdržet milosti, které z ní plynou a aby se stále víc se
sjednocovalo s Ježíšovou obětí.
Tomislav
Je velmi důležité zdůraznit, že kromě nebeské liturgie existuje také pekelná liturgie. Ona je v
opozici k nebeské liturgii a to má silný vliv na duše v celém vesmíru. Jako slouží andělé Bohu, tak
slouží démoni satanovi. Všichni, kteří se dali do služby satanovi, jsou jeho prostředníky. V dnešní
době se setkáváme s určitým fenoménem – lidé se setkávají s entitami, setkávají se s takzvanými
anděly, ale andělé to nejsou. Jsou to entity, které se zjevují v podobě andělů. Zde je potřeba si dávat
pozor a mít na vědomí jednu věc. Žádný z andělů, kteří slouží Bohu, neváže lidi na sebe. Každý
anděl vede člověka, a ukazuje mu cestu k Ježíši Kristu. Jestli je tento člověk ochotný k oběti
vlastního života Ježíši Kristu, skrze Marii, archanděl nebo anděl může mít vliv, může pomoci. Zde
je důležité přistoupit k pravé zbožnosti k andělům, archandělům. To znamená odstranit každý
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egoismus, egocentrismus, který se projevuje tím, že vlastní problémy jsou středem všeho, a jít za
Ježíšem Kristem za jeho zaslíbeními, žít podle evangelia.
Stefania
Jak jsem vám řekla na začátku, nebeská liturgie je nejvyšší chvílí, v níž celé Mystické tělo v čele s
Ježíšem Kristem vyzvedá svou chválu, svou oběť k Bohu Otci v Duchu Svatém, skrze Ježíše Krista,
Velekněze. V tomto kontextu nebeské liturgie se vyvíjí nezměrná síla a šíří se do celého vesmíru.
Přirozeně, Bůh nedostává sílu z lidské chvály, Bůh stačí sám sobě a má v sobě sílu, ale lid, který se
stále víc spojuje s Bohem, získává sílu a vyzařuje jí. To je důvod proč Lucifer, který je pánem pekla,
chce být jako Bůh. On zná tuto skutečnost, ví jaká síla z toho plyne a požaduje aby démoni a
zatracené duše dělaly totéž v iluzi, že vzroste jeho moc, když mu jeho celý takzvaný lid, lid temnoty
vzdá chválu. Takto se v pekle odehrává opak - paralela toho co se děje v nebi. V mých
zkušenostech, když mi bylo umožněno sestoupit do pekla, jsem viděla jak sedm arcidémonů
požaduje, aby se na oltáře, které jsou před nimi, obětovaly oběti, aby se na nich prolévala krev jeho
obětí z celého vesmíru. Přirozeně Bůh nepožaduje něco takového. Přeje si chválu, jež je svobodou v
lásce k Bohu. Je ale důležité si uvědomit protivenství velikých sil ve vesmíru, které vycházejí z
nebeské liturgie na níž se účastní Boží lid a z pekelné liturgie, k níž se připojuje všechen lid
temnoty. Podle toho můžeme také pochopit, jaká bude jednoho dne úloha antikrista, protože bude
na něm, aby celebroval tuto pekelnou liturgii, aby byl řekněme prostředníkem, aby přitáhl lid
temnoty a mocně ho obětoval Luciferovi. Antikrist chce být protikladem Krista Velekněze. Zde
můžete vidět, že z tohoto hlediska je ve vesmíru velmi silný pohyb. Proto je nutné pochopit, že jsme
povolaní k této účasti. Ne, že by se jednalo o něco smyšleného, nebo, že by to byla pěkná pohádka.
Jde o nás. V novém stvoření se bude chválit Bůh bez přestání, Boží lid bude žít ve spojení s
Kristem, aby tak oslavil Otce v Duchu Svatém.
Tomislav
Připomeňme, že všichni andělé a archandělé jsou anděly strážnými. Protože každý z andělů má úkol
nejen vzhledem k andělům, ale také k lidstvu a naopak. Dostali jsme tyto mocné nástroje a tyto
mocné nástroje budou mít a mají zvláštní poslání v této době, v níž vzroste zmatek v celém
vesmíru. Protože Bůh způsobuje, aby vše vyšlo na povrch a aby došlo k rozhodnutí. Možná jste
četli v jednom z Ježíšových poselství, když mluví o svatém Michaelu, který dostal za úkol připravit
lid pro jeho druhý příchod, že nesleví nikomu. Vezměme to v pozitivním smyslu, svatý Michael
134

nesleví když se jedná o zkaženost, chce nás zbavit zla, chce nás osvobodit od všeho co se nás
přilepilo, každou pekelnou sílu. Z druhé strany on nemůže působit, řekněme takto pozitivně, jestliže
si to člověk nepřeje, jestliže člověk nechce Boha a Boží život, jestliže nechce jít, aby došel k
novému stvoření. Andělé a archandělé jsou představeni v knize Zjevení jako zapálené louče. Slyšeli
jsme, že svatý Michael nese dvousečný meč. Tento meč je mečem světla, který odděluje tmu od
světla. Každý anděl takto působí, protože přináší Boží světlo a pro tmu není místo. Proto rozhodnutí
pro Boha a pro jeho nástroje – anděly a archanděly - je pro nás velkým přínosem. V této turbulenci,
kterou zakoušíme, nemůžeme bez jejich pomoci jít vpřed, nemůžeme rozlišovat, nemůžeme vyjít ze
svého nitra.
Stefania
Je důležité říct, že každá naše modlitba, naše účast na mši svaté a vůbec, každá naše myšlenka,
kterou obracíme k Bohu získává velkou sílu, jestliže vstoupíme do úzkého společenství s anděly,
zvláště pak s kněžstvím sedmi velkých archandělů. Tímto způsobem se účastníme nebeské liturgii,
protože každá pozemská liturgie je účastí na liturgii nebeské. Na druhou stranu je stejně tak důležité
společenství s centrální buňkou, neboť tento nástroj otevírá cestu pro každého, pro každého člověka
dobré vůle. Tím způsobem se vše usnadňuje, snázeji se přistupuje k prameni duchovní síly, jež
pochází z nebe. Nebe není zavřené, otevírá se lidem, ale je potřeba do něj vstoupit. A to není vždy
snadné, protože je velmi velký odpor zlých sil. Sami to můžete dobře vidět a jestliže chcete jít touto
cestou, určitě si toho všimnete. Proto tyto nástroje, dnes mluvíme o andělech, archandělech, o jejich
kněžství, o centrální buňce, o věrných bratrech, určil Bůh k tomu, aby usnadnili cestu, aby ji
otevírali, aby vyrovnali cestu pro Boží lid. Naše víra v Krista nás přivádí k této velkolepé síle, jež
pochází z nebe, ale je zapotřebí být ve spojení se správnými nástroji.
Tomislav
Ještě chci říct ohledně moci těchto nástrojů, jimiž jsou andělé a archandělé, která se projevuje v
našem životě. Určitě jste si všimli v Ježíšových poselstvích, že andělé budou stále víc přítomni, ve
snech nebo ve vizích. Dávejme si pozor, my můžeme přijmout impulsy vevnitř i bez toho, že
bychom museli něco vidět, nebo mít takové sny. Tyto zkušenosti budou častější v té míře, v jaké
budeme otevřeni k oběti Kristu. O tom něco řekneme v příštích příspěvcích, ale je důležité
zaujmout správný postoj, správný vztah, poděkovat Bohu za to, že můžeme mít po boku takto
zářícího bratra ve svém životě, v rodině, ve které žijeme. Potom chci také zdůraznit, že účast
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centrální buňky na nebeské liturgii je nejen v osobní, ale i kolektivní rovině. Být ve svém životě
spojeni s centrální buňkou znamená posílit jednotu církve, jednotu božího lidu v Bohu. Tudy
prochází kosmické letnice. Na Zemi je mnoho dobrých jedinců, ale je těžké zde vytvořit
společenství. Bůh udělal velký zázrak, když nám dal tento nástroj, který je určený ke službě. Ti,
kteří se sjednocují s tímto nástrojem obětí svého života Kristu skrze Marii, posilují toto společenství
, pomáhají každému Božímu dítěti, vyzařují mnoho světla, takže ti jež se ztratili mohou najít cestu
světla.
Stefania
Nezapomeňme ani na velkou ochranu, kterou tyto nástroje zajišťují, ve prospěch Božího lidu. To
platí pro centrální buňku, která svojí obětí, svou bitvou se silami zla chrání Boží děti v celém
vesmíru, ale ještě víc andělé a archandělé. Na příklad sedm velkých archandělů je přítomno na
eucharistických slavnostech na Zemi. Proč je tomu tak? Protože chrání Boží lid před všemi
satanovými pokusy infiltrovat se do liturgie, narušit eucharistickou slavnost. Chrání celebrujícího
kněze, jestliže je dobré vůle, protože, opakuji, zlo velmi silně působí, satan se nejen přihlíží, ale i
jedná. Proto Bůh určil ve své nekonečné dobrotě, aby lid a i sami kněží zde na Zemi byli chráněni,
aby měli po boku ještě silnější kněze, kteří je pozvednou, ochrání a uvedou je do této kosmické síly
Božího lidu, Kristova Mystického těla.
Tomislav
V účasti centrální buňky na nebeské celebraci považuji za důležitý ještě jeden element. Jak jsme
slyšeli v poselstvích, svatý Michael je určen, aby vedl Boží lid. My dva můžeme vydat svědectví, že
cesta centrální buňky byla vytyčena sedmi velkými archanděly, přirozeně za účasti a s přímluvou
Panny Marie, svatých. V centrální buňce žijeme ve zvláštním vztahu ke svatému Michaelovi a k
sedmi velkým archandělům. Ale nejen my, ale i muži a ženy věrní Bohu a jak jsme řekli, už
vykonávají své poslání v celém vesmíru. Bůh nám slíbil, že se ukáží i zde viditelně. Oni jsou pod
ochranou svatého Michaela a sedmi velkými archandělů, jsou dokonale spojeni s centrální buňkou,
aby se jejich poslání uskutečnilo podle Boží vůle. Je mnoho elementů, které jsou důležité pro celé
lidstvo, pro všechny lidi dobré vůle. Pro všechno to, co prožíváme na Zemi, všechny naše problémy
a potíže, krize, existují nástroje, které nám chtějí pomoci. Chtějí nám ukazovat cestu evangelia,
cestu blahoslavenství, která nás osvobozuje od porušenosti a přivádí nás k proměně.
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Stefania
Opakujeme, že účast na centrální buňce není privilegium, ale služba, to chceme zdůraznit.
Považujte centrální buňku jako první z buněk, která má za úkol probudit a sjednotit všechny ostatní
buňky, protože v centrální buňce se uskutečnilo společenství mezi anděly a civilizacemi z různých
planet. To co bude v novém stvoření, lidstvo, jež bude sjednoceno ze všech částí vesmíru, v plném
společenství s kněžstvím sedmi velkých archandělů, v harmonii se všemi čistými duchy a na službu
Bohu, se už uskutečňuje v centrální buňce, ne jako privilegium, ale jako služba. Centrální buňka
proto slouží jako vzor a zároveň, otevírá cestu lidstvu. Chceme zde zdůraznit, že Boží nástroje jsou
ke službě, nejsou nad nikým.
Tomislav
Jako vždy vám slibujeme, že budeme před Bohem, budeme mu vzdávat chválu ze Země,
nezměrnou chválu Bohu za jeho dobrotu, kterou prokázal ve stvoření po prvotním hříchu.
Nezměrnou chválu za Krista, Božího Syna, který se vtělil, zemřel a vstal z mrtvých a my v centrální
buňce vydáváme svědectví o této Boží velikosti a jeho lásce. Předáme všechny vaše problémy a
potíže, budeme se za vás modlit. Zároveň radíme i vám, abyste se modlili, pozvedali chválu k Bohu,
pozvedali utrpení na Zemi a ve vesmíru, žádali o Boží zásah prostřednictvím jeho nástrojů, aby se
tak probudila liturgie na Zemi, aby se probudil život na Zemi a v celém vesmíru a abychom všichni
předstoupili před Boha tváří tvář v novém stvoření.
Děkujeme vám za to a přejeme vám vše dobré, Boží požehnání. Děkujeme za vaši pozornost.

3. Otcovství a mateřství v Bohu

15. března 2012

Zdravíme vás milí posluchači.
Stefania
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Chceme s vámi pokračovat v započatém cyklu, který má název "pokročit v plnosti". Dnes se
budeme zabývat velmi citlivým a důležitým tématem: otcovství a mateřství, tak jak jsou v Bohu. Je
tomu třeba porozumět, abychom mohli také pochopit své místo, jednotlivě každého z nás, v Božím
plánu. V každém z nás působí otcovství a mateřství, které jsou velmi důležité, protože jejich
prostřednictvím uskutečňuje Pán své mnohé plány.
Tomislav
Otcovství a mateřství má svůj zvláštní význam jakožto Boží nástroje. Bůh stvořil muže a ženu, kteří
spolu s anděly představují nástroj, který vládne vesmíru. Protože prostřednictvím tvořivosti muže,
ženy a andělů, kteří kontemplují Boží tvář, Bůh řídí vesmír, neřídí ho sám. Odtud má svůj původ
Boží autorita, jež se projevuje v otcovství a mateřství, které jsou založeny v Bohu. Otcovství a
mateřství nás zároveň vede k naslouchání a rozjímání o tom, co jsme řekli s ohledem na definitivní
zvrat lidstva, aby mohlo být přivedeno k novému stvoření, také proto, aby dokázalo přijat Boží
nástroje v jejich opravdovosti a originalitě, takové jaké jsou v Bohu. Dostali jsme se do doby, kdy
žádná autorita, která není ponořená do Boha neobstojí. Jenom ta autorita, jež je ponořena do Boží
tvořivé síly obstojí a vykoná svoji službu v lidstvu. Ve Svatém písmu stojí, že Bůh utvořil muže a
ženu ke svému obrazu. Stvořil je oba ve vzájemné rozdílnosti, komplementaritě v jednotě. Bible
říká, že muž a žena byli spojeni a byli jedno. Adam poznává ve své manželce, ve své ženě kosti
svých kostí, tělo svého těla. Nejde jen o biologický aspekt, jedná se o jednotu v Božím Duchu, který
se ukazuje v muži jako mužská část a v ženě jako ženská část. Předává se mezi nimi v
komunikování Božího Ducha jeden druhému. Vcházejí do světla do správného rozlišování s
partnerem a zároveň vyjadřují oba dva jednohlasně Boží tvořivost. Na počátku to bylo takto. Muž a
žena vykonávali kněžskou, prorockou a královskou službu. Může to znít trochu zvláštně, ale je to
tak. Člověk nemohl s Bohem vládnout stvoření jinak než tím, aby ho přiváděl k Bohu, což je úkol
kněze. Nemohl ho přivádět k Bohu jinak, než tím, že ukazoval Boží pravdu celému stvoření, která
se projevuje neustálou vibrací, o níž jsme se dočetli v posledních dvou poselstvích. Po prvotním
hříchu začalo v muži působit rozdělení, stejně tak v ženě a v jejich vzájemných vztazích. Úroveň
vztahu muže a ženy se po prvotním hříchu velmi snížil. Převládl instinkt namísto působení Božího
Ducha. Tak se ztratila i harmonie. Žena zakusila, že jí něco nutí, aby se spojila se svým mužem a
muž jí vládne. Tak to stojí v Bibli. Důsledky jsou jasné, už ve čtvrté kapitole se hovoří o smrti
Ábelově, jehož zabil jeho bratr Kain. Tato evidentní disharmonie nastala proto, že se muž a žena po
prvotním hříchu uzavřeli Božímu Duchu a spolehli se na jiného, mocného ducha, který je oklamal,
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ducha zla. Bůh v této době celou svou tvořivou silou povede tuto první buňku společnosti a první
buňku Božího lidu k jejímu počátku, k uskutečnění svého plánu, který vložil do člověka od počátku
jeho stvoření. Nyní přejdeme k pozitivním vzorům, jež nám pomohou obrátit náš pohled a probudit
v nás naději. Stefania nám řekne s čím se setkala ve vesmíru, představí nám tyto pozitivní vzory.
Stefania.
Obrátíme svůj pohled k civilizacím, které zůstaly věrny Bohu, planety na nichž jejich obyvatelé
nezhřešili prvotním hříchem, nevzbouřili se proti němu. Oni si zachovaly tělesné výsady, jinak než
je tomu u nás. Zachovali si všechny ty výsady, v neporušené nebo skoro úplně neporušené formě,
které měl člověk před svým pádem. Na těchto planetách, podle toho, co jsem mohla vidět a co mi
bylo vysvětleno, také z mnohých setkání, která jsem měla s těmito bratry z věrných planet, je vztah
muže a ženy úplně jiný, než jak je tomu na Zemi. Je jiný protože se neztratila ona harmonie, jaká
měla být podle Božího plánu. Muž a žena nejsou dva jedinci odděleni jeden od druhého, kteří se
setkají, líbí se jeden druhému a potom se spojí. Muž a žena jsou v Božím plánu, jež je jeden a spolu
plní jedno poslání, které do tohoto plánu dokonale zapadá. Vztah muže a ženy není poznamenán,
tak jak je to bohužel na Zemi a na jiných vzbouřených planetách, sexuálním úpadkem, egoismem
dovedeným do extrémní podoby žárlivosti, rivality apod. Muž a žena si zachovávají svoji
originalitu a jsou si plně vědomi svého otcovství a mateřství. Spojují se, aby se v nich uskutečnila
ona plnost, která pochází od Boha. Je to proto, že tato plnost, která byla na počátku stvoření a bude
na jeho konci v novém stvoření je v každém z nás jako semeno. Muž a žena na věrných planetách se
spojují a v jejich jednotě uskutečňují onu prvotní plnost a tak uskutečňují plán o němž jsme mluvili
– vládnout stvoření. Muž a žena společně uskutečňují své specifické poslání, každý pár má své
kněžské, prorocké a královské poslání. Nicméně toto poslání je pro každý pár originální. Jedná se o
kněžské páry. Já jsem se například setkala s páry inženýrů – muž a žena inženýři nebo lékaři, kteří
však nekladou hlavní důraz na svou profesi. V centru je poslání od Boha, které se uskutečňuje
prostřednictvím této specifické kompetence. Všechno co takový pár dělá, je proto, aby přispěli
celému jejich lidstvu. Jejich plnost, síla, jednota v Kristu, v Bohu. To přináší velké výhody lidstvu,
protože harmonie mezi mužem a ženou znamená harmonii v celém lidu. Potom neexistují války,
nesváry. Mnohokrát nám bylo řečeno, že všechny války na Zemi a každé rozdělení v našem lidstvu
vycházejí z nezměrného rozdělení mezi mužem a ženou, které se vytvořilo po prvotním hříchu. Na
těchto planetách neexistují nesváry na úrovni národa, protože tam nejsou nesváry mezi mužem a
ženou. Každý pár když plodí dítě a tak dále předává život, plní své poslání. Neplodí děti z egoismu,
proto aby měli dítě pro sebe, ale vše je zaměřeno na rozvoj lidstva v Bohu.
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Tomislav
Možná by bylo dobré se zaměřit na kněžský pár, na jeho úlohu ve společnosti na planetě, která
zůstala věrná Bohu.
Stefania
Také na těchto planetách jsou páry, které tam vládnou, ale slovo vládnout je zde použito ne ve
smyslu jak mu většinou rozumíme, ale jako služba ve prospěch svého lidstva. Vládnoucí pár sytí
svojí silou, modlitbou a láskou život planety i ve hmotném smyslu. Existují některé planety, v
jejichž středu je chrám, ve kterém se schází lidé aby chválili Boha a z něho vychází voda, jež
zavlažuje celou planetu takže se stává plodnou. Voda vychází z chrámu a tento kněžský pár, který
na této planetě vládne, svojí modlitbou, obětí Bohu a svojí službou bratřím udržuje pramen živým.
Toto sytí planetu i v hmotném smyslu, takže můžete rozumět jak důležitá je vzájemná oběť jednoho
pro druhého a společná kněžská oběť muže a ženy, jež přináší lidstvu život.
Tomislav
Při pohledu na lidstva věrná Bohu a při současném pohledu na Zemi se nás můžeme zmocnit strach.
Chtěl bych však, abychom dokázali obrátit svůj pohled na skutečnost, která je mezi námi a která
převyšuje lidstva věrná Bohu. Jsou to Maria a svatý Josef, oni jsou Bohem vyvoleným párem.
Uskutečňují otcovství a mateřství nového stvoření, k němuž se připojí také lidstva věrná Bohu.
Maria a Josef jsou jediným párem ve vesmíru s tímto Božím plánem, který začal s počátkem
nového období. Maria počala výjimečným způsobem, působením Ducha Svatého. Josef se připojil k
tomuto plánu, aby sloužil Božímu dílu. Oba dva jsou potom ke službě Božímu Synu. Žili pro
Božího Syna pod vedením Ducha Svatého. Je to ohromná věc a pro nás lidi na této Zemi je to velká
výhoda a můžeme na to být hrdí, že se zde vtělil Boží Syn. Můžeme za to chválit Boha, že zde
máme pár, který žil ve vznešeném vztahu v Bohu. Je to model lidstva budoucnosti. Jejich vztah je
vzorem pro lidstvo a pro všechny ty, kteří jsou na cestě k plnosti. Nejsvětější Panna Maria se
připojila ke Kristu už od svého početí, připojila se ke Spasiteli v době kdy se teprve připravovala
Kristova oběť. Je spojena s Kristem a sloužila mu, svatý Josef se připojil ke Kristu a sloužil mu. To
je první buňka církve, její model a nemůže to být jinak. Není možné přeskočit základní buňku,
základní nástroj společnosti a života v Bohu. Maria se připojila ke Kristu zvláště pod křížem a stala
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se Matkou lidstva. Stejně tak svatý Josef, bez ohledu na jeho předčasnou smrt, protože jeho duch
byl přítomen. Kdo je v Bohu, i když zemře, žije ve své identitě, je živ ve svém poslání a svém
vztahu. Proto nazývá církev svatého Josefa ochráncem církve, Božího lidu. Přál bych si, abychom
zvolili jiné slovo – ohleduplný otec pro církev, láskyplný otec pro Krista v jeho církvi – abychom
tak našli jeho otcovství spolu s mateřstvím Marie a zakusili toto sjednocení, které se v Bohu už
odehrálo. To co říkám, může působit jako něco zcestného, protože jsme si zvykli považovat zrod
církve při letnicích. Ne, církev začala v Mariině lůně, v Nazaretské rodině. Letnice jsou potvrzením
od Ducha Svatého, potvrzením církve a jejího poslání. Také zde můžeme vidět jak Bůh používá
muže a ženu jakožto základní nástroj zdravé spirituality. Zde musíme pokračovat v naší cestě,
abychom objevili přítomnost Marie a svatého Josefa v našem životě a vztah mezi mužem a ženou.
Stefania
Bohužel my křesťané jsme zvyklí považovat svatého Josefa jako okrajovou postavu. Mohu ale
dosvědčit, že svatý Josef, podle mých zkušeností, byl zde na Zemi opravdu otcem pro Ježíše,
pomáhal mu, chránil ho, určitým způsobem ho ochránil, spolu se svatou Marií, aby se mohl
připravit na své poslání. Častokrát nám bylo řečeno, že svatý Josef není jen nějakým svatým, ale tak
jako byl ochráncem Ježíšovým na Zemi, ochráncem dítěte Ježíše, je také ochráncem Božího lidu.
Pod křížem byla přítomna Marie jakožto Matka lidstva, Matka církve. Byl zde přítomen ale i duch
svatého Josefa coby otce církve. My nazýváme otci církve mnohé svaté a to je správné, protože
uskutečnili jejich otcovství pro církev. Ještě víc, ale musíme uznat svatého Josefa jako otce církve,
protože chrání Krista v jeho lidu, pomáhá mu v jeho poslání. Toto je velmi důležité, protože kolem
první buňky, Nazaretské rodiny se shromáždili apoštolové, učedníci, ženy. Po vzoru této rodiny se
začala vytvářet stále širší rodina – církev, Boží lid. Duch Svatý v den Letnic sestoupil, aby potvrdil
to co už započalo. Duch Svatý vždy sestupuje, aby potvrdil to co započalo v lidské duši, v jeho lidu.
Postavu Marie a Josefa je zapotřebí vnímat v jejich vzájemném doplňování se. Při všech mých
zkušenostech jsem viděla, že Maria vždy působí spolu se svatým Josefem. Viděla jsem velké
množství duší, které vstoupily do ráje a Pannu Marii, jež je přijímala. Svatý Josef tyto duše
doprovázel na cestě do ráje. I když každý působí ve své originalitě, přece je zde působení
kněžského páru. Přirozeně se nejedná o pojímání páru tak jak jsme na to zvyklí, ale muž a žena,
kteří spolu pozvedají svůj život a tak přispívají k dobru celého lidstva.
Tomislav
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Z naší zkušenosti v centrální buňce, je Maria Matkou a Josef otcem a zakusili jsme, že bez jejich
přítomnosti nelze dosáhnout hloubky a rovnováhy Božích dětí. S jejich přítomností a s naším
zasvěcením se Neposkvrněnému srdci Panny Marie a horlivému srdci svatého Josefa získáváme
vnitřní a vzájemnou harmonii. Je zapotřebí se osvobodit od přesvědčení, že pár je k tomu, aby
plodil děti. To je pravda jen z určitého hlediska. Vztah mezi mužem a ženou, nezávisle na tom, jestli
jsou manželé nebo zasvěcení a žijí v celibátu, musí vést k ponoření se do Božího otcovství, do této
tvořivé posvěcující a spasitelné síly a vyzařovat jí. Tak jako jsme to četli v posledních poselstvích,
která dostala Stefania od Ducha Svatého, trojiční vibrace, která se předává od ducha k duchu. V této
fázi, která jak jsme zdůraznili, je definitivním přelomem pro lidstvo, je zásadní věcí vstoupit do
tohoto vztahu s Bohem tak, že dáme ve svém životě do pořádku vztah muže s ženou. Jejich úloha v
náboženském životě, ve společnosti se projeví, protože jeden nemůže nahradit druhého. Oba jsou
nutní, ve vzájemné harmonii.
Stefania
Také v tomto případě se musíme vrátit na počátek, před prvotní hřích. Mužská a ženská sexualita
byla něčím čistým a vznešeným, byla nejpřímějším vyjádřením Boží tvořivé moci. Jejím
prostřednictvím pokračuje lidský rod. Sexualita však byla těžce znečištěna prvotním hříchem a
sestoupila skoro na úroveň zvířete, možná i hůř. Lidská sexualita ale překračuje čin plození. Zvířata
se páří, aby se množila. Lidská sexualita však přesahuje pouhé plození, obsahuje všechnu
schopnost muže a ženy vyjádřit svoji citovost, schopnost jít vstříc opačnému pohlaví. Sexualita je
ve skutečnosti prostředek jímž člověk vyjadřuje Boží moc a schopnost tvořit. Proto je zapotřebí
znovu přivést lidskou sexualitu, a Bůh to učiní svým působením na lidského ducha, k tomu čím
byla na počátku. Musí se stát znovu pozitivní silou a už ne něčím zvrhlým, což se pak často
potlačuje nesprávným způsobem.
Tomislav
Dřív než skončíme, bychom chtěli dát několik pozitivních podnětů. Chci obrátit pozornost na
velkou naději, která vychází z definitivního obratu, jež uskutečňuje Bůh pro lidstvo. Přál bych si
aby se každý otevřel tomuto obratu, aby ve všech mohla vykvést velká naděje. V tuto chvíli se
obracím na snoubence. Jak velká příležitost se vám naskýtá, aby nedošlo jen k nějakému
náhodnému setkání. Kdo se nechá prodchnout Duchem Svatým, dostává světlo ke správnému
rozhodnutí a aby našel partnera s jehož pomocí najde i vlastní identitu, poslání. Mezi nimi se
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projeví tok Boží tvořivé moci takovým způsobem, že dosáhnou jeden i druhý své vlastní
uskutečnění a připraví pro děti nový život. S touto přípravou bude početí dítěte zahrnuto Boží
tvořivou, výkupnou, spásonosnou, posvěcující mocí. Takto pár bude opravdu předávat nový život,
nebude jen plodit, ale přinese zvrat pro lidstvo, zrodí se nové generace. Nemůžeme ani spočítat
kolik pozitivních důsledků z toho vyplyne. Snoubenci, kteří sní o harmonickém, krásném, šťastném
životě ve shodě, mohou najít řešení pouze zde. Dnešní situace je taková, že jeden s druhým
nedokáže žít. To samé platí pro rodinu. Častokrát jsem se setkal s matkami, které měly starost o své
děti v pubertě, jak vést tyto děti, protože se jim nedaří být těmto dětem nablízku. Žádali ode mě
řešení a já jsem jim odpovídal, že je jejich prvním úkolem vtisknout Ducha do duší jejich dětí. Když
říkám vtisknout Božího Ducha, nejedná se o nějaký všední čin. Otec nebo matka, kteří vtisknou dar
víry prostřednictvím důvěry, dar naděje a lásky svému dítěti, přivádějí ho na správnou cestu. Děti
mohou udělat chybu, ale zůstává stopa, která orientuje jejich život. Jinak se lidé snaží o spoustu
věcí, ale nevěnují se důležitému aspektu výchovy svých dětí. Když dítě chybuje, když způsobuje
potíže a potom běží za svou maminkou nebo tátou, znamená to, že se v něm probudila tato stopa, za
předpokladu, že rodiče žijí v harmonii s Bohem. Tak se utváří rodina v Božím Duchu. Samozřejmě,
každý má svou svobodu pro své vlastní rozhodnutí. V tom co říkám, chci jít ještě dále. Vztah muže
a ženy není důležitý jen v manželství, nýbrž pro každého muže, každou ženu. Je to vibrace pravdy
Božího života rozlévající se na všechny lidi i na zasvěcené osoby. Komunita zasvěcených lidí by
měla vibrovat v trojiční síle, jak na úrovni jedinců, tak mezi nimi. Jestli komunita zasvěcených lidí
nežije v trojiční dynamičnosti, ptám se, našla svoje povolání, našla svoje poslání, svou identitu a
své uskutečnění? Jestli určitá zasvěcená komunita žije a přenáší tuto vibraci Božího Ducha – od
ducha k duchu – jakou sílu tato komunita vyzařuje. Existují různá mužská a ženská společenství, ale
v dnešní době existují také společenství bratří a sester, v nichž se může uskutečnit zmíněná
harmonie bez ohledu na to, že žijí zasvěceným životem. Tím způsobem se podílejí na realizaci
Božího díla. Vezměme si úlohu kněze, který má za úkol sjednotit farnost v Božím Duchu,
vychovávat ji, aby dokázala v Božím Duchu žít a uměla komunikovat od ducha k duchu. Jakou sílu
by mohla mít taková farnost, mohla by proměnit kolem sebe celé okolí. Otázka je, jestli lidé, jež se
účastní na Kristově oběti, se vrací domů vzkříšení v moci Ducha Svatého nebo ne? Mohou mít vliv
na život nevěřících? Odpověď na všechny tyto otázky spočívá v Boží síle, která se vyjadřuje
prostřednictvím muže a ženy. Farář by měl mít schopnost zapojit muže i ženy a všechny ostatní
kategorie osob v tomto duchu. Neměl by zůstávat izolovaný, mluvím o duchovní rovině, o
schopnosti komunikovat Božího Ducha – od ducha k duchu. Celý Boží lid by měl žít tímto
způsobem. Jeví se nutnost, aby muž a žena vystupovali ve své rovnocennosti uvnitř Božího lidu.
Žádný muž nemůže nahradit ženu a naopak žádná žena nemůže nahradit muže. Musí se vytvořit tato
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harmonie. Formace člověka v tomto smyslu prochází přes rodiče, kteří žijí v Božím Duchu a takto
vychovávají své děti. Zároveň všichni pastýři, kteří jsou formováni v tomto duchu, povedou stále
více Boží lid k jednotě v Duchu Božím.
Stefania.
Je potřeba pochopit, že otcovství a mateřství působí nezávisle na sjednocení v sexuálním vztahu.
Tak jak jsme řekli, otcovství a mateřství překonávají sexualitu. Otcovství zahrnuje i sexualitu a ne
naopak. A proto, kdo se rozhodl obětovat svoji sexualitu jako například zasvěcené osoby, které se
rozhodli žít v čistotě, tímto neztratili své otcovství a mateřství ve smyslu Boží tvořivé síly. Ta má
své vyjádření v životě v Duchu, v Duchu, který se předává od ducha k duchu. Sexualita byla velmi
narušena prvotním hříchem a na této Zemi, to znamená, že byla poznamenána až zvířeckostí. Proto
se Bohu v této době líbí svobodné rozhodnutí pro život v čistotě coby vznešené oběti, jež zamezuje
mnohá zla. Jak jsme ale řekli, Bůh musí obnovit sexualitu tím, že ji vrátí autentickému otcovství a
mateřství. Kdo obětuje svůj život, neztrácí originalitu otce nebo matky na duchovní úrovni, protože
tato síla působí na úrovni ducha. I když nedochází k tělesnému kontaktu, přesto dochází k jednotě v
Bohu, k předávání Boží síly mezi mužem a ženou, které je pro Boha nutné k uskutečnění jeho
plánů.
Tomislav
Bez ohledu, jestli jde o manželský život nebo zasvěcený život v čistotě, musí žít muž a žena ve
vztahu. Musí komunikovat tohoto Ducha celou svou bytostí. To nás chrání od individualismu,
individualismus je počátkem rozpadu. Bůh musí zachránit lidstvo, není možné si představit lidstvo,
celý vesmír, který je přiveden ke Kristu a zároveň zůstane rozdělená základní buňka – vztah mezi
mužem a ženou. Vztah muže a ženy na všech svých možných úrovních, v duchovním životě, v
politice, ve společnosti, v náboženském životě musí dojít k sjednocení, jestli chceme sklidit plody
sjednocení celého vesmíru v Kristu. Je to nutné i proto, aby zde byly nástroje jež plodí Boží děti,
zdravé celistvé. Víme to a máme stále před očima strašné následky rozvedených manželství. Strašné
následky rozdělení muže a ženy, mluví se o kriminalitě uvnitř rodin. To vše se přelévá na společnost
na náboženský život. Vydejme se proto pozitivní cestou. Nejsme zde, abychom vám dali nějaké
teorie nebo recepty. Přinášíme vám širokou zkušenost pocházející jak ze Země, tak z vesmíru a
nabízíme body k zamyšlení pro duchovní cestu, k postupování od plnosti k plnosti. Do každého z
nás je vloženo semínko Božího obrazu a podoby, jeho tvořivé síly, která nyní musí vyniknout,
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vyvinout se ve všech svých rozměrech.
Stefania
Tato tvořivá síla v nás nemůže vyniknout, jestli nedarujeme svůj život Bohu, jestli mu nedáme
celou svou bytost. Pouze v autentické, dynamické a silné víře umožníme Bohu, aby v nás působil a
probudil všechny výsady, jež jsou nám vlastní, ale často zatíženy naším egoismem. Jestliže
nežijeme podle Božího zákona, automaticky se řídíme zákonem egoismu. Zákon egoismu
znečišťuje vztahy a odvádí to co Bůh stvořil z jeho prvotní cesty plnosti a dokonalosti. Nyní je
důležité, víc než kdy jindy, abychom se odevzdali Bohu a dovolit jeho zákonu vládnout celému
našemu bytí. Naše vztahy – s mužem s ženou, s našimi blízkými, se vším čím nás Bůh obklopil i se
samým prostředím – se zlepší, protože budou podřízeny Božím zákonům a ne našemu egoismu. Náš
egoismus nás vede k rozporům s druhými, protože když jsme egoisty, nepřistupujeme na proměnu
sebe samých, ale jestliže se ponoříme do Boha a obětujeme mu se, Pán může proměnit naše
myšlení, může nás proměnit celé. Takto proměněni správně přistoupíme k druhým.
Tomislav.
Děkujeme vám, že jste si poslechli naše svědectví. Budeme se za vás modlit a poneseme vás před
Boha, aby ve vás působila jeho tvořivá síla. Pokoušejte se připojit a otevřít se, a tak uskutečnit vše o
čem jsme mluvili. Pozdravujeme vás a žehnáme vám.

4. Nové kněžství a oběť života Bohu

24. března 2012

Zdravíme vás drazí posluchači.
Stefania
Chceme dále pokračovat v promluvě, kterou jsme nazvali „Pokročit v plnosti“ a kterou jsme
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rozdělili do několika částí, abychom prohloubili, co již bylo řečeno ohledně přivedení všeho ke
Kristu. Dnešní část je věnována novému kněžství a obětování života Bohu. Dva základní body pro
Boží lid a také pro každého z nás. Během této přednášky vám vysvětlíme, proč jsou tyto body
podstatné. Ti, kteří četli poselství a knížky dobře vědí, že tématu kněžství se Ježíš mnohokrát
dotknul. Kněžství celého lidu i kněžství kněží t.j. kněžství služebného. Zmiňují se o něm poselství z
konce roku 2010 i roku 2011, např. „Jste můj svatý lid“, nebo „Budoucnost mého lidu“. Mluví se o
něm i v knihách, jak v knize „Přes velkou bariéru“, tak i v knize „Přepsat dějiny“.

Dnes

prohloubíme některé důležité aspekty.
Tomislav
Řeč je o novém kněžství a my chceme vysvětlit, co „nové kněžství“ znamená. Především to
znamená návrat ke kněžství v Ježíšově srdci, tak jak bylo vtisknuto apoštolům, a toto kněžství žít
jako postupnou cestu. V tomto smyslu Ježíš v dnešní době mocně působí, aby přivedl kněžství do
takové podoby, kterou si přál a aby sňal z kněžství každý stín tím, že odstraní všechny nástroje
bránící v tomto procesu přivedení všeho ke Kristu. Další aspekt nového kněžství je, že jsme ve fázi
definitivního zlomu, kdy bude vše přivedeno znova ke Kristu a to vyžaduje zvýšené úsilí vnitřní
práce, na tom, abychom náleželi Ježíši Kristu a odstranili každý stín v nás. Žít kněžství znamená
přivést do Krista naše životy i životy druhých, kteří si to přejí. Naší pomocí, modlitbou a obětí
přivádíme ke Kristu životy druhých. Kněžství, o kterém mluvíme, je jediným kněžstvím, kněžstvím
Kristovým. Ať už se jedná o kněžství lidu, nebo kněžství kněží, které vybral lid a Bůh potvrdil pro
určitou službu v Božím lidu. Vždy se jedná o jediné kněžství, kněžství Kristovo a členové Božího
lidu přináší všechno ke Kristu, aby to do Něj mohlo být začleněno. Když mluvíme o obecném
kněžství lidu, tak dle mé zkušenosti, si jsou jen nemnozí vědomi, co to znamená být Kristovými
knězi a kteří vědí jak tuto službu vykonávat. Křesťan nachází svoji identitu ve křtu. Ve křtu je
sjednocený, prostřednictvím služebného kněze, s Duchem Svatým, aby se stal knězem, prorokem a
králem. A toto je identita člena církve. Pokřtěný se nestává pouze členem určitého náboženství, ale
je křtěn, aby se stal živým členem mystického těla Kristova a sjednocuje se s Kristovým kněžstvím.
Co to znamená, že věřící, a celý lid, má za úkol vykonávat kněžství, kněžskou službu s Kristem?
Znamená to, že každý z nás se rozhodl zemřít sám sobě, svému egoismu, umenšit se a žít pro
Krista. Potom v nás žije Kristus, který vítězí nad smrtí, nad hříchem, nad peklem, a který nás
přivádí a podřizuje Otci. My sami nemůžeme dělat nic a Kristovo kněžství nás přivádí do Božího
života a podřizuje Otci. My se musíme účastnit, nemůžeme zůstat lhostejní, pasivní a očekávat, že
se skrze obřad stane něco zázračného. Musíme se účastnit na Kristově životě. A proto vykonávání
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kněžství ze strany každého člena Božího lidu předpokládá oběť Ježíši Kristu, v každé situaci, v
každé zkoušce, být věrni Ježíši Kristu, žít jako Ježíš Kristus a dovolit Mu, aby On v nás působil a
vykonával své kněžství u Otce, protože on stojí neustále před Boží tváří a přináší nás všechny Otci.
Z naší strany je třeba živé účasti, buď obětováním svého života, nebo obětováním života ve
prospěch druhých, protože jsme Kristovým mystickým tělem, všichni jsme spojeni. Kněz přináší
Bohu všechno, všechno přednáší Kristu tím, že se svléká ze svého sobectví, umenšuje se a přináší
všechny situace a lidi, kterých se v životě dotýká a se kterými žije, všechno porušené před Krista.
V důsledku toho, ten kdo ve svém životě vykonává své kněžství, vstupuje do Kristova světla a do
jeho života a tento život předává druhým a to je prorocká služba, která ukazuje cestu ostatním.
Pomyslete, v dnešní situaci zmatku, beznaděje by měl být křesťan člověkem světla, člověkem, který
vyzařuje světlo a sytí lid vírou, nadějí a láskou. Když se toto děje, tak každý člen Božího lidu
přivádí ke Krista sebe i druhé, kteří se tohoto účastní, pomáhá jim a Kristus přirozeně v těchto
osobách vládne. Toto není nějaká teorie a každý z nás by se měl snažit kráčet po této cestě a Duch
Svatý bude potvrzovat jeho kroky. Takto se dochází k poznání, že Ježíš kraluje a my můžeme
kralovat s ním, vítězit nad smrtí, hříchem a satanem a nakonec vejít do nového stvoření. Je to
povinnost celého Božího lidu. Celý Boží lid má účast na Kristově kněžství. Kromě tohoto
obecného, královského kněžství jsou služebníci, pastýři, které si lid vybral a Bůh potvrdil pro
zvláštní úkol, ke kterému dostávají zvláštní milost, aby sloužili lidu, doprovázeli ho na cestě ke
Kristu.

Stefania
Je důležité chápat tento bod, toto obecné kněžství, jako úrodnou zem, ze které vyrůstá i služebné
kněžství. Podle mých zkušeností Ježíš vždy kladl důraz, abychom si byli vědomi svého kněžství.
Bez tohoto vědomí se jen obtížně rozvíjí zárodky služebného kněžství a všichni víme, jaký je dnes
nedostatek kněží. Je to i proto, že lid nežije opravdu své obecné kněžství. V této souvislosti se mi
zdá důležité vám říct něco o kněžské službě během století, nejen zde, ale i na jiných planetách. Už
jsme řekli, že na počátku stvořil Bůh lidi jako kněze. Nechci se opakovat, ale řekli jsme, že muž
společně se ženou měli společně s anděly vykonávat tuto kněžskou službu, což znamená přivádět
celé stvoření k Bohu, obětovat ho a takto vládnout v Božím jménu. Prvotní hřích toto všechno
porušil a situace se podstatně změnila. Co se stalo na Zemi? Člověk téměř přerušil kontakt s
Bohem, rozhodl se jednat samostatně, čímž se velice oslabil, protože mu začala chybět síla Ducha
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Svatého. A tak se obrátil na jiného ducha, na ducha zla. Tímto skutkem se mu automaticky začal
také klanět a stal se knězem démonů, začal sloužit démonům. Kněžství na zemi bylo zcela
zvráceno. Bůh v této situaci znovu, mocně a přímo zakročil v lidských dějinách prostřednictvím
vyvoleného národa, Mojžíše, kterému dal zákon a skrze kněží, kteří sloužili pravému Bohu.
Vyvolený národ připravoval cestu Kristu. A Pán Ježíš přišel znovu ustanovit lidskou důstojnost v
její celistvosti. Přinesl kněžství, jaké měl člověk na počátku svých dějin. Přitáhl pozornost lidí ke
kněžství, protože povolal každého z nás k tomu, abychom intenzivně žili tuto oběť Bohu. Víte, že v
10. kapitole Janova evangelia se mluví o dobrém pastýři. K tomuto mi vždy Ježíš říkal: dobrý pastýř
je ten, který mi obětuje svůj život, za ovce. Tak jako já jsem obětoval svůj život za ovce Otci. Být
pastýři a obětovat Bohu život je jedno a totéž a ten, který si nepřeje obětovat sebe sama Bohu,
nemůže vykonávat kněžství podle Božího Srdce, podle Srdce dobrého pastýře Ježíše Krista. Kdo se
obětuje Ježíší za ovce je dobrým pastýřem. Všimněte si, že i tady se nejedná jen o služebné
kněžství, ale i o kněžství obecné, díky jemuž se člověk stává pastýřem druhých duší, otevírá cestu,
umí promluvit, dát naději lidu. Je také dobré chápat, že dobrý pastýř je i obětovaným beránkem.
Nikdo nemůže být pastýřem, bez toho, aby byl obětovaným beránkem, být připravený dát sebe
sama k dispozici Ježíši Kristu, tak jak Ježíš Kristus dal sám sebe Otci. Ježíš přišel toto všechno
obnovit, ale nejen kvůli Zemi, ale kvůli celého vesmíru. V novém stvoření nebude moci být žádné
kněžství odděleno od kněžství Kristova, vše bude k němu přivedeno, i kněžství. Co se stalo na
planetách, kde zůstali věrni Bohu? Lidé tam nespáchali prvotní hřích, zachovali toto kněžství,
zachovali si výsadu vládnout v Božím jménu. V mnohých rozhovorech s těmito bratry mi bylo
vysvětleno, že bezprostředně po pádu části lidstva, po prvotním hříchu, žádali lidé Boha, aby jim
dal zákon, který by řídil život lidu. Zákon, který by je poučoval, vedl. Bůh lidem zákon dal a řekl
jim, aby ho opatrovali jako poklad, žili podle něho a také jim řekl, aby si mezi sebou vybrali kněze,
kteří jim budou pomáhat, doprovázet je na cestě. Kněží a Boží lid společně střeží zákon a žijí Boží
plnost. Bratři, jako příklad vezmu ty z Alfa Centauri, kteří na toto téma se mnou často mluvili, mi
řekli, že postava kněze hraje v jejich lidu důležitou roli. Vždy byla a stále je, zvláště po příchodu
Ježíše Krista. Kněz doprovází jednotlivce po celý život, od narození až do smrti a účastní se všeho v
jeho v životě. Každý, např. lékař, pracuje spolu s knězem, aby byla skutečnost, taková jaká je,
přiváděna ke Kristu, k Bohu. Dále existuje na této planetě kněz, řekněme nejvyšší kněz, který
nestojí nad ostatními ve smyslu hierarchie, ale ve smyslu sjednocení celého lidu. Tento kněz má
manželku, protože v tomto lidu je kněžství žito společně s ženou, tak jak tomu bylo od počátku.
Různými způsoby pomáhají celému lidstvu. Např. při jejich slavnostech se čte zákon, lidé chválí
Boha, celý lid se shromažďuje v chrámu, existuje tam jediný chrám, není tam tolik kostelů jako u
nás, a mezi nimiž je někdy navíc vzájemné napětí. Celý lid se shromažďuje vzdává Bohu chválu a
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cítí, přijímá tento zákon a obnovuje svoji věrnost Bohu. V tomto lidu je zřejmé Boží otcovství a
mateřství, které jsme vzpomínali v minulé promluvě a jež má pro kněžství velký význam. Ježíš mi
vždy říkal, „Muž je otec, který ukazuje cestu, otevírá ji svojí silou a žena, matka je ta, která
doprovází děti na cestě“. To je velmi důležité. Přirozeně po příchodu Ježíše Krista byla i tato věrná
lidstva plně zapojena do Kristova kněžství. Když se tady Ježíš vtělil, byla o tom tato lidstva
informována prostřednictvím archandělů, Bohem samotným, věděli o jeho díle spásy a doprovázeli
ho svojí modlitbou a obětí. Byli plně zapojeni do Kristova kněžství. Jiné vzbouřené planety zůstaly
žít ve tmě a jim musí Bůh také přinést tuto zvěst, svůj zákon a své kněžství a přivede i tyto národy
ke Kristu. Udělá to i prostřednictvím naší zvěsti, našeho svědectví.
Tomislav
Toto je třeba dobře vysvětit. Kněz je muž a jeho žena má účast na jeho kněžství. Jeho žena je
součástí lidu, ale zvláštním způsobem sjednocena s knězem. V křesťanském životě pro to máme
základ. Ježíš Kristus je jediný kněz. Potřeboval matku, sjednocenou s ním u paty kříže a skrze ni
zrodil lid. Neposkvrněná Maria vstoupila zvláštním způsobem do Kristova kněžství. Ježíš Kristus
potřeboval ženu, která s ním byla plně sjednocena. Sjednocení Panny Marie s Ježíšem Kristem je
vzorem pro celou církev, pro všechny členy Božího lidu. Jak ženy, tak muži musí být sjednoceni v
Kristu a toto sjednocení přirozeně prochází přes Neposkvrněné Srdce Panny Marie, jediné bytosti
která je dokonale sjednocena s Ježíšem Kristem a která vešla svou duší i tělem do života Nejsvětější
Trojice. Toto nám umožňuje lépe pochopit službu služebného kněze. Služebník se především
obětuje pro lid. Víme, že Ježíš přišel mezi nás a účastnil se na všem, kromě hříchu. Vzal na sebe
všechna utrpení, všechny nepříjemnosti, byl solidární. Kněz, zvláště do budoucna, bude člověk,
který se bezpodmínečně obětuje Ježíši Kristu skrze Neposkvrněnou Marii. A takto vchází do plného
společenství s Ježíšovým kněžstvím. Především proto, že skrze Marii se komunikuje
neposkvrněnost, o tom bude řeč v další promluvě. A tady začíná být zřejmý princip služby v církvi,
v božím lidu. Kněz žije zcela pro Ježíše Krista a ke Kristu přivádí lid, ne k sobě samému. Ne ke
svým myšlenkám a interpretacím, ale k Ježíši Kristu v Duchu Svatém. A to je neuvěřitelná cesta,
neznamená to jen něco říct, vyznat. Můžete si o tom přečíst v knize Stefanie Cateriny, „Přepsat
dějiny“ kde se pojednává o tom, jak člověk objevuje Kristovu mysl, mysticky se s ním sjednocuje,
podrobuje se Otci a vchází do nového stvoření. Služebný kněz musí být pro tuto službu zralý, musí
být zároveň oltářem i beránkem. Totéž platí pro lid. Základním úkolem služebného kněze je
vyučovat lid obětovat se, účastnit se na Kristově oběti. Lid, který přichází například k Eucharistii,
nemůže být pasivním divákem, účastníkem obřadu. Musí se účastnit na Kristově smrti a vzkříšení
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skrze svoji oběť, vyjitím ze svého sobectví, zřeknutím se sebe sama, vlastní logiky a ambicí atd.
atd. a pozvedá se k Ježíši Kristu. Lid se obětuje za služebného kněze a kněz se obětuje za lid a takto
jde Boží lid k Ježíši Kristu a přivádí ke Kristu svůj život a všechno, čeho se dotýká. Pokud je toto
prožíváno liturgickým shromážděním, tak je v lidech po bohoslužbě všechno vzkříšeno, proměněno.
Přicházíme k přechodu, který nás vede k novému stvoření a naděje, kterou zakoušíme, neklame,
není od nás vzdálená, je každodenní zkušeností. Proto chápat kněžství, znamená chápat účast na
Kristově kněžství. Buď z pohledu kněze, který předsedá obřadu, nebo z pohledu jednotlivých členů
lidu. Účast nás vede k plnosti. To co se mi nejvíc vtisklo do duše z toho co žijí věrní bratři je
především: kněz obětuje svůj život za svoji ženu, ona se obětuje za něj, obětují se za sebe navzájem
a dohromady se obětují Kristu prostřednictvím Marie. A říkají: to je naše síla, která chrání zákon,
podporuje ho a otevírá cestu ke Kristu.
Stefania
Mluvili jsme o novém kněžství, ale jak vidíte nejde o nějaké jiné kněžství, než které přinesl Kristus.
Zcela jistě ne. Tato novost spíše spočívá v hlubokém společenství mezi příslušníky lidu navzájem,
kteří jsou sjednoceni a obětují se za sebe navzájem, jak říkal Tomislav, opravdově žijí své obecné
kněžství. Potom hluboké společenství mezi lidem a jeho pastýřem v lásce je silou, která vychází z
nich navzájem, mají společné poslání, protože kněžství služebného kněze není rozdílné od toho,
které vykonává lid. Poslání je totéž, přinášet všechno ke Kristu, aby Kristus žil ve všech a všechno
obětoval Otci. Nové je i společenství mezi knězi. Např. Na Alfa Centauri kněží žijí v hlubokém
vzájemném společenství. A to je velmi důležité i pro Zemi. Kněží tvoří důležitou část lidu, která
musí být chráněna a to má potom vliv na sílu jejich působení.
A řeknu ještě něco, protože se blížíme k době kdy se bude vyžadovat jednota mezi všemi knězi ve
vesmíru. Kněz na zemi už nebude schopen plně vykonávat svoji službu bez pomoci svých bratří z
vesmíru a naopak. Bůh usiluje o společenství mezi všemi národy, společenství, které prochází i
skrze jednotu svých pastýřů, nemůže už být více rivalita, války, nenávist a žárlivost mezi knězi, tak
jako nemůže být mezi národy. A proto jsme, bratři a sestry, došli do bodu kdy je třeba se podívat
dovnitř sebe a vidět co je třeba udělat, cesta je dlouhá. A to platí pro mě i pro každého z vás.
Musíme se vážně zeptat sebe samých, zda opravdu žijeme toto kněžství. A především, zda se v naší
modlitbě a oběti cítíme sjednoceni s našimi pastýři, jestli jim pomáháme a jestli oni pomáhají nám.
To je námět k zamyšlení, jež žádá Bůh od svého lidu. Bez účasti každého z nás nemůže být řeč o
přivedení všeho ke Kristu. Bez společné účasti celého lidu. Co je potřeba? Je potřeba oběti života,
od každého. Jestli obětuji sebe samu Bohu, děje se to, o čem mluví sv. Pavel: Je to Kristus, který ve
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mně žije. Kristus vede můj život a můj život se podílí na mnohem větším plánu. Stávám se
užitečnou pro každého z vás, vy se stáváte užitečnými pro mě. Myšleno v pravém smyslu, ne ve
smyslu využívání. Máme společné poslání. A takto se uskutečňuje přivedení ke Kristu. Protože je to
Kristus, který to v činí v nás a skrze nás.
Tomislav
Rád bych zdůraznil, jak je důležité správně chápat oběť Ježíši skrze Pannu Marii. Ze své životní
zkušenosti vím, že lidé mají strach obětovat svůj život Bohu, anebo obětování chápou jako pouhý
termín. Ale účast na Kristově životě, který nás nyní vede přes Velikonoce, je výzva ke smrti hříchu
a zlu. Jestli jsme obětováni, vede nás to k tomu, že můžeme čerpat od vzkříšeného Pána a Vítěze a
my přemáháme zlo. Není tedy patologií, není hroucením se před křížem. Strach dát život zcela
Bohu skrze Marii z nás dělá otroky smrti, nemocí, zla. Dát život bezpodmínečně Bohu nás
osvobozuje od strachů a vevnitř nás se uvolňuje moc, kterou jsme přijali při křtu a kterou máme
stále žít. Síla, která nás vede ke vzkříšení. A takto můžeme snadno rozumět tomu, když Ježíš mluví
o blahoslavenstvích. Jestli náležíme Ježíši Kristu, ve všech zkouškách vítězíme. A proto vede naše
oběť Kristu k vítězství, k rozšíření horizontů, k dosažení plnosti, ke konečnému vstoupení do
poslání, které dostali apoštolové a celá církev, tj. zvítězit nad smrtí a nad satanem, nad každým
zlem, zbořit každou bariéru. Z toho je jasné, pokud shromáždění, církev, toto žije, jakou uvolňuje
moc a dobro pro lidstvo a celý vesmír. Jak řekla Stefania, nejde už jen o Zemi, ale jsme už účastni
kosmického procesu, ve kterém všichni lidé, všechna stvoření čerpají z Ježíšovy oběti a účastní se
na jeho kněžství.

Stefania
A tak výhled, který nás očekává je vzkříšení. My tady na Zemi jsme zaměřili svoji pozornost
především na Kristovo utrpení a jen málo na jeho vzkříšení, které není pouhou historickou událostí,
ale je to i budoucnost každého z nás. Všechno utrpení, které procházíme tady na Zemi, a vy dobře
víte kolik ho je, když je prožíváno společně s Kristem, představuje pouze předsíň vzkříšení. Není to
Pán, který nás nechává trpět. Trpíme kvůli našim špatným rozhodnutím, našim povrchním
rozhodnutím, kvůli odevzdání se duchu světa a proto, že se necháme zavést na špatné cesty. Vidíte
na příkladu věrných bratří, kteří nezradili, kteří neučinili špatná rozhodnutí, ale zvolili si
bezpodmínečně Boha, žijí v podmínkách, kde utrpení nehraje takovou roli, nejsou tam nemoci a
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porušení. Existuje sice smrt, která je přímým důsledkem prvotního hříchu a která vstoupila do
celého vesmíru a která musí být překonána. Nyní je doba, ve které se snažíme vážně účastnit na
Kristově smrti a vzkříšení, učíme se poznávat Ježíše Krista takového jaký je, Spasitele a Vítěze nad
Smrtí a temnotami. My křesťané musíme brát v potaz, že satan nám vládne prostřednictvím strachu.
A strach je velkou silou, která působí tady na Zemi, ale musíme si uvědomit, že je tady síla mnohem
větší než je strach. Je to víra. Víra v Ježíše Krista je největší silou, existující ve Vesmíru. Jestliže
máme upřímnou a živou víru a věříme, že Bůh pro nás chce jen dobro, tak tato víra zvítězí nad
naším strachem. Ať už před námi stojí jakékoli zkoušky, Kristus je s námi.
Tomislav
Chceme povzbudit všechny pastýře, všechny kněze Božího lidu, obětují se pro ně celá lidstva
vesmíru. Je mnoho skrytých, malých duší, zcela mimo pozornost, které se obětují. Chci je
povzbudit, aby obětovali život Ježíši Kristu a zakusili obnovu vlastních životů i života jejich
farností, lidu. Chci je povzbudit, aby neměli strach to žít. Často je toto v Církvi nepochopeno a jsou
protivenství když se mluví o obětování života Ježíši Kristu. Chci vás ujistit, že se nejedná o
pobožnost, něco co je věcí názoru, vstoupit do Ježíšova vzkříšení je nutnost. Služebný kněz musí
být dynamickým příkladem a musí doprovázet lid. Co zvěstovali apoštolové? Že se Ježíš vtělil,
zemřel, vstal z mrtvých a vystoupil k Otci. A toto všechno je potřeba ukázat lidu, aby lid následoval
tuto cestu a měl účast na životě Ježíše Krista. Naše oběť Ježíši Kristu je způsob, jak mít účast na
jeho životě, smrti a vzkříšení.
Stefania
A já bych chtěla jako žena, povzbudit všechny ženy na Zemi, manželky, matky a zasvěcené ženy.
Podmínky na Zemi jsou pro ženu velmi těžké a i to je následek prvotního hříchu. Ale v Kristu
máme možnost vidět naše skutečné mateřství, pravou ženskost, která nespočívá v módě, být štíhlá
nebo při těle, ale v tom: být opravdová žena v Bohu, nositelka člověka, ta která připravuje budoucí
cestu a to musíme mít na mysli, protože jsme víc matkami v duchu, než matkami tělesnými. A taky
vám chci říct, že mi Ježíš často vysvětloval, že úloha ženy podle evangelia, ženy, které následovaly
Ježíše, nebylo jen sloužit, připravovat jídlo, jak tomu často bývá, ale byla přítomnost jejich
mateřství. Jejich neustálá oběť za apoštoly, vše ostatní přicházelo až potom. Byly ženami, které
obětovaly svoje mateřství Kristu, doprovázely apoštoly svojí obětí a modlitbou. Toto nemá nic
společného ze sexem a nesmysly, které se povídají o Marii Magdaleně atd., jedná se o skutečnost v
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Bohu, otcovství a mateřství, tak jak je zamýšleno Bohem. Nyní je čas, ve kterém se žena na Zemi
probouzí. Není jiná možnost, než se obětovat Kristu, On jediný nás osvobodí.
Tomislav
Připravujeme se na Velikonoce. A při této příležitosti chci říct, že k novému stvoření, k plnosti není
možno přistoupit pasivním postojem ke Kristově oběti. Nedokáži si představit, že se slaví mše
svatá, ve které se obětuje Ježíš a lid zůstává pasivní, nebo se účastní jen z pobožnosti. Chvíle, kdy
se pro každého z nás obětuje Ježíš, musí být momentem, ve kterém se pohne celý vesmír, pokud se
opravdu účastníme a my takto přicházíme ke vzkříšení. Přeji vám, abyste mohli toto o těchto
Velikonocích pochopit a podniknout nový krok k opravdové účasti na životě zemřelého a
vzkříšeného Krista, který sedí po pravici Otce. Požehnané Velikonoce.
Stefanie
Požehnané Velikonoce a díky.

5. Neposkvrněnost a celistvost života

15. dubna 2012

Zdravíme vás, drazí posluchači,
dnes budeme pojednávat o dalším tématu z cyklu, který jsme nazvali „Pokročit v plnosti“. Budeme
mluvit o celistvosti života a o neposkvrněnosti. Jsou to důležité, navzájem propojené skutečnosti,
které přímo vychází z oběti života. Je to proto, že být neposkvrnění před Bohem, být celiství,
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předpokládá úplnou oběť života Bohu, skrze Neposkvrněné srdce Panny Marie. Z tohoto důvodu
musíme být celiství v naší odpovědi na Boží povolání. Bůh nás vyzývá, abychom mu obětovali svůj
život. To je konečný smysl lidského bytí. Obětovat se Bohu jako Ježíš a spolu s Ježíšem. Z této
celistvé odpovědi potom vychází dar neposkvrněnosti osoby a její celistvosti. To potom vede
každého z nás, aby se stal novým stvořením.
Tomislav
Když mluvíme o neposkvrněnosti, musíme se ponořit do dynamiky milosti a dynamiky postupu k
plnosti. S každým krokem vpřed se otevírají nové horizonty, nový obsah. Budeme se snažit
představit toto téma z různých úhlů. K tomu se vyžaduje vaše spolupráce. Nestačí říct
neposkvrněnost, my nejsme neposkvrnění. Jediné neposkvrněné stvoření je Nejsvětější Panna
Maria. My jsme na cestě zpět k neposkvrněnému životu, v Kristu a skrze něho. Můžeme se zaměřit
na určité koncepty, z různých hledisek. Především evangelium, které bylo dáno pro všechny lidi
dobré vůle. U všech lidí, kteří nepoznali Ježíše Krista se žádá dobrá vůle, setkat se s pravdou. Bůh,
který je Otcem všech lidí poslal svého Syna, aby našel každého člověka dobré vůle, který si přeje
pravdu. V případě nás křesťanů je také zapotřebí dobrá vůle. Jestliže jsme uvnitř, jestliže máme
účast na Kristově životě, jak je napsáno ve Svatém písmu – cituji písmo Efezanům – nás Bůh určil,
abychom byli svatí, neposkvrnění, bez chyby, v Boží blízkosti. Máme jít ve světle, vně temnoty.
Jestliže odpovíme, nezůstane v nás nic temného. Můžeme být připojeni k Božímu lidu a být
celistvými, jak je to psáno v Ef4, zralý člověk, zralý křesťan je ten, který patří k mystickému tělu
Kristovu, k Boží církvi. Spolu se všemi, kteří jsou Kristovi má záruku, že se stane celistvým a bude
mít plnost života. Podle mě lidský postoj neposkvrněnosti musíme vnímat jako průzračnost před
Bohem, upřímnost. Úplné přijetí Boha bez podvodu, bez ambicí, které nás od Boha odvracejí, bez
pokrytectví a všech úchylek, které nás odvádějí od Ježíšova života. Víme, věříme, že Bůh stvořil
lidstvo celistvým a neposkvrněným, protože Bůh nic netvoří chybně, necelistvě. Bůh nic neničí. V
Ježíši je otevřená cesta k plnosti a člověku je dána možnost vstoupit do neposkvrněnosti a
celistvosti. V případě neposkvrněnosti víry v Boha se jedná o Boží dar. Bůh nám dal ve křtu dar
bezúhonnosti před Bohem a to je zárodek neposkvrněnosti. Tím jak postupujeme v účasti na
Kristově životě, se stáváme stále víc neposkvrnění. Bůh přidává tuto milost po každém našem kroku
a v nás se šíří prostor pro neposkvrněný život, který se dává v Ježíši Kristu. Naše účast na daru
neposkvrněnosti prochází přes neposkvrněnou Pannu Marii, jediné nové stvoření. Ona je zcela
vykoupená, je jediné stvoření zcela neposkvrněné už od chvíle početí a také svou účastí na Kristově
životě, jeho oběti a na jeho životě v nebi ve svém těle. Bůh nám ji dal jako Novou Matku nové
154

generace. My jsme nová generace o níž mluví evangelium. To je ta generace, která bude mít své
kořeny v Neposkvrněném Srdci Panny Marie. Zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Mariinu není
jen odříkávání nějaké modlitby, ale je povinnou cestou. Jejím prostřednictvím k nám přichází
neposkvrněný život. Tak jako se matka od narození stará o život a doprovází jej, tak nám dal Bůh
Neposkvrněnou Matku, aby nás provázela a starala se o nás. Ona je Matkou, která nás přivádí k
neposkvrněnému postoji před Bohem, k průzračnosti, jež bychom pro množství hříchu lidstva a
svých hříchů, sami nedosáhli.
Stefania
Nezapomeňme, že sám Ježíš měl jako člověk ve svých kořenech Marii. Jeho kořeny jakožto
pravého Boha a pravého člověka jsou v Marii. Zde bych chtěla spolu s vámi rozšířit horizonty a
srovnat naši situaci s tím co se odehrává na planetách, které zůstaly věrné a nespáchaly prvotní
hřích. Tam je dar neposkvrněnosti a celistvosti živý, neustále působí. Měla jsem možnost při
mnohých mých zkušenostech mluvit s těmito bratry. Řekli mi, že oběť života skrze Neposkvrněné
Srdce Panny Marie je středem duchovního života, je středem každé duchovní cesty. Bez toho není
možné dosáhnout celistvého a čistého vztahu s Bohem. Tito bratři říkají, že když dostanou impuls
od Ducha Svatého, tento impuls se svobodně a bezprostředně filtruje přes ducha, duši a tělo. Říkají,
že ve své neposkvrněnosti, celistvosti nikdy nediskutují o tom co přijmou, ale uskuteční to. Na
Zemi je to však obtížnější, Bůh vám dá impuls, žádá od vás nějaký čin, k něčemu vás vyzývá. Není
zde však pravá oběť, není zde pravá celistvost osoby, chybí neposkvrněnost. Hned začnete uvažovat
jestli se to vyplatí nebo ne, jestli je dobré udělat co Bůh žádá nebo raději udělat něco jiného. To
vede k pošpinění vztahu s Bohem. Zkušenost těchto civilizací s ohledem na celistvost a
neposkvrněnost je spojená s obětí života, která začíná ve chvíli početí a rozvíjí se po celý život.
Tomislav
Od Boha vychází vše celistvé, neposkvrněné. My můžeme dosáhnout neposkvrněnosti celistvou
účastí na Ježíšově životě. Panna Maria se na něm účastnila už od svého početí. O důležitosti našeho
ano nebo ne ve chvíli početí jsme již mluvili. Bůh dal Nejsvětější Panně Marii výjimečnou milost,
aby připravil Matku pro svého Syna a pro své děti. Tomu věříme, ale nerozumíme účasti Panny
Marie na všem co Ježíš prožíval. Ona dostala tuto zvláštní milost ve chvíli smrti a vzkříšení Ježíše
Krista. Měla na všem účast už od svého početí díky svému ano. Vzpomínám si, že nám svatý
archanděl Michael vysvětlil, jak ve chvíli početí Neposkvrněné Panny Marie, která stála před
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Bohem přišel také satan, aby ji pokoušel. Svatý Michael říkal, že ho Panna Maria odehnala jedním
pohledem do pekla. Plně přijala Boží program, svou identitu v Bohu, své poslání a celý život měla
účast na tomto plánu. Tak se před ní otevíraly všechny milosti, milost přijmout Ježíše Krista ve
svém lůně. To znamená přijmout oběť Ježíše Krista, spojit se s tou obětí Otci. To otevřelo cestu
jejího Mateřství pro každého z nás a cestu jejího oslavení v nebi.
Pohleďme trochu blíže na účast na Ježíšově životě. V tyto dny jste slyšeli v liturgických čteních
zvěstování svatého Petra v Jeruzalémě. Svatý Petr se netočí kolem sebe, nepoužívá lidské
prostředky, je průhledný pro přítomnost Ježíše Krista a Ježíš se vyjadřuje přes Petrovu bytost.
Stejně tak působí přes druhé apoštoly. Toto bezpodmínečné přijetí Ježíše Krista se vším co prošel, s
jeho utrpením a nakonec s jeho vzkříšením, obejmutí daru vzkříšení umožnilo apoštolům vyjádřit
tuto moc, ukazovat Krista, který vítězí. Vítězí nad zlem v nich samotných a kolem nich. Tento
příklad a svědectví je pro nás velmi užitečné, abychom mohli vstoupit do celistvého života v Bohu a
našli v Něm svou identitu. Abychom byli v Bohu blažení, našli v něm plnost, a měli plnou účast na
jeho životě, svlečení ze všech ambicí pouze v touze po Něm.
Stefania.
V souvislosti s neposkvrněností máme často na mysli sexuální nebo morální sféru. Neposkvrněnost
a celistvost znamená něco mnohem hlubšího. Jde o čistotu našeho úmyslu před Bohem, počestnost
našeho svědomí. Vše co nás vede, abychom nebyli v sobě rozdělenými lidmi, ale abychom byli v
souladu se svou identitou a posláním.
Znovu se vracím k Panně Marii a také zde chci předložit zkušenost s věrnými bratry, kteří uznávají
Marii jako Matku a Královnu vesmíru. Vždy když o ní mluví, zdůrazňují jedinečnost její osoby,
představují ji jako ženu, která je nad všemi ostatními stvořeními. Není to proto, že by byla nad
ostatními nadřazená nebo nad nimi měla moc, ale proto, že už je novým stvořením, vzorem,
semenem, předobrazem toho čím bychom jednoho dne měli být. Nicméně má Maria zvláštní
výsady, protože ve svém nitru nesla Božího Syna. Naši bratři z věrných planet nám vysvětlili, že
lidská duše má určité schopnosti nebo mocnosti, záleží na tom jak je kdo nazývá. Tyto schopnosti
jsou velmi silné. Člověk je potřebuje k uskutečňování svého poslání vládnout stvoření v Božím
jménu. Nebudu tyto schopnosti vyjmenovávat, mimochodem jich je osm. Na nich závisí schopnost
působit na hmotu, mít vliv na celou skutečnost. Naši bratři nám vysvětlili vzhledem k Panně Marii,
že ve své celistvosti měla všech osm schopností duše. My na Zemi, na rozdíl od ní rozvineme jen
jednu nebo maximálně dvě z těchto schopností, v každém případě jsou v nás zablokovány
následkem prvotního hříchu. Bůh nedovolil, aby tyto schopnosti mohly být použity, protože člověk
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ve své zlobě a nepřátelství k Bohu by je mohl zneužít strašným způsobem. Maria je však měla
všechny, to znamená, že byla velmi mocná. Nikdy však tyto schopnosti nepoužila díky své pokoře,
aby nikoho nepohoršila, aby se nepovyšovala nad nikoho, aby se ti, kteří byli kolem ní necítili
méněcenní. Představila se jako Pánova Služebnice. To je pro nás dalším znamením její čistoty a
nepřítomnosti ambicí. To samé platí pro Ježíše ve chvíli jeho utrpení. Řekl apoštolům, když ho
chtěli ochránit mečem, myslíte, že bych nemohl použít svoji moc? Ježíš však svoji moc nepoužil. Z
toho je pro nás zřejmé, že nám Bůh nedal své dary, abychom je zneužívali nebo abychom je použili
k povýšení se nad druhé. Je to výzva k neposkvrněnosti.
Tomislav
S ohledem na Boží dary, podle zkušenosti s věrnými bratry a také ze zkušenosti z práce s lidmi
vidíme, že je na Zemi velký zmatek. Je to proto, že se lidská paměť na Zemi obtížně probouzí.
Člověk na Zemi snadno zneužívá schopnosti duše, aby vládl on sám, šplhá, lne k těmto
schopnostem. Odtud pochází různé interpretace dějin, budoucnosti, interpretace, které znečišťují
Boží plán a vůbec celou skutečnost. U věrných bratrů je zachována paměť už od chvíle početí od
okamžiku stvoření jejich civilizace.
Stefania
Ohledně toho mi vysvětlil svatý archanděl Rafael, jaký je rozdíl mezi lidstvem na Zemi a věrnými
lidstvy. Víte, že na Zemi vládne nejistota o původu člověka. Neví se kdy se objevil první člověk,
jaké civilizace zde byly. Archeologové a vědci hledají stopy minulosti. Je to proto, že chybí paměť
našich dějin. Nevíme kdo byli naši prarodiče, jak žili, co se stalo na Zemi. A proto bez paměti na
minulost nechápeme ani přítomnost. Chybí nám také pohled do budoucnosti. Nemáme řadu
vědomostí, jež předcházejí a tvoří základ dalšího poznání. Na věrných planetách znají dějiny lidstva
od jeho počátku. Předávají se cenné zkušenosti, co víc, těmto zkušenostem minulých generací se
dává veliká váha a dokonale si vzpomínají na vše co se událo od počátku jejich civilizace. Potom je
také jejich přítomnost jasná, určitým způsobem je celá skutečnost pod kontrolou, život se jim
nevymyká. Mají široký pohled do budoucnosti, na nové stvoření, na to co je očekává. To vše má
veliký význam.
Je na nás abychom se snažili dosáhnout živého, průzračného vztahu s Bohem, aby ožila také paměť
toho co jsme a co budeme.
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Tomislav
Chci se vrátit k tomu co řekla Stefania, že Panna Maria nikdy nepoužila své schopnosti duše,
protože byla pokorná. Společně s vámi chci porozumět tomu, co znamená nepoužít tyto schopnosti
z pokory. Co tedy Panna Maria použila, aby zvítězila nad zlem? Měla nejčistší víru, čirou naději,
dokonalou lásku. V tom spočívá problém lidí na této Zemi, že se nenechají vést k jasnému pohledu
na své kořeny takovým způsobem, že by víra v Boha překonala všechny schopnosti, všechny
mocnosti, všechna charismata, všechny vize. Abychom správně pochopili vize a poselství je
potřebné je brát jako výzvy, které nás vedou tam, kudy prošel Ježíš. On byl tichý, odevzdaný Otci,
ponořil se do smrti a vyšel z ní jako vítěz. To je kořen duchovního života, bez něhož se člověk
nemůže ponořit do Boha, nevynikne celistvý, ani kompletní.
K tomu vysvětluje jeden z věrných bratrů, lékař Dario, že pro člověka na Zemi je těžké navázat
svobodný a čistý vztah s Duchem Svatým. Když má člověk, jeho duše čistý a svobodný vztah s
Duchem Svatým, ví v každou chvíli, co má dělat. Má sílu konat, uskutečňovat. Kromě toho říká
svatý Jan, že Boží přikázání nejsou těžká (1Jan 5,3).
Tím způsobem musíme přistupovat k zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, které
zvlášť pochází ze zjevení ve Fatimě. Není ho možné omezovat na pietismus, na soukromou
zbožnost. Nová generace se musí znovuzrodit z Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Nové lidstvo
se zrodí prostřednictvím všech těch, kteří přijmou tento program. Jít přes Mariino Srdce a tak se
celistvě účastnit na Ježíšově životě a dosáhnout plnosti.
Stefania
Nezapomeňme, že Ježíš je prvorozencem z mnohých bratrů, prvotina nového stvoření, novým
člověkem. Od Ježíše musí začít nové dějiny lidstva, jak na Zemi, tak v celém vesmíru. Přirozeně
není možné v tom všem považovat Mariinu úlohu za něco okrajového. Ona dala Ježíšovi život a
Ježíšovo tělo i krev jsou tělem a krví Marie. Na to nezapomeňme a musíme si toho být vědomi,
když přijímáme eucharistii. Maria je povinným přechodem pro všechny, kteří se chtějí spojit s
Kristem. Přeji vám, abyste mohli zakoušet Mariinu přítomnost ve svém životě a vzývat jí podle
toho čím je, jako Matku a Královnu, která je mocná ve víře, naději a lásce.
Tomislav
Když jsem byl v Medjugorje a doprovázel jsem modlitební společenství, Panna Maria učila
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prostřednictvím Jeleny skupinu jaké kroky musí udělat. Odstranit z nitra hřích, odevzdat ho Pánu.
Odstranit každý strach, vstoupit do svobodného prostoru vevnitř, aby bylo možné slyšet Ducha
Svatého. Chci zdůraznit, že je to práce pro každého z nás, odstranit z nitra zátěž, zášť, pomstu,
pocity viny vzhledem k sobě nebo druhým. Odstranit vše negativní, co se zahnízdilo v mnohých
vrstvách naší duše. Zaručuji vám, že jestliže se tam ponoříte, abyste našli Ježíše Krista živého,
uvidíte jak se hrob otevírá a Kristus vstává z mrtvých, život je vzkříšen. Můžete se stát novým
stvořením, můžete být celistvými, jinak se neuskuteční odpuštění, nemůžete odpustit. Nešťastný
člověk nemůže přinášet evangelium, nemůže zjevovat vykoupení.
Bůh nám dal svojí Neposkvrněnou Matku a vyzývá nás, abychom jejím prostřednictvím postupovali
. V tom nemůže nikdo nikoho nahradit. Je možné si navzájem pomoci, když se žije upřímně pospolu
v účasti na Kristově životě.
Stefania
Dodávám, že proto abychom byli neposkvrnění, celiství, se od nás nežádají mnohé pobožné úkony,
pokání. Co se od nás skutečně žádá je snaha obětovat sebe sama Bohu. Dovolit, aby Pán den ze dne
zaujímal místo v nás a vedl náš život. On je Svatý a svou přítomností přináší svoji svatost, svoji
sílu, která je neposkvrněností, celistvostí. Myslím, že jsme si vědomi nedostatku celistvosti u lidí,
nedostatku čistoty úmyslu. Zdá se, že se všude šíří korupce. Zde neposlouží revoluce nebo nějaké
boje. Pomůže pouze naše vnitřní obnova a začneme být lidmi, kteří procházejí skutečností a přetváří
jí prostřednictvím živého působení Ducha Svatého. Tak jak tomu bylo v případě apoštolů, kteří
procházeli a uzdravovali. Otevřeně říkali, nejsme to my, ale vše to působí Ježíšovo Jméno, jeho síla
v nás. Duch Svatý je ten, který působí. Věřím že jsme dospěli do chvíle, v níž od nás Bůh žádá,
abychom byli jeho apoštoly, kteří mají sílu Ducha, každý tam, kde se nachází. Nežádají se od nás
veliká díla, ale se žádá veliká upřímnost.
Tomislav
Na závěr chceme připomenout dnešní slavnost Božího milosrdenství. Právě Boží milosrdenství
překonává všechny naše omezení, omezení hříchu, porušení, chyb, neúspěchů. Řekněme podle
zkušenosti svatého Tomáše, že se Ježíš přibližuje, aby se ho bylo možné dotknout a on sám se
dotýká duše, dotýká se každého z nás, aby ho uzdravil. Bůh nám jde vstříc, aby nám vše dal, je
zapotřebí odpovědi, abychom mohli přijmout toto Boží milosrdenství. Musíme mít před svýma
očima Boha, který nám přichází vstříc a my začneme zevnitř měnit postoj, stáváme se pozitivní,
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máme naději, stáváme se jistými, můžeme kráčet. Můžeme si být jisti, že dosáhneme své vlastní
kompletnosti, že budeme šťastni zde na Zemi a po celou věčnost.
Přeji vám, abyste přijali milost tohoto dne.

6. Univerzální společenství

28. dubna 2012

Drazí posluchači,
zdravíme vás a pokračujeme v našem tématu „pokročit v plnosti“. Dnes se budeme zabývat
důležitým aspektem, kterým je „Univerzální společenství“. Je jedním ze třech bodů, které sv.
archanděl Michael označil jako základní kroky, důležité pro přivedení všeho ke Kristu. Je to
důležitá věc i pro náš život, pro vtělení toho všeho co říkáme, protože právě ve společenství se
uskutečňuje všechno, co žije náš duch.
Tomislav
Nemluvíme o globalizaci, ani o nějakých dobrých nebo lepších lidských organizacích. Mluvíme o
mocném Božím působení v celém vesmíru, které začalo sjednocovat vše v Kristu. My vás
informujeme a zvěstujeme vám, snažíme se ukázat cestu a jak tuto cestu k plnosti projít. Bůh je
trojjediný a jeho duchovní zákony jsou dokonalé. Všichni lidé a andělé jsou stvořeni k Božímu
obrazu a podobě. Jednota prochází skrze Krista, v něm docházíme k dospělosti a stáváme se
podobnými Bohu.
Stefania
Tak jak jsme řekli v předcházejících promluvách, stvoření bylo celistvé, Bůh stvořil člověka i
vesmír v plnosti a kráse. Tato celistvost byla narušena prvotním hříchem a porušenost vstoupila do
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samotného člověka. Dnes Bůh působí, aby přemohl tuto porušenost, aby přivedl člověka i stvoření
do rozměru původní neporušenosti. I v tomto je důležité společenství, protože Bůh nepřivádí ke
Kristu jednotlivce, či nějakou skupinu, ale přivádí k němu celé lidstvo, které bude muset být v
plném společenství. Pokud jste četli poslední poselství Ducha Svatého, které najdete na těchto
stránkách za měsíc březen, viděli jste, že Duch Svatý ukázal určité body, které se přímo týkají
následků prvotního hříchu a které se projevily především v úpadku člověka téměř na úroveň zvířete.
Toto se samozřejmě nemohlo neprojevit také na vztahu člověka s ostatními lidmi a především na
vztahu s lidmi na jiných planetách, protože prvotní hřích znamenal skutečný zlom v samotném
člověku, ve vztahu k sobě podobným a ke všem lidstvům, různá lidstva zůstala navzájem oddělená,
v izolaci. Bůh musí přivést lidstva k původní jednotě, která je univerzálním společenstvím.
Tomislav
Sjednocení s Kristem se začalo uskutečňovat ihned po prvotním hříchu, zvěstováním příchodu
Spasitele světa. Začaly nové dějiny lidstva. S příchodem Ježíše Krista započala plnost časů.
Bohužel musíme říci, že lidstvo nepřijalo plnost, kterou Ježíš Kristus přinesl. My křesťané se
musíme ptát sebe, jestli jsme přijali tuto plnost. Chtěl bych poukázat na jednu věc z toho co jsme
přijali v těchto zjeveních. Vztahuje se to k první kapitole Skutků apoštolů, kde se mluví o tom jak
Ježíš poučoval své učedníky čtyřicet dní po vzkříšení o Božím království. V poselstvích, které jsme
přijali mluví Ježíš o tom, že široce obeznámil apoštoly o civilizacích ve vesmíru, a že mělo začít
sjednocování s celým vesmírem. Zde má svůj původ také očekávání slavného Ježíšova příchodu.
Toto se mělo stát hned od začátku. Z různých důvodů, snad pro mentalitu neschopnou přijmout tyto
věci, bylo všechno zastaveno. Nevíme ale ani co chtěl říci sv. Lukáš ve Skutcích apoštolů tím, že
Ježíš poučoval apoštoly ohledně Božího království. Mnohé nám chybí. Pokud jsme my křesťané
plně přijali Ježíše Krista, do jaké míry jsme všichni svatí? Můžeme říci, že ukazujeme Ježíše Krista
vítěze, zmrtvýchvstalého, nebo považujeme křesťanství za tradici, kulturu, pobožnůstkářství, jako
nábožnost oddělenou od víry? Máme svědectví od bratří a sester z planet, kde zůstali věrní Bohu, že
v různých dobách, prostřednictvím některých svatých a různými způsoby byly dány signály o jejich
existenci a o tom, že chtěli navázat kontakt s Církví a nebyli přijati.

Stefania
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Toto je velice bolestivá věc, ale také něco, co je třeba dobře pochopit. Naši bratři věrní Bohu k nám
nezůstali uzavřeni. Bez ohledu na svou věrnost Bohu, řekněme na své mnohem vyšší úrovni než
jsme my, si nikdy nenechali svou „dokonalost“ pro sebe, ale hned od začátku se obětovali Bohu,
aby mohlo být znovuobnoveno celé lidstvo a jejich přítomnost byla zřejmá v celé historii. Proto tito
bratři chtěli spolupracovat s anděli a být k dispozici Bohu pro pomoc slabším, trpícím hříšným
bratrům. Ve všem co jsme v uplynulých letech od těchto bratrů přijali, ať už od těch z Alfa Centauri,
ale i od jiných, je jich totiž více, bylo řečeno, že žili v duchovní jednotě a jednotě služby, protože
byť z různých planet, pracovali společně, byli k dispozici Bohu k našemu prospěchu, protože žádné
lidstvo, jak nám bylo řečeno, nemůže žít jen pro sebe. Ve vesmíru jsme všichni bratry a sestrami a
nikdo nemůže vstoupit do plnosti sám. I když jsme křehcí, více potřební pomoci a také hříšní
vzhledem k nim, jsme i my pro ně důležití, protože tvoříme všichni jediné tělo. A takto prochází
oběť těchto našich bratrů celé naše dějiny. Obětovali se pro Spasitelův příchod, modlili se za něj. A
od jeho příchodu, jeho smrti a vzkříšení se jejich působení s ohledem na nás rozšířilo a sílilo,
protože příchod Ježíše Krista znamenal zlom pro celé lidstvo. Tato lidstva měla Boží zákon dříve
než my, to však nestačilo, bylo ještě třeba milosti, kterou přinesl Ježíš Kristus. Skutečnost, že se
Ježíš vtělil, zemřel a vstal z mrtvých, není důležitá jen pro nás. Ježíš Kristus přišel aby naplnil Boží
zákon v celém vesmíru. A od té chvíle naši bratři započali svou činnost, aby bylo dosaženo, jak
jsme už řekli, jednoty v Kristu, přivedení všeho ke Kristu. Přivedení všeho v Kristu k Bohu.
Tomislav
Z toho pramení také zodpovědnost nás křesťanů zde na Zemi. Naší zodpovědností je přinášet
svědectví o milosti spásy. Naši bratři věrní Bohu v celém vesmíru, kteří nespáchali prvotní hřích
potřebují naši odpověď. Boží zákon se naplnil v Ježíši Kristu, který ho projevil svou smrtí a
zmrtvýchvstáním. Nacházíme se v okamžiku, kdy Bůh shromažďuje všechny vesmírné síly, aby
probudil lidi dobré vůle na všech planetách. Nyní působí i Boží matka Panna Maria, sv. Josef,
všichni svatí, všechna Boží svatost. Jsou k dispozici celé zástupy andělů, věrní bratří a jak jsme
řekli Bůh pro tento moment určil Centrální buňku, aby uskutečňovala tento program přivedení
všeho ke Kristu. Představme si, jaká síla působí ve vesmíru v prospěch každého z nás, protože Bůh
obvykle působí prostřednictvím svých nástrojů.
Stefania
Na druhé straně je potřebná účast každého z nás. Na Zemi je bohužel často chybný postoj k životu
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ve vesmíru, to znamená k bratřím a sestrám na jiných planetách. Jedni je považují skoro za bohy,
kteří nás přijdou zachránit nebo dokonce, že přinesli život na naší planetu, další očekávají, že
přijdou vyřešit naše problémy, jiní je zcela odmítají. Musíme zaujmout správný postoj. Jsme bratři a
sestry, všichni máme účast na jediném životě, na Božím životě, který se zjevil v Ježíši Kristu v moci
Ducha Svatého. Všechno co nám bylo oznámeno o těchto bratrech a Duch Svatý to mnohokrát
zdůraznil když říkal: „Neukazuji vám toto všechno, život jiných národů, aby jste je napodobovali,
ale proto, abyste hlouběji poznali vlastní identitu, a své poslání coby lidí ze Země. Toto lidstvo má
to privilegium, že k němu přišel Ježíš Kristus, a že vidělo na vlastní oči jeho utrpení a vzkříšení.
Tato moc se měla a má projevit zde, na této planetě, kde je zřejmější střet mezi silami dobra a silami
zla, což znáte dobře z každodenního života.
Jak se tedy můžeme účastnit na tomto velikém Božím díle? Jak můžeme vejít ve společenství se
všemi silami, o kterých mluvil Tomislav a které působí ve vesmíru? Musíme se probudit, probudit v
duchu. Musíme začít chápat, že nikdo z nás není samostatný ostrov, že nejsme tady na Zemi jen
proto, abychom prožili hmotný život. Jsme tady, protože máme poslání. Každý z nás má jedinečné,
neopakovatelné poslání. Stejně jako bratři věrní Bohu jsou mocní na své úrovni, tam kde žijí, i v nás
je Kristova moc, kterou máme ukazovat, vtělovat, žít v každodenním životě. Jsme důležití v Božím
plánu zde, na této Zemi, nyní v tomto čase. To co vám říkáme, není něco, co přijde, již to probíhá, v
této chvíli. Boží moc působí a my se musíme k tomuto dílu, k tomuto Božímu působení připojit,
jinak se vystavujeme nebezpečí, že zůstaneme na okraji, že budeme dále slábnout. Nyní je okamžik,
kdy musí každý říct své jasné „ano“, obětovat život Ježíši skrze Marii, abychom se plně účastnili na
působení Otce, prostřednictvím Ježíše Krista v Duchu Svatém.
Tomislav
Jaká je situace na Zemi, kdo na ní vládne? Říkáme vládci, předáci v politice, ve financích, v
bankách a také vůdcové náboženství. Ježíš mluvil ke Stefanii také o iluminátech. O temné vládě,
která je za všemi vládami. Tak jako tak nám někdo vládne. Přijímáme rozkazy shora. Často se také
mluví o tom, že lidé jsou jen čísla. Proč jsou jen čísly? Protože jim někdo vládne. Ale jsou vinni jen
ti, kteří vládnou, ti kteří nesou zodpovědnost? Ne, zodpovědní jsou i lidé, kteří chtějí z pohodlnosti
být raději čísly. Nechtějí nést svoji zodpovědnost a účastnit se na Božím díle. Probuzení o kterém
mluví Stafanie a o čem mluví také naši věrní bratři, je povoláním člověka k tomu, aby se probudil
ve svobodě a zodpovědnosti a nebyl jen číslem. My křesťané často říkáme, že jsme Boží děti a jestli
jsme Boží děti, jsme ubožáky a nebo osobnosti zodpovědné za osud lidstva? Zeptám se: jak se
cítíme v Církvi? Jako čísla? Pokud ano, neseme za to i my zodpovědnost. Jak se vládne v Církvi?
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Bratři věrní Bohu nám podali svědectví o tom, že na Zemi i v náboženstvích a bohužel i mezi
křesťany se vládne shora. Vezměme si příklad: pastýř, kněz, představený, který vnucuje svoje
názory, příkazy, svoje poznatky často vládne sám ze sebe. My v Církvi říkáme kněžím a řeholníkům
„Otče“. Co dělá otec? Otec naslouchá životu dítěte a slouží rozvoji tohoto života. Stará se o potřeby
tohoto života, přemýšlí jak je podpořit. V evangeliu je příklad, pastýři jdou zvěstovat své zkušenosti
s narozením Božího syna. Sv. Lukáš říká, Maria o tom všem rozjímala, vše o čem slyšela. Kněz by
měl být tím, kdo rozjímá, přijímá život věřících, podporuje ho, vše shromažďuje a přivádí obec
věřících ke společenství. Mluvili jsme o společenství v Církvi. Panna Maria byla stvořena
neposkvrněná, jako jediná bytost ve vesmíru. Pomyslete na to jak naslouchá pastýřům, všemu co se
stalo, naslouchá rozvoji Ježíše když zůstal v Jeruzalémě, když poslouchá Simeona a Annu. Každé
Boží dítě, zvláště pokud se rozhodne ke službě, by mělo umět přijímat Boží život, nejen přímo od
Boha, ale také z života bližních. A jeho službou je obětovat se, aby tento život mohl přinášet plody,
v učedníkovi, ve věřícím. Jsme povolaní vstoupit do tohoto rozměru, a jít v opačném směru oproti
tomu co vidíme na Zemi, kde člověk vzal prostor Bohu a vládne prostřednicím politických a dalších
institucí u kterých vidíme tolik korupce. My křesťané musíme jít opačným směrem, musíme sloužit
Bohu, aby Bůh vedl, abychom mohli říct že Duch Svatý vede duše, kéž bychom nechali na Duchu
Svatém, aby vedl duše, kéž bychom sloužili Ježíši Kristu, aby Duch Svatý vedl duše. Jsme k tomu
povolání, už není možné ztrácet čas, je třeba přenechat prostor celého našeho života Božímu vedení
prostřednictvím Ducha Svatého.
Stefania
Připojuji se k tomu co říká Tomislav a chci vysvětlit ještě jednu věc, která se mi zdá velmi důležitá.
Byla řeč o iluminátech, jako o stínové vládě, která je za všemi vládami. Buďte klidní, nechceme
mluvit o žádné konspirační teorii. Chci jen vysvětlit, že každý z nás nese ve svém duchu schopnosti.
A duch každého člověka se obrací navenek a vytváří tak kolektivního ducha, ducha národa, planety
a tomuto říkáme duch světa. Tento duch je vyjádřením způsobu, jakým se řídí věci a je úměrný jeho
identitě. A kolektivní duch kterého Země vyzařuje je bohužel takovýto: duch panovačnosti,
povýšenectví, duch který se dokonale vyjadřuje prostřednictvím hierarchických systémů, které jsou
uzavřené, tvořené jako pyramida, vertikálně. Ten kdo stojí nahoře panuje těm, kteří jsou dole. A ti
na nejnižší úrovni neznamenají nic. Duch, který vychází z Boha má jiný rozměr, je pravým opakem.
Bůh chce, aby se každý z nás vyjadřoval ve své kráse, síle a originalitě a abychom my jako
univerzální společenství vyzařovali způsob života podle Božích zákonů, které jsou zákony pokoje,
harmonie, dokonalosti a respektu, přijímání jedněch druhými. A ne jen na Zemi, ale ve společenství
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daleko větším, kde i další lidstva vyjadřují kolektivního ducha, který vstupuje do společenství s
duchem naším. V tom je velká Boží moc. Satan, který vládne tady na Zemi, nemůže uplatňovat nic
jiného, než to, co uplatňuje sám na sebe; panovačnost, povýšenost, vše co prožívá ve vztahu k
ostatním bytostem, nenávist, opovržení a zneužívání. Duch světa se bohužel díky špatným
rozhodnutím velice přibližuje tomuto způsobu chování Lucifera. Vyjadřuje se prostřednictvím
určených hierarchií, které nedělají nic jiného, než že uplatňují jiné zákony, než zákony Boží.
Tomislav
Rád bych ještě něco doplnil. Proces probíhající mezi dobrem a zlem bude doveden na konci k tomu,
že Lucifer bude počítat s lidským sobectvím, nafoukne člověka, aby panoval sám. Dnes můžeme
říct, že žádný člověk, ani žádní autorita nemůže vládnout dnešnímu globalizovanému světu. A také
se Země stává pro člověka těsnou. Jsou plány na dobývání vesmíru. Z čeho můžeme tedy vycházet?
Můžeme vycházet ze zákonů Ducha, protože jsme všichni určeni k pozvednutí se na úroveň čistého
Ducha, stát se novými stvořeními. Univerzálním zákonem, jak bylo řečeno v jedné z dřívějších
promluv, je láska k Bohu. Milovat Boha celým svým bytím a bližního jako sebe sama. Ježíš nás učí
milovat všechny, dobré i zlé. Proč? Protože to je zákon našeho štěstí a uskutečnění. Kdykoliv
vyloučíme jednoho člověka, jsme uzavřeli prostor v nás, ztratili jsme poklad. V Bohu je pro nás
každý člověk pokladem. Dokonalá láska, taková jakou nás miluje Bůh, nás připodobňuje Jemu.
Jsme křesťané a proto musíme stále více vstupovat do Božích zákonů, protože kosmické letnice
jsou nutností pro každého, kdo chce být sjednocen s Kristem, se s ním může sjednotit jedině ve
svém duchu. Nemůžeme se chlubit, já jsem křesťan, já jsem kněz. Sv. Pavel říká, že jestli někdo
nemá Kristova Ducha, mu nenáleží. Musíme vstoupit do Božího Ducha, jak je to pěkně vysvětleno
v knize „Přepsat dějiny“. Protože přivedení všeho ke Kristu postupuje kupředu. Potkal jsem se s
mnoha lidmi, kteří sledují tyto internetové stránky a oni říkají, že se modlí, obětují se a chtějí být
přivedeni ke Kristu. Rád bych zdůraznil jednu věc. Ten, kdo si upřímně přeje být přiveden ke
Kristu, kdo si přeje aby celý vesmír byl co nejrychleji přiveden ke Kristu, ten musí ke Kristu
přivádět všechno kolem sebe. Tak jako Ježíš Kristus přitáhl všechno k sobě, včetně smrti, kterou
odkázal na patřičné místo, aby podpořil život.
Také je důležité to, že Duch Boží sjednocuje, buduje. A já říkám, že i rozděluje. Naštěstí pro nás
odděluje porušenost. Život určený k porušenosti. A musí to dělat. Pro nás je velmi důležité vejít do
působení Ducha Svatého, být tomuto působení podřízeni. Podívejte se na jednu věc. Ježíš věděl,
kdo ho zradí. A nevyloučil ho ze společenství apoštolů. Nepoužil autority a nevyhnal ho pryč. Ve
chvíli zrady ho Jidáš políbil a řekl mu: „Příteli, takto zrazuješ Božího Syna?“. Kdo je podřízený
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Duchu Svatému, musí dovolit, aby Duch Svatý odděloval porušené. Každá lidská snaha oddělovat
působí zranění a války. Bůh svým Duchem od nás dokonale odděluje vše porušené, pokud mu jsme
dokonale podřízeni. A to udělá v celém vesmíru.
Stefania
Láska, o které mluvíme není jen nějakým citem, přechodným afektem. Láska o které mluvíme, je
otevřením se Božímu působení v nás a upřímné přání být očištěni Bohem, být mu na očích. Bůh je
světlo, jak říká sv. Jan apoštol, Bůh je světlo a není v něm temnota. Jestliže přijímáme Boha v nás,
tak první věc, kterou Bůh udělá je, že začne oddělovat světlo ode tmy. Tak jak je to psáno na
začátku knihy stvoření „Bůh oddělil světlo ode tmy“. Také mluvíme o lásce o které Ježíš v
evangeliu říká, že není větší lásky, než dát život za druhé. Ne tedy prchavá citová láska, ale láska,
která znamená měnit sebe sama. A touto láskou je i modlitba před Bohem, protože modlit se
znamená milovat Boha. A milovat Boha a druhé znamená měnit sebe sama, není jiná cesta. Všechno
co neprochází skrze naši vnitřní proměnu, není láskou, ale sobectvím. Na to je třeba dát pozor. Dnes
se mluví o lásce ze všech stran. Ale láska je schopna jít pro druhého i na kříž. Jestli chybí schopnost
oběti sebe samých, otevření se Božímu působení, nebudeme nikdy schopni milovat druhé a
nebudeme ani správně milováni. Je důležité se rozhodnout před Bohem, protože na tomto
rozhodnutí závisí důstojnost naší lidské lásky.
Tomislav
Přejeme vám, abyste si přáli a podporovali toto přivedení všeho ve vesmíru ke Kristu, vycházejíce
od sebe samých. Je pěkné snít o novém stvoření, ale my máme mnoho jasných prvků, které nás
zvou, abychom v sobě a kolem sebe vtělili tento zákon, který nás vede k novému stvoření.
Prožíváme nyní slunečné dny a my vám přejeme mnoho Božího světla, mnoho požehnání, abyste
mohli v sobě zakoušet Boží lásku a nechat Boží lásku, aby se šířila kolem vás, tak jako slunce šíří
svoje teplo, bez ohledu na to, kdo je dobrý a kdo zlý. Pokračujme v tom. My vás doprovázíme
modlitbou a obětí.
Děkujeme.
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7. Buňky v plánu sjednocení všeho v Kristu

25. května 2012

Stefania:
Zdravíme vás drazí posluchači! Budeme se zabývat dalším tématem z cyklu nazvaného "Pokročit v
plnosti": bude řeč o buňkách. Během všech minulých setkání jsme se o buňkách zmiňovali. Dnes
bychom chtěli toto téma prohloubit, protože je velmi důležité. Sám Ježíš řekl, že v budoucnu bude
jeho lid tvořen množstvím buněk, které budou navzájem spojeny39.
V první řadě, co je to buňka? Je to skupina lidí, kteří jsou navzájem spojeni, aby mohli společně
prožívat cestu víry v Kristu a s Kristem. Když členové buňky takto žijí, dosahují úplné sjednocení v
Kristu, obětují se Otci v Duchu Svatém, skrze Ježíše Krista. Buňky mají něco specifického a liší se
například od modlitebních společenství nebo jiných skupin, které se schází z náboženských důvodů.
Buňka je něco víc, je základním nástrojem pro fungování celého Božího lidu.
Tomislav:
Řekněme to hned, že buňka není dohodou mezi lidmi. Dobře víme, že uvnitř různých forem života,
včetně křesťanských, se snadno vytvářejí dohody, někdy z velmi rafinovaných důvodů. Proto se
pokusme pochopit původ buňky v tomto plánu, o kterém mluvíme: původ je v Trojjediném Bohu.
Mezi třemi Božskými Osobami, jež jsou úplně celistvé, dokonale proudí Boží život v neustálé
vzájemné výměně. Z tohoto života se rodí lidský život. Jsme stvořeni k Božímu obrazu, ale také k
jeho podobě, což znamená, že naše chování se orientuje podle toho jak žije Bůh. Můžeme říct, že
Trojiční život je základní buňkou celého vesmíru.
Církev na Zemi nachází svojí identitu v životě Nejsvětější Trojice a své poslání v projevování
Trojičního života celému stvoření. Všichni my a všechny různé formy života, jsou vytvořeny podle
vzoru Trojičního života. Proto mluvíme o sjednocení nového stvoření v Kristu, protože ono nastane

39 Srv. Ježíšovo poselství nazvané: "Budoucnost mého lidu", které bylo zveřejněné na této internetové stránce.
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pouze skrze Ježíše Krista neboť skrze něho a pro něho je všechno stvořeno40. Naše cesta je ta, jíž
prošel Ježíš Kristus, ta nás přivádí do Trojičního života a umožňuje nám žít tímto životem už na
Zemi, když tento Trojiční život přijmeme, když mu umožníme, aby v nás dozrál a když jej
ukazujeme druhým.
V Ježíšově životě si můžeme všimnout různých momentů, které nám pomohou, abychom si
uvědomili různé modely buňky. Především v Ježíši, který byl počat v lůně Panny Marie působením
Ducha Svatého, v něm je vyjádřena tvořivost Trojjediného Boha. Ježíš byl svěřen mateřské péči
Blažené Panny Marie a svatého Josefa. V životě této buňky dosáhl Ježíš své plné zralosti. Když se
pak zaměříme na jeho veřejný život, vidíme, že Ježíš zvěstoval radostnou zvěst masám, potom
svým učedníkům a nakonec kolem sebe vytvořil malou buňku dvanácti apoštolů. Víme také, že při
určitých příležitostech byli s Ježíšem pouze Petr, Jakub a Jan, s těmito apoštoly sdílel nejhlubší
intimitu. Nakonec se Ježíš oddělil ode všech, odešel do samoty, aby byl s Bohem. Konec Ježíšova
života se vyznačoval úplnou věrností Bohu Otci v Duchu Svatém, když se svlékl ze všeho a střetl se
s porušeností, se smrtí a s tím kdo jí způsobuje, s Luciferem. To je naše cesta a nemůže být
abstraktní ani obecná; všichni totiž musíme projít modely života, které ukázal Ježíš Kristus zde na
Zemi.
Jak už víte, Stefania dostala více zjevení ohledně budoucnosti církve, bylo jí řečeno, že Boží lid
bude tvořen mnohými buňkami, jež se vytvoří kolem Centrální buňky, takto to připravil Bůh. Bylo
jí vysvětleno co jsou to buňky a jaké musí být. Dostali jsme také poselství od svatého archanděla
Michaela, který vytyčil šest povinných bodů pro buňky, jestli budou chtít svým životem
uskutečňovat přivedení všeho ke Kristu a pomoci tak celému vesmíru, aby byl ke Kristu přiveden41.
Stefania
Chci vám předložit zkušenost lidu z Alfa Centauri, s kterými jsme byli v posledních letech v
kontaktu. Už od roku 2003 tento národ mluví o tom, že je jeho život organizovaný v buňkách. V
tomto lidstvu je základní buňka tvořená rodinou; také my máme za to, že základní buňkou
společnosti je rodina. Na věrných planetách, zvláště pak na Alfa Centauri se v rodině opakuje a
uskutečňuje Trojiční dynamika. Vysvětlím vám jak. Muž nebo žena už od chvíle početí znají svoji
identitu a poslání, protože Bůh jim ji zjevuje. Vědí také, kdo bude jejich budoucí manželka nebo
manžel a jaké budou mít společné poslání. Svobodně se rozhodují, jestli přijmou jeden druhého za
40 Srv. Col 1,16
41 Srv. Poselství sv. Archanděla Michaela z 10. září 2010, které je zveřejněné na této stránce
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manželku nebo manžela. Jestli se přijmou, Duch Svatý je nasměruje jednoho k druhému. Muž a
žena však nejsou sami, ale tvoří trojúhelník s Bohem; takže sjednocení muže a ženy je
trojúhelníkem mezi mužem, ženou a Bohem. V tomto trojúhelníku je vyjádřena Boží tvořivost,
která je zřejmá především v plození dětí. Když se narodí dítě, vytváří se další trojúhelník mezi
otcem, matkou a dítětem. Jestli je dětí víc, vytváří se trojúhelník s každým dítětem. Tyto
trojúhelníky vytváří samu strukturu rodiny, opravdové vtělení Božího života. Žádná rodina není
oddělená od ostatních, protože tyto buňky, jakkoliv mohou být početné a jakkoliv mezi nimi mohou
být veliké rozdíly, všechny jsou rodinami a vzájemně vytváří velkou buňku, jež tvoří lid této
planety. Proto žádná rodina není buňkou, jež by byla sama sobě cílem a chránila by sebe samu.
Vytváření rodiny totiž znamená, že celý lid prochází jednou z etap na své cestě na jejímž konci
zůstává lid sjednocen i když se skládá z mnohých buněk. Jinými slovy, lid zůstává jednou buňkou,
která zahrnuje všechny ostatní buňky.
Tomislav
Je důležité zaměřit se na fakt, že v rodině na Alfa Centauri, v níž je víc dětí, vytváří každé dítě s
rodiči originální buňku. Takto zrození života na této planetě, není modelované určitými sociálními
schématy, které mají tendenci přivádět k uniformitě různé skutečnosti, ale v každém dítěti je
vtisknuta Boží tvořivost, jež je vyjádřena v jeho originalitě. To je základ jejich společnosti díky
němuž se vytváří velká buňka, jediný veliký národ, kterému je vlastní jednota v rozdílnosti a je
veden Duchem Svatým.
Také my mluvíme o buňkách, které by se měly vytvořit na Zemi. Pokusme se pochopit, jak bychom
se měli postupovat. Jak jsme vám už řekli, Bůh vytvořil ve vesmíru buňku s názvem Centrální
buňka, vložil do ní moc Ducha Svatého. Všechny ostatní buňky, které už ve vesmíru existují nebo
které budou vytvořeny, by měly být v duchu spojeny s Centrální buňkou a žít podle stejného ducha.
Svatý Michael v poselství, které jsme již citovali42, nám toto pomohl lépe pochopit, když poukázal
na šest bodů. Krátce je vyjmenuji. Jedná se o: 1) přijetí kněžství sedmi archandělů a účast na
nebeské liturgii, 2) duchovní otcovství a mateřství muže a ženy, 3) nové kněžství, 4)
neposkvrněnost života, 5) oběť života Ježíši skrze Nejsvětější Pannu Marii, 6) univerzální
společenství.
Těchto šest bodů určuje život každé buňky. Jak vysvětlil sám Ježíš svatému Michalovi, každá buňka
je autonomní, ne ve smyslu oddělení od druhých buněk. Autonomie buněk je vnímána podobně jako
to co jsme řekli o rodině z Alfa Centauri, kde každé dítě tvoří trojúhelník s rodiči. To samé můžeme
42 Srv. Poselství z 10. září 2010
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říct o těchto buňkách, jež se vytvořily z Ducha Svatého a mají svoji originalitu, i když jsou
sjednoceny s ostatními buňkami. Všechny buňky právě v této originalitě, jež je taková, protože jsou
zrozeny z Boha, jsou ve společenství. Není to z donucení nějakou autoritou ani množstvím zákonů,
které zatěžují život, ale z důvodu prosté jednoty v Duchu Svatém. Každá buňka by měla být
večeřadlem, v němž Duch Svatý neustále sestupuje a dává buňce plodnost.
Chtěl bych zdůraznit ještě jednu věc: Centrální buňce byli dáni za otce a matku Nejsvětější Panna
Maria a svatý Josef, aby sloužili svým otcovstvím a mateřstvím. Tyto dvě postavy, matka a otec,
jsou uznávány v celém vesmíru, nejen lidmi, ale i anděly. Každá buňka musí vytvořit vztah s
Mariiným mateřstvím a otcovstvím svatého Josefa.
Stefania
Marie, Josef a malý Ježíš vytvořili základní buňku v dějinách spásy. Ježíš se vtělil do jedné buňky
uvnitř rodiny. Je potřeba říct, že ačkoliv nikdo nepochybuje o Božím mateřství Nejsvětější Panny
Marie, není stejně přijímáno otcovství svatého Josefa. Josef však byl sloupem malé Nazaretské
buňky, sloupem dějin spásy díky své víře a protože plně přijal Otcovo dílo, skrze Krista v Duchu
Svatém stejně jako Maria. Josef svým plným přijetím Marie, nepřijal pouze osobu Marie, ale vše co
v ní Bůh učinil, to znamená Božího Syna. Josef svou účastí na díle, které se uskutečňovalo v Marii
a jejím prostřednictvím, se účastnil i na neposkvrněnosti své snoubenky.
Josef není neposkvrněný od chvíle početí jako Maria, ale stal se jím později, prostřednictvím své
účasti na neposkvrněnosti Marie v Božím sjednocení, které si Bůh přál pro vtělení Ježíše Krista. Je
tedy velmi důležité pochopit Mariino mateřství a Josefovo otcovství, protože jsou příkladem pro
všechny ostatní buňky. Mariina a Josefova buňka přesahuje všechny ostatní buňky, je
neopakovatelná v dějinách lidstva, díky moci, kterou jí Bůh udělil a díky poslání, které dovedla až
do konce. Bylo to opravdu veliké poslání, ochraňovat Božího Syna a provázet ho v jeho lidském
růstu.
Josef nebyl pouze pokorným stolařem, který pracoval ve své dílně, aby zajistil Ježíšovi to
nejnutnější; plně se účastnil na působení Božího Syna, ať už během svého života, tak po smrti. Byl
totiž svým duchem přítomen pod křížem spolu s Marií. Mariina a Josefova buňka bez ohledu na to,
že dosahem svého poslání přesahuje všechny ostatní buňky, je pro ně vzorem. V každé buňce by
měl každý bratr a sestra uskutečňovat Boží otcovství a mateřství a tak plodit život druhých a dalších
buněk.
Mimo jiné nám bylo také řečeno, že Maria a Josef jsou mocným filtrem, jímž procházejí všechny
modlitby Božího lidu. Bůh je nazval „velkými přímluvci“. Maria a Josef se neustále přimlouvají za
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Boží lid, filtrují všechny naše modlitby a čistým způsobem je usměrňují k Bohu, podle Jeho přání.
Tomislav
Chci něco podotknout s ohledem na postavu svatého Josefa. Jestliže se nám Maria může zdát
určitým způsobem nedosažitelná, protože je od početí neposkvrněná, Josef se nám zdá být bližším,
protože nebyl počat neposkvrněný. Přesto dosáhl neposkvrněnosti svým přijetím Boží tvořivosti v
Marii a dal se k dispozici Božímu plánu. To je cesta pro každého z nás, abychom mohli vstoupit do
celistvosti života a dosáhnout neposkvrněnosti.
Je tady ještě jeden aspekt, který by měl být jasný členům buňky. Josef nezáviděl, ani nežárlil z
důvodu velikosti Božího díla v Marii. Naopak přijal dar Marie a pozvedl se prostřednictvím
Mariiny neposkvrněnosti, díky jejich čistému, upřímnému a průhlednému vztahu před Bohem. Co
je tedy důležité pro buňku? Je důležité, aby byla otevřená k Boží tvořivosti za působení Ducha
Svatého a skrze Kristovy oběti, která nás vykoupila. Pochopení Božího působení v každém bratru a
sestře a přijetí každého člověka jako dar života Trojjediného Boha, obohacuje každého. To je
perspektiva nového stvoření, kdy všichni vejdeme do plnosti Trojičního života. Tím způsobem
všichni dosáhnou plnosti, která se uskutečňuje, když jsme spolu a tvoříme jediné tělo, Mystické tělo
Kristovo. Dosáhne se toho ponořením se do čistého Ducha a v podřízenosti života zákonům čistého
Ducha. Proto je náš vztah s Marií a Josefem velmi důležitý, ať už při jejich vzývání, tak při pohledu
na ně jako bychom se dívali do zrcadla, v němž se odrážejí všichni členové buňky a všechny buňky
ve vzájemném společenství. Chceme ještě něco dodat ohledně planet, které jsou věrné Bohu. Každý
z těchto národů, které také tvoří dohromady buňku díky vzájemnému propojení, představuje určitý
model buňky.
Stefania
S ohledem na to je potřeba vědět, že určitá buňka nevyčerpá svou funkci ve společenství mezi
jejími členy, každá buňka totiž má své poslání, které spočívá ve zvěstování a vydávání svědectví
Božího života. Proto také věrná lidstva, která se představují každé zvlášť jako jediná buňka, v sobě
zahrnují i buňky, jež mají své poslání ve vesmíru. Tito bratři procházejí vesmírem, aby vydávali
svědectví Božího života a pomáhali méně rozvinutým a duchovně slabším civilizacím. Za tím
účelem se naši věrní bratři pohybují vesmírem v malých buňkách, které můžeme nazvat misijní
buňky. Jsou složeny z malého množství lidí, kteří jsou navzájem spojení a tvoří buňku. To znamená
například, že posádka vesmírné lodi není složená z náhodně vybraných lidí, ale jde o pravou buňku,
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v níž lidé žijí po dobu, která je nutná ke splnění jejich poslání. Bylo nám řečeno, že lid na každé
věrné planetě obětuje své nejlepší děti a posílá je na misi do vesmíru, obětuje je zbytku lidstva, aby
mohli pomoci bratřím.
Tomislav
Znamená to, že buňky se nevytváří, aby se její členové dobře cítili, ale proto, aby každý našel v
buňce svou identitu, své poslání a také poslání buňky. Proto vám chceme konkrétněji vysvětlit jak
se rodí buňka a co je potřeba vědět. Především, ve světle toho co nám bylo zjeveno, představuje
buňka nejjednodušší a nejrychlejší formu k růstu na cestě přivedení celého vesmíru ke Kristu.
V Ježíšově poselství, v němž je naznačena budoucnost církve43, je jasně řečeno, že Boží lid se bude
skládat z mnoha buněk, které budou žít Božím životem a budou tento život vtělovat. V Božích
očích nejsou buňky ostrovy uvnitř církve, ale jsou živými buňkami, jsou kvasem a jejich posláním
je, aby pomáhaly v probuzení Božího lidu, jeho obnově, aby vyšel vstříc novému stvoření, které
slíbil Ježíš.
Buňka se rodí zevnitř, z Ducha Svatého, z vnitřního rozvoje osoby nebo více osob. Viděli jsme
příklad Nejsvětější Panny Marie a svatého Josefa. Buňka se nemůže zrodit podle lidských pravidel
ani z iniciativy nějakého vůdce, který by řekl: ty, ty, ty,... pojďte, utvoříme buňku a půjdeme
společnou cestou“. To by byl lidský začátek. Nemohu vytvořit buňku, protože mi jsou sympatičtí
někteří lidé nebo protože bych s nimi mohl snadno dosáhnout určitého cíle. To už je určitý druh
lidské dohody a pronikají sem mnohé lidské zájmy nebo ambice. Takto nejsme průhlední před
Bohem ani nemáme touhu stát se neposkvrněnými; není ve středu Duch Svatý, aby vedl, ale člověk
si dělá nárok na vedení.
V buňce nejsou větší nebo menší lidé, protože všichni jsou v Božích očích důležití, nezaměnitelní a
jedineční v celém vesmíru. Originalita a jedinečnost každého člena se harmonizuje s jedinečností
ostatních v Duchu Svatém, aby mohla v buňce působit Boží tvořivost a mohla být modelovaná
Duchem Svatým a Ježíšem Kristem. Tyto věci jsou velmi důležité, protože se často formují
modlitební společenství nebo hnutí, ale my mluvíme o lidech, kteří chtějí být ponoření do Boha a
chtějí zjevovat Boží působení. Mnohokrát svatý Pavel zdůraznil: „Milostí jsme spaseni“. Bůh nás
spasil ve svém Synu a poslal Ducha Svatého. Často se namáháme, abychom prosadili své modely,
své idee a uzavíráme lidi do svých obzorů; tyto postoje nemohou dát život buňkám, jak by si Bůh
přál.

43 Srv. Ježíšovo poselství "Budoucnost mého lidu", které je zveřejněné na této stránce

172

Stefania
Duch Svatý, tedy, vzbuzuje v člověku touhu připojit se k druhým, aby bylo možné duchovně
postupovat a žít křesťanské povolání. Týž Duch Svatý nasměrovává osoby, jedny k druhým. Takto
jsou buňky vně všech hierarchických struktur a každé jiné struktury, která utiskuje Boží život.
Buňka jako taková odmítá tvrdou strukturu, protože je živým organizmem, který nemůže být
stlačený, uzavřený do krabice, do určitých schémat.
Mnoho lidí nám píše s dotazem, jak je možné vytvořit buňku a co mají pro to udělat. Především se
musí člověk rozhodnout, jestli chce věrně následovat tento program a naslouchat, co od něho Bůh
žádá. Jestli je rozhodný jít touto cestou, může se začít dívat kolem sebe, jestli se najdou lidé s tím
samým přáním, které se mu podobají svými úmysly a přáními. Jestli najde takové lidi, je dobré, aby
se začali navštěvovat a modlit se spolu, společně hledat jakým způsobem pokračovat, krok za
krokem. Ostatní udělá Duch Svatý, jestliže se jedná o Boží dílo. Nemějte strach, nemusíte studovat
jak na to. Máte už vše vevnitř a Duch Svatý vás povede. Je ale zapotřebí, abyste vyšli s pevným
osobním rozhodnutím. Už jsme vám řekli o centrální buňce44 a proto to nechceme opakovat,
nicméně bych vám chtěla říct, že lidstvo v celém vesmíru jednoho dne vytvoří jedinou buňku,
jediný lid, který povede jediný Pastýř. Bůh v této době dává vzniknout mnohým buňkám a
shromažďuje je. K tomu slouží centrální buňka, která má výraznou shromažďovací schopnost k
vytváření čím dál větší buňky až do doby, kdy se všechny národy ve vesmíru stanou jedním
národem.
Kromě centrální buňky existují buňky další, které Ježíš nazval nosnými buňkami. Tyto buňky, jak
už to vyjadřuje jejich název, nesou důležitou část tohoto díla. Většinou jsou blízko centrální buňky a
jako první dostávají plody působení zvláštních nástrojů, to znamená andělů, věrných bratrů,
centrální buňky. Nosné buňky pak vydávají svědectví Božímu národu o tom co dostali, aby se
uvnitř lidu začaly vytvářet další buňky. Také nosné buňky shromažďují; pomáhají a doprovázejí lid
na této cestě, právě za účelem vytváření buněk. Jak centrální buňka tak ani nosné buňky nemají za
cíl svým působením zvětšovat vlastní buňku tím, že by přijímali nové členy. Cílem je podněcovat
vznik nových živých buněk, které samy začnou působit a podněcovat vznik dalších buněk a tak dál.
Tomislav
V nosných buňkách se rodí různé dary a služby. Jak jsme již vysvětlili, ve všech těchto
videokonferencích a jak řekl svatý Michael, počítá se s novým kněžstvím a novými modely života.
44 Srv. Videokonference s názvem "Centrální buňka", která byla zveřejněná na této stránce.
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Je to přirozené, jestliže v buňkách působí Boží život, musí se nutně změnit také formy, tak jak se
mění oděv, který se stal příliš úzkým. Musí se přizpůsobit potřebám Božího života, podle toho, jak
tento život roste uvnitř buňky. Nosné buňky se stávají orientačním bodem pro další buňky.
Existuje jeden velmi důležitý zákon: nikdo nemůže vytvořit buňku podle sebe. Jestli začnete kolem
sebe shromažďovat lidi, způsobíte škody. Jestliže se modlíte k Duchu Svatému a obětovali jste se
opravdu Ježíši Kristu skrze Marii, Bůh vám dá poznat správné lidi, kteří jsou určeni pro tuto buňku
a nebo vám je pošle. Nestřetnete se s problémy a budete rychle postupovat. Buňky se nevytvářejí
prostřednictvím reklamy, propagandy nebo proselitismu. Jsou Božím dílem a proto ti, kteří do nich
patří musí být zrozeni Bohem. Koho zrodil Bůh, ten svědčí o Božím životě, nese sílu Ducha
Svatého. Tato síla Ducha Svatého se šíří na druhé, dotýká se dobrých i zlých, správně přitahuje,
prostřednictvím Ducha Svatého lidi dobré vůle, kteří přijímají Boží plán, takže se vše usnadňuje. V
církvi často říkáme: „Duch Svatý vede duši“. Dovolme tedy konečně Duchu Svatému, aby nás vedl!
Přestaňme s obsazováním jeho místa v nás a mezi námi svými ideami, projekcemi a ambicemi.
Nechme na Duchu Svatém, aby vytvořil jednotu v rozdílnosti, v Boží originalitě každého.
Chtěl bych ještě něco dodat: při pohledu na buňku, vycházejte ze základní buňky, to znamená z
manželského páru nebo z rodiny; oni také mohou být buňkami.
Buňky se mohou zrodit v zasvěcených komunitách, v řádech; kéž by se generální rada řádu stala
buňkou, na níž sestupuje Boží sláva! Celý řád by byl proměněn. Mohou se zrodit mnohé buňky i
uvnitř řádu, v tichosti, mnoho kněží se může probudit a žít v ponoření do Trojičního života,
vyzařovat tuto sílu ve všem co prožívají a co dělají.
Buňky se mohou zrodit také v duchovních hnutích, v komunitách nebo v modlitebních
společenstvích, ne proto, aby byli v kontrastu s ostatními členy, ale proto, aby mohli žít v hlubším a
úplnějším rozměru Trojičního života, k prospěchu celého hnutí nebo celé skupiny.
Při pohledu na Boží programy pro tuto dobu, na základě všeho co nám bylo zjeveno mohu udělat
shrnutí a říct, že je nutné žít v buňkách, protože nikdo z nás nemůže žít izolovaně. Neustále
mluvíme o křesťanském společenství, zvlášť při svaté Mši; začněme tedy konečně žít ve
společenství v Duchu Svatém i v různorodosti forem! V ponoření do Trojičního života můžeme
dnem i nocí, v každé situaci a v každém aspektu naší bytosti umožnit Boží síle, aby se projevila.
Ona shromažďuje vše pozitivní a vede nás dál na naší cestě. Ještě jednou zdůrazňuji důležitost
buněk, o kterých mluvíme, a skutečnosti, že se musí odkazovat na centrální buňku, aby mohl Duch
Svatý, který vše a každého oživuje, vytvořit jedinou tkáň a aby se dosáhlo jediného Božího lidu.
Stefania
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To vše předpokládá naši ochotu nechat se proměnit Bohem. V buňce nemohou být lidé, kteří jsou
staří vevnitř, které se nenechají proměnit. Bůh udělí lidstvu velké milosti, ale nerozdělí je
hromadně: Bůh hledá nové měchy, do kterých bude moci nalít nové víno. Znamená to, že ti, kteří
patří k nějaké buňce, si nemohou přát, aby byli nad ostatními, tak jak se to bohužel děje na Zemi i
mezi křesťany. V buňce nejsou dominující jedinci ani v případě, že se jedná o kněze. Nezřídka se
stává, že v modlitebních společenstvích nebo v náboženských sdruženích zaujímají kněží
dominující místo, někdy utiskují ostatní věřící. Když Pán mluvil o kněžích uvnitř buněk, nazýval je
kněžími služebníky. Oni slouží lidu aniž by se nad někoho povyšovali, nemají zvláštní privilegia
vzhledem k ostatním, protože kněžství je vlastní všem věřícím. Služebný kněz je ten, kdo se zvlášť
věnuje kněžské službě k prospěchu ostatních.
Nakonec můžete tušit, že se blíží něco velkého, něco nového. Proto dnes chceme každému z vás, na
vigilii Letnic, popřát dosažení vnitřní otevřenosti, která je nutná, jestliže chceme porozumět novosti
této doby a tomu, co Bůh udělá v každém z nás.
Tomislav
Z naší strany se za vás i nadále modlíme a obětujeme, abychom vám byli v duchu nablízku a byli k
dispozici všem potřebám vašeho vnitřního života. Přijímáme vaše sténání, vaše modlitby a
předkládáme je před Boha. Duch Svatý ať mocně sestoupí o těchto letnicích na každého z vás a
mezi vás. Děkujeme

8. Žít v plnosti

4. června 2012

Dobrý den,
zdravíme vás drazí posluchači a přejeme vám, abyste mohli dobře přijmout tento program.
Pokračujeme ve vytyčené cestě s tématem „Dorůstat k plnosti“. Název dnešního dílu je: „Žít v
plnosti“ a uzavíráme jím zmíněný cyklus.
Co znamená žít v plnosti?. Jak jsme již řekli, Bůh nic nerozděluje, tvoří celistvě a když člověk
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svými chybnými rozhodnutími rozděluje, Bůh zachraňuje, aby znovu přinesl celistvost a plnost. Ve
všech etapách naší existence, našeho rozvoje můžeme žít celistvě, v plnosti, jít onou cestou, jež
vede k dokonalosti. Na konci času dosáhneme tuto plnost všichni společně a každý zvlášť sám v
sobě, přirozeně toho dosáhneme v Bohu. My mluvíme o životě v plnosti v této době a začneme
dnešní příspěvek poselstvím, které vám přečte Stefania.
Stefania.
Poselství je od Panny Marie a dostali jsme jej v den Velikonoc. (8.4.2012)
„Děti, žehnám vám požehnáním vzkříšeného Krista a svým požehnáním Matky Vzkříšeného.
Nenosila jsem ve svém nitru pouze Krista, který měl být ukřižován, ale také Krista, který měl žít ve
slávě a měl usednout po Boží pravici. My všichni jsme k tomu určeni. Já jsem už přešla k novému
stvoření, ale tento přechod čeká každého z vás. Pokuste dnes zaměřit svůj pohled na slavné
Kristovo vzkříšení, na onu nekonečnou moc, která z něj nevyčerpatelně pramení pro celý jeho lid.
Chci vám říct, že vcházíme do nového období. Boží doba však neznamená to co si pod tím
představujete zde na Zemi. Když mluvím o „nové době“, míním, že jste již udělali kroky k novému
stvoření, ale nové stvoření se musí zrodit z Božího lidu. Nové stvoření totiž není něco magického,
jež sestupuje shora. Bůh ho uskuteční ve svém lidu, stane se to tehdy, až se Boží lid rozhodne žít
novým způsobem. Vězte, že kdyby lidstvo jednomyslně požádalo Boha, aby ho obnovil, a kdyby
přijalo Ježíše Krista, Otec by to udělal. To stejné platí i pro jiné civilizace ve vesmíru. Je zapotřebí
dosáhnout toho, aby zbytek lidstva, který je věrný Bohu a je propojen navzájem mezi různými
planetami, požádal jednomyslně Boha Otce o obnovu všeho, aby se vše stalo novým stvořením.
Tehdy nové stvoření přijde.
Vy myslíte, že nové stvoření je něčím, co je už připravené a že do něj pouze vstoupíte. Říkám vám,
že tomu tak není. Ani rozměr za velikou bariérou není novým stvořením; to je rozměr čistého
ducha, jež sám čeká až bude zcela vstřebán novým stvořením. Až se to stane, bude rozměr pekla
oddělen od všeho ostatního a nevstoupí do nového stvoření.
Bůh čeká až jeho lid odpoví, až požádá o nové stvoření. Tehdy přijde nové stvoření. Na konci času
bude vše obnoveno. Proto je důležitá odpověď každého z vás. Čím víc bude Boží lid rychlý ve své
odpovědi a v postupu na své cestě, tím rychleji přijde nová doba.
V lidstvu jsou různé úrovně. Existuje jedna úroveň v níž jsou lidé připravení, ochotní a opravdu si
přejí, aby se něco nového uskutečnilo. Je zde jiná úroveň, v níž si lidé nepřejí novou skutečnost, ale
přejí si žít po starém, v tom co je jisté a je to po ruce, v současném stavu věcí, v nehybnosti.
Nakonec je zde úroveň lidí, kteří definitivně odmítli Boha; pro ně toho již není možné mnoho
udělat, Bohu nezůstane, než aby je zanechal v jejich rozhodnutích.
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Nyní Bůh už nedává bezplatně; dává těm, kteří dokáží přinášet plody ze svých hřiven. Může to
působit jako tvrdá řeč, ale taková je Boží spravedlnost. Kdyby Bůh takto nepostupoval, nebyl by
spravedlivý, protože by připravil o pomoc ty děti, které ho o ni žádají.
Společně se svatým Josefem vám žehnám a jsem vám nablízku. Ve jménu Otce, Syna a Ducha
Svatého.“

V tomto poselství, alespoň jak jsem prožívala slova Panny Marie a jak jsem mohla vnímat její
přítomnost, protože když mluví Boží nástroje, prochází mnou síla, která je originální pro každý
nástroj, jsem si tentokrát všimla, že Panna Maria byla pevná. Panna Maria je něžná, její přítomnost
je vždy klidná radostná, nikdy nepřistupuje přespříliš rázně. Nicméně tentokrát, jako nikdy před tím
jsem vnímala, že byla velmi pevná v tom co říkala, jako by se jednalo o něco definitivního, jako
uzavření všeho co bylo doposud řečeno a co řekla i Maria. Měla jsem dojem, že již není doba k
žertování, protože Bůh působí velmi přímočaře. Maria se představuje jako Matka, která však
vyzývá své děti k vážnosti. Říká, děti, už není čas k váhání, je potřeba vyjít.
Tomislav
S ohledem na toto poselství mluvíme o plnosti jako o rozměru, v kterém je potřeba žít každý den.
Mluvíme o plnosti na níž máme v tomto čase účast. Člověk je stvoření a má svá omezení a hranice,
proto není jako Bůh a nemůže se nafukovat. Satan se nafukuje v přesvědčení, že může vyjít ze
svých hranic, které jsou tvorům vlastní. Člověk ve spojení s Bohem, ale už není omezený protože
má účast na Božím životě, který je nekonečnou skutečností. Každý z nás svou účastí na
nekonečném životě nachází svojí plnost. Zároveň se takto člověk probouzí k vyjití ze sebe, aby se
účastnil na rození života v druhých. K tomu jsme určeni, abychom postupovali od plnosti k plnosti.
Takto dosáhneme života s Bohem, v němž každý uskutečňuje plnost v sobě. Tato plnost přetéká a
rodí plnost v druhých a můžete si tak představit jaká bude ve věčnosti dynamičnost, když se budou
všichni účastnit na Božím tvořivém díle, na uskutečnění všeho co Bůh určil. Už nyní ve svém nitru
žijeme plností. Zdravé, celistvé zrno, které se zaseje do připravené pohnojené země, v sobě prožívá
celistvost, plnost. Potom když vypučí, vykvete, ponese svojí plnost, až nakonec přinese plod. Přes
všechny etapy rozvoje, rostlina roste z plnosti k plnosti. Jsme vyzýváni, abychom objevili svůj
vztah k Bohu, který nám dává plnost. Bez tohoto vztahu, z něhož čerpáme plnost, se v člověku
vytváří prázdno a v ní má svůj původ reakce, jež kazí člověka, jež ničí. Ježíš v evangeliu učil žít
blahoslavenství. Znamená to, že v každé životní zkoušce můžeme být naplnění oním životem a
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překonat všechny zkoušky. Jsme povolaní žít plnost v této době. Maria říká prostřednictvím
Stefanie, že jsme v nové době, Duch Svatý nám říká, že Boží lid začíná fázi nového začátku,
začátku cesty k novému stvoření. Tato fáze je zároveň přípravou na slavný příchod Ježíše Krista.
Bez slavného Ježíšova příchodu do svého lidu se nemůže uskutečnit nové stvoření. To vše jsou
pravdy naší víry, na nichž se musíme účastnit, abychom našli plnost našeho života již zde, a
ukazovali lidstvu naději, která neklame. My jako stvoření jsme omezení, jak jsem řekl, ale náš duch,
jež je spojený s Božím Duchem není omezený. Naše účast na Božím životě musí vycházet z
probuzení našeho ducha a Bůh v této době silně působí k probuzení lidského ducha, aby mohl
postupovat a aby dosáhl plnost v novém stvoření.
Stefania
Vraťme se k tomu co říká Maria. Nové stvoření nebude něčím magickým, co sestupuje s hora, nebo
něco už hotového k čemu se my prostě připojíme. Nové období, mimochodem o tom mluví Boží
nástroje už dlouhou dobu, toto nové období je vždy vázáno na naši proměnu. Tato novost se
uskutečňuje v té míře, nakolik se mění lidstvo, lidstvo se stane částí nového stvoření, člověk se
stane novým stvořením. Tak jak jsme to v těchto videopříspěvcích řekli, naše rozhodnutí obětovat
svůj život je nutné, aby ho Bůh mohl vzít a mohl nás vést prostřednictvím svého Ducha tam, kam
nás chce dovést. Tak jak řekl Tomislav, lid připravuje Kristův slavný příchod. My to někdy
pokládáme za něco druhořadého, ale v kázání apoštolů se o tom velmi mluvilo, oni čekali Kristův
slavný příchod, i když to nedokázali časově určit. Ani my nevíme, kdy to bude, ale víme , že vše k
tomu spěje, protože jestliže nepřijde Ježíš ve své slávě, spousta věcí se nemůže vyřešit, především s
ohledem na zlo.
Další důležitá věc, o níž mluví Panna Maria, že Bůh už nedá své milosti všem bezplatně. Do určité
chvíle to Bůh tak dělal, že dával své milosti bezplatně všem, aby pozvedl lidstvo. Bohužel víme, že
velký díl lidstva tyto milosti odmítá a to má za následek, že se proud milosti rozdělí do mnoha
potůčků, tam, kde tato milost nepřináší plody. Nyní Bůh znovuzískává tyto milosti, kterými se
plýtvalo a dává je těm, kteří jdou jeho cestou. To samé platí i pro budoucnost. Bůh připravil velké
milosti pro lidstvo, ale nebudou dány těm, kteří odmítli Boha ani lidem, kteří váhají mezi Bohem a
satanem, mezi „ano“ a „ne“, mezi egoismem a hledáním Boha. Pana Maria říká, že kdyby Bůh takto
nepostupoval, připravil by své děti, svůj lid, v této tak náročné době, o milosti. To Bůh nedělá, bere
je těm, kteří je nechtějí.
Tomislav
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Mluvíme o plnosti a o novém stvoření. Je zde jeden pevný bod, na který musíme nahlédnout,
abychom si ho jasně uvědomili. Jsme povolaní k životu Trojjediného Boha, jen tehdy, když
vstoupíme do jeho života, dosáhneme plnost. Musíme ale už zde na zemi vnímat přítomnost Otce,
Syna a Ducha Svatého a mít účast na jeho plnosti, aby se v nás zjevil Trojjediný Bůh a naším
prostřednictvím se ukázal navenek. Říká se, já věřím v Boha, ale říkám vám, že i Lucifer věří v
Boha. Také zatracené duše věří v Boha a třesou se jako listí ve větru. Nestačí věřit v Boha, nestačí
ani věřit v jediného Boha. Bůh se zjevil člověku a v plnosti času se zjevil v Ježíši Kristu, je v nás
přítomný, má účast na našem životě a my můžeme mít plnou účast na jeho životě. Bez Ježíše Krista,
bez jeho přijetí není možné dosáhnout život Trojjediného Boha. Chci se zde odkázat na to co jsme
řekli o oběti života. Oběť našeho života nás přivádí na vrchol plnosti, v pokušeních která přichází,
aby se v nás projevila plnost síly Ducha Svatého, kterého nám Ježíš Kristus dal, abychom zvítězili
nad zlem, smrtí, nad pekelnými silami. Přechod spočívá ve vstupu do Boží slávy, do slávy
Vzkříšeného Krista. Proto Panna Maria říká: „Mějte upřený pohled na Vzkříšeného Krista“. To co
prožívali apoštolové po Kristově vzkříšení a potom s příchodem Ducha Svatého, byly v našem nitru
rozehnány všechny temnoty. Slavný Kristův příchod definitivně překoná naše problémy a přivede
nás do života Trojjediného Boha. Jiná cesta kromě přechodu přes Ježíše Krista, který nás přivádí ke
slávě, není. Je možné najít určité aspekty, Bůh dává všem lidem, různým proudům a hnutím paprsky
světla, ale plné světlo, plná pravda je vyjádřená v Ježíši Kristu a my stoupáme v tomto světle,
abychom se spojili s pramenem světla, s Otcem v Duchu Svatém.
Hovořili jsme o buňkách, které připravují nový lid, lid jež bude jediný v celém vesmíru. Toho není
možné dosáhnout jinak než v Trojici, v Trojjediném Bohu, jež je příkladem a základem dokonalé
jednoty v harmonii a přivádí nás k plnosti. Vně společenství Trojjediného Boha v Jedné podstatě
není možné dosáhnout plnosti. Není možné dosáhnout ani lidské svobody, svobody všech lidí ve
vzájemné harmonii. Všechny formy seskupení na Zemi a ve vesmíru, všechna vysvětlení vně
Trojjediného Boha pokulhávají, jsou to lidská díla. V této době nám Bůh dává milost, abychom
našli přechod k vítězství v síle Ducha Svatého, kterého dává Ježíš Kristus. Vítězství v každém
pokušení a vstup do slávy, abychom mohli tuto slávu zjevovat a dali všem lidem možnost, aby také
oni vstoupili do plnosti poznání života v Bohu.
Stefania
Ostatně také víme, že Ježíš Kristus přišel na Zemi, aby nás znovu přivedl k Bohu. K tomu však bylo
zapotřebí, aby nám zjevil Boha. Boha nám zjevil, jak to sám říká „zjevil jsem jim tvé jméno Otče
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(srv. Jan 17,6)“. Zjevil ho nejen proto, že se v jeho osobě zjevil Bůh na Zemi tím, že se vtělil mezi
nás, ale proto, že Ježíš otevřel perspektivu Trojice, přítomnosti Otce, Syna a Ducha Svatého. Sami
dobře víte, že byl za to odsouzen, za to, že ze sebe dělal Božího Syna.
Kdo jedná v Kristově jménu, každý křesťan, každý pokřtěný, může udělat pouze to, že v sobě zjeví
Trojiční tajemství. To proto, že naše poznání Boha je poznáním Trojice, které se děje
prostřednictvím Ježíše Krista. Naším úkolem v této době je jít zvěstovat Boží život, jež je poznáním
Boha. Je to stejný úkol, který měli apoštolové – Ježíš poslal apoštoly křtít národy ve jménu Otce,
Syna a Ducha Svatého. To platí pro každého z nás, zjevovat v sobě samých život Trojjediného
Boha. Tímto způsobem také přinášet k Bohu všechno sténání, všechnu touhu po dobru, která je v
lidstvu. Přimlouvat se u Boha, aby uspíšil slavný příchod Ježíše Krista na Zemi, protože
potřebujeme, aby přišel, ne však proto, aby vše napravil, ale aby nás plně spojil s Bohem a uvedl
nás do nového stvoření. Musíme si přát plnost života, prostřednictvím Ježíše, ale také se spojit se
zvláštními nástroji, které Bůh v této době dává na službu celému lidstvu. Už jsme vám o nich
mnohokrát řekli, jsou to andělé, centrální buňka, věrní bratři, jež pomáhají lidstvu v této choulostivé
chvíli přechodu. Není to nic výjimečného, v každé době Bůh používal zvláštní nástroje jako
například proroky, svaté. Není potřeba se obávat existence těchto nástrojů jako je centrální buňka, a
jiných. Bůh vždy působil zvláštním způsobem ve zvláštních obdobích. Je důležité abychom řekli
své ano a tak se připojili k tomuto působení a Bůh projde v nás, přes nás a uskuteční co slíbil.
Tomislav
Jsme tedy povolaní k účasti na Božím působení. Bůh je čistý Duch a jeho působení je vždy čisté,
vždy v síle Ducha Svatého, i když vstupuje do našeho omezení a našich kategorií. Toto Boží
působení je předáváno především našemu duchu, proto také naše účast musí vycházet z našeho
ducha. V něm přebývá Trojjediný Bůh, to je ta naše hlubina, která působí podobně jako Bůh a naše
duše, jež nese obraz Boží. V dnešní době procházíme krizí růstu a přeměny lidstva. Nikdy jako dřív
je nutná naše účast v duchu. Lid, který se rozhodne zcela patřit Ježíši Kristu a skrze něho
Trojjedinému Bohu, bude žít v pokoji, v radosti, bude žít v konstruktivní a tvořivé svobodě. V
takové svobodě, v níž se pohybuje Bůh. Bude přinášet Boží lásku, jakožto nejvyšší míru Boží
tvořivosti. V lásce se vyjadřují všechna jeho díla.
Na druhou stranu musíme přijímat ty, kteří odmítají Boží život, což je někdy bolestivé, a kteří v této
krizi upadnou do neklidu a beznaděje.
Stefania
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Dnešním příspěvkem ukončíme cyklus videopromluv, jež jsme nazvali „postupovat v plnosti“. Na
závěr můžeme říct, že jsme povolaní nejen k rozhodnutí a k práci ve smyslu, jak jsme o tom v
těchto promluvách hovořili. Chtěla bych dodat, že jsme povolaní, abychom četli znamení doby.
Víte, že Ježíš napomíná svůj lid a farizeje, když říká: jste schopni vidět znamení v rostlinách,
oblacích, jak je možné, že nedokážete číst znamení doby. Jak je možné, že nedokážete rozlišit, co je
dobré a správné. V Ježíši Kristu jsme povolaní číst znamení doby. Při zběžném pohledu na toto
lidstvo můžeme nabýt dojem, že se člověk nachází v situaci nevědomí, zcela zaneprázdněn
hmotnými potřebami, ekonomickou krizí, všemi smutnými událostmi tohoto lidstva.
Vycházeje z pohledu víry, z pohledu zaměřeného na Boží život, na poznání Boha. Říkáme vám, také
na základě mnohých zkušeností, že je ve vesmíru silný pohyb. Z Boží strany a ze strany satana
probíhá aktivita, která vede ke stále jasnější polarizaci, ke stále zřetelnější opozici mezi dobrem a
zlem. Tato polarizace přináší také konkrétní odmaskování zla, které se stále víc bude projevovat ve
své dramatičnosti, a ti kdo budou umět číst tato znamení to uvidí. Také se bude stále víc probouzet
dobro, které zasel Bůh. Budou vystupovat velicí svatí, ale také veliké figury ve smyslu svého
rozhodnutí pro satana, i oni se budou stále víc projevovat. Také velkolepé události, jež uskuteční
Bůh k potvrzení těch, kteří se rozhodli, kteří věřili v jeho působení, v jeho plán, přivedení všeho ke
Kristu. Jistě nás čekají velké události, jež není potřeba přijímat jako by byly cílem samy sobě, ale
jako Boží pedagogiku, která stále potvrzuje víru jeho lidu a někdy i nadpřirozeným způsobem.
Někdy takové potvrzení přichází i zázračným způsobem, tak jak je to psáno ve Svatém Písmu: Ježíš
potvrzoval zázraky a znameními kázání apoštolů.
Nacházíme se v roce 2012, o kterém mnozí mluví různými způsoby, jako jsou proroctví a podobně.
Víme, že tento rok je pro lidstvo rozhodujícím, ne ve smyslu katastrof nebo konce světa, ale z
důvodu konkretizace. Na konci tohoto roku Bůh uvidí jak se pohybuje jedna i druhá strana, kdo řekl
ano, kdo řekl ne. Příští rok se začnou dít tyto události, jedná se o velkolepé události, musíme na to
být připravení. Žádá se od nás odpověď s plným vědomím a plnou odpovědností. To je to co od nás
Bůh žádá, zbytek udělá On sám a jeho nástroje.
Tomislav
Dnešním přenosem uzavřeme tento cyklus. Toto je prostě naše svědectví, náš příspěvek, to co od
nás Bůh žádá, abychom o tom svědčili, abychom to zveřejnili a pomohli. Můžeme dosvědčit, že
každý člověk dobré vůle, který hledá Boha, ho najde blízko sebe, na své vlastní cestě. Připomeňme
si evangelium; Maria Magdalena našla Ježíše, Zacheáš a jiní lidé. Vezměme si Ježíšovy učedníky,
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kteří se po jeho utrpení rozprchli. Byl to Ježíš, kdo je našel a shromáždil, takže Bůh je ten, kdo nám
jde naproti a setkává se s námi na našich cestách, v naší originalitě, v našich situacích. Kdo však je
věrný a chce jít za Bohem, do budoucna ho bude muset následovat na jeho cestách. Znamená to,
netáhnout Boha k vlastním přáním. Tímto se míní, vyjít z vlastní země, z vlastního já a vydat se k
plnosti, která je v Bohu. Takže tímto svědectvím nechceme vytvářet nové ideologie nebo něco
podobného, ale komunikovat život od Boha a světlo, aby každý z vás na své vlastní cestě začal
hledat Pravého Boha. Dostane se vám světla a budete muset prověřit jestli chcete jít po cestách,
které se líbí vám a nebo po cestách, které chce Bůh. My nyní ukončíme tímto přenosem téma, „jít k
plnosti“, nebudeme hromadit argumenty, ale necháme, aby se ve vás probudila ona jiskra od Boha a
aby se ve vás probudil život, touha setkat se s Bohem. Duch Svatý vás povede, my nechceme vést
nikoho, chceme co nejlépe svědčit. Budeme mluvit když to od nás bude Bůh žádat, když bude
potřeba dát světlo k posílení a k dodání odvahy. Nyní se vším materiálem, který jste dostali, máte
možnost žít, svědčit druhým, protože byla ve vás probuzena tvořivost, jež do vás Bůh vložil.
Děkujeme vám za vaší účast.

Centrální buňka

8. ledna 2012

Drazí čtenáři, po té co jsme publikovali náš poslední článek, jsme od vás dostali mnoho žádostí o
modlitbu a o vysvětlení ohledně Centrální buňky.
Proto považujeme za důležité, představit vám část poselství sv. archanděla Michaela, které dostala
Stefania Caterina 10. září 2010. Toto poselství se zabývá některými důležitými body, které nabízejí
vysvětlení ohledně Centrální buňky. Chceme se s vámi o ně rozdělit ve světle plánu, který představil
Ježíš v posledních poselstvích. Z toho důvodu vám doporučujeme četbu dvou zásadních poselství:
„Budoucnost mého lidu“ a Boží nástroje v této době“. V nich se hovoří o tom, že se počítá s
formováním nových buněk v celém vesmíru, založených na společenství v duchu s Centrální
buňkou. Toto poselství jsme již předali skupinám lidí, kteří se rozhodli obětovat svůj život Ježíši
skrze Marii, nyní ho zveřejňujeme pro všechny, a tak vyzýváme všechny k odpovědnosti.
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*
Poselství sv. archanděla Michaela z 10. září 2010

„Žehnám vám a zdravím vás, dnes k vám mluvím, protože mi Bůh nařídil, abych vám sdělil věci,
které

jsou

velmi

důležité

na

vaší

cestě.

Doba, jíž prochází lidstvo, je velmi vážná, velmi vážná a rozhodující. Je to definitivní období s
ohledem na rozhodnutí každého jedince a s ohledem na uskutečnění Božího plánu přivedení
všeho

ke

Kristu.

Sám Ježíš nazval toto poselství „prorockým“, protože otevírá jedinou možnou cestu ke spasení
lidstva v celém vesmíru. Kdo nesouhlasí s tím, aby byl přiveden ke Kristu, a tudíž mu
neobětuje svůj život skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie, nemůže jít touto cestou.
Poselství, o němž mluvíme, není pouze určitou knihou nebo zjevením mezi mnohými dalšími, které
přichází prostřednictvím vizionářky nebo charismatičky. Je to univerzální poselství, ke kterému
bude muset lidstvo dříve nebo později zaujmout stanovisko.
Zjeveními v Medjugorje začalo období, v němž Bůh už nedovolí, aby se zpomalovalo
uskutečnění jeho plánu, jak se to bohužel dělo po mnohá století. Musíte totiž vědět, že už od doby
apoštolů se měl začít uskutečňovat plán přivedení všeho ke Kristu a mělo se tak začít proměňovat
celé lidstvo. To se však nestalo. Bůh proto umožnil lidstvu, aby zrálo pomalu, tím jak bude
postupně

procházet

mnohými

zkouškami

a

pronásledováním.

Pro dobu, v níž se nacházíte, předurčil Bůh mocný nástroj, který bude schopen pracovat v
tomto čase, aby podpořil obnovu Božího lidu a usnadnil uskutečnění plánu spásy.
Jedná se o buňku, kterou lze nazvat „Centrální buňkou“ v Božím lidu. Ta k sobě postupně
připojuje a bude připojovat další buňky, které se formují ve všech částech vesmíru. V
Centrální buňce plně působí kněžství archandělů a univerzální společenství.
Se slovy, s nimiž se na vás dnes obracím, na sebe beru odpovědnost před Bohem a před celým
lidstvem zvěstovat vám existenci a dílo této Centrální buňky, do jejíhož čela mě postavil Bůh.
Země je poslední planetou, k níž se dostává tato zvěst, a je to spravedlivé. Lidé na Zemi přece
dostali jako první zvěst spásy, ale jejich zatvrzelé srdce odmítlo Ježíše Krista a ještě dnes je většina
lidstva na Zemi vzdálená od pravého Boha. Proto dostává Země tuto zvěst jako poslední. Tím se
uzavírá období přípravy celého lidstva a začíná nová, velmi závažná fáze. Začíná fáze definitivního
uskutečnění Božího plánu. Začíná také definitivní střet mezi světlem a temnotou. Nastala
zároveň chvíle rozhodnutí pro každého z vás.
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Čas už tlačí a velké události jsou za dveřmi. Bůh se každého ptá, je li připraven k přijetí jeho plánu;
nebude čekat na odpověď do nekonečna.
Bůh chce, abyste se dozvěděli o Centrální buňce, o níž mluvím.
Především ti, kteří k ní patří, jsou navzájem dokonale propojeni v Duchu Svatém. Jsou vzati z
různých civilizací včetně Země. Jsou v ní jak živí, tak zesnulí, protože duch je nesmrtelný a
povoláním Centrální buňky je pracovat především na úrovni ducha. Musím dosvědčit, že Bůh
pozval mnohé k účasti v této buňce počínaje od Země, ale mnozí povolání odmítli. Ty, jež Bůh
vybral, byli „tříbeni jako zrno“, a podrobeni mnohým, někdy i tvrdým zkouškám. Bůh je uznal
věrnými a upřímnými. Nehleděl na zásluhy ani na osobní schopnosti, ale pouze na věrnost jeho
plánu spásy a schopnost nepřistoupit na kompromisy, když jde o pravdu.
To je nakonec to podstatné, co bude Bůh žádat ode všech, kteří budou chtít přijmout tento plán.
Ti, kteří souhlasili s účastí v Centrální buňce, také souhlasili s přijetím křížů lidstva na sebe,
aby každý kříž proměnili ve vzkříšení prostřednictvím absolutního následování Krista, to
znamená neustálým procházením velikonočního přechodu. K jejich oběti patří také přímý
střet s pekelnými silami s cílem uchránit lidstvo. Proto Bůh poskytl členům Centrální buňky
zcela jedinečnou ochranu. Jejich oběť ve spojení s obětí archandělů působí ve prospěch celého
lidstva, živých i zesnulých.
Centrální buňka přináší celému vesmíru zvěst o přivedení celého stvoření ke Kristu v síle
Ducha Svatého a s autoritou pocházející od Boha. Přišla chvíle, aby se lidstvo dozvědělo o její
existenci a přijalo její autoritu, která pochází od Boha.
Jestliže se to nestane, nemůže poselství přinést své plody, nemůže proniknout až na dno duší.
Plné připojení se k Božímu plánu spočívá v přijetí šesti bodů, jež jsou základem přivedení všeho
stvořeného ke Kristu. Jsou to:
1) kněžství archandělů
2) duchovní otcovství a mateřství
3) nové kněžství
4) neposkvrněnost
5) oběť života skrze Nejsvětější Pannu Marii
6) univerzální společenství
Centrální buňka byla jako první povolaná k seznámení se, k přijetí a k vydávání svědectví o
plánu přivedení všeho ke Kristu, aby tak otevřela cestu lidstvu. Nyní je na každém člověku, ať
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už se nachází kdekoli ve vesmíru, přijmout a uvést do života těchto šest bodů, bez nichž není možné
plně přijmout Boží plán. Členové Centrální buňky působí v duchu ve prospěch všech lidí dobré
vůle ve všech částech vesmíru. Když jsou mezi živými, tak kromě svého působení v duchu
působí také fyzicky, všude tam, kde jsou povoláni žít, svým zvěstováním, svědectvím a
podporou Božího lidu. Jsou takzvanými zástupci Centrální buňky, opěrnými body pro
všechny ty, kteří chtějí přijmout Boží plán. Členové Centrální buňky, pocházející ze Země, jsou
zvlášť spojeni se třemi místy na Zemi, která mají zásadní význam pro Boží dílo. Jsou to:
Jeruzalém, bazilika sv. Petra v Římě a Medjugorje. Na všech místech ve vesmíru, jež jsou
důležitá pro Boží plán, podobně jako tato tři místa, působí Centrální buňka v duchu, přímo a
specificky. Kromě toho jsou tato místa svěřena do modlitby a k oběti za ně členům Centrální
buňky.
Centrální buňka není nějakou strukturou podle pozemských představ. Ona byla vytvořena a žije
podle zákonů Ducha, je nástrojem v Božích rukou. Je také příkladem pro všechny ostatní buňky,
které se vytvářejí v Božím lidu. Každá buňka bude žít podle zákonů Ducha a nebude ji možné
srovnávat s jakoukoliv vám známou strukturou. Budou k nim patřit ti, kteří jsou ochotni žít podle
Božích zákonů, bez kompromisů, vychytralosti a ambicí.
Žádná buňka, ani ta centrální, není ve středu pozornosti. Všechny buňky, včetně buňky
centrální jsou určeny k tomu, aby postupně zmizely a udělaly místo Božímu lidu, jež bude jediným
v celém vesmíru a už v něm nebude rozdílů. Bude to pravá Boží církev: jediné stádo a jediný
pastýř. Pro tuto dobu potřebuje lidstvo ještě nástroje, které jsou určitými „berlami“; odhodí je ve
chvíli, kdy bude schopné chodit bez chyby.
Centrální buňka je povolaná k životu před Bohem, bez kompromisů, nerozhodnosti, v
absolutní věrnosti. Musí přijmout, žít a předávat všem ostatním buňkám milosti, jež předurčil
Bůh. Je v čelní linii v boji proti zlu a má za úkol strhnout všechny nepřátelské bariéry. Ostatní
buňky, které se postupně v duchu připojí k Centrální buňce, jdou bezprostředně za ní,
dovršují dílo a samy probouzejí a živí další buňky. Mocné Boží působení v Centrální buňce se
přelévá jako kaskáda na všechny buňky, jež působí ve vesmíru.
Členové Centrální buňky jsou povolaní, aby byli otci a matkami lidstva. Proto mají za
patrony Nejsvětější Pannu Marii a svatého Josefa, od nichž musí neustále čerpat inspiraci.
Jsou povolaní k novému kněžství. Proto žijí ve zvláštním společenství s kněžstvím sedmi
archandělů.
Příslušnost k Centrální buňce neznamená v žádném případě privilegium, je to služba. Totéž
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musí platit i pro ostatní buňky. Příslušnost k té nebo oné buňce vás neučiní lepšími, než jsou druzí,
ale znamená službu Bohu a bližnímu prostřednictvím určité buňky. Buňka je pouhým nástrojem.
Bůh nedovolil, aby členy Centrální buňky byli ambiciózní lidé a lidé toužící po moci. To bude platit
i pro všechny buňky, které se vytvářejí. Vidíte, jak důležité je vaše rozhodnutí.
Bůh předurčil v celém vesmíru přítomnost buněk, to znamená lidí, kteří se sjednocují, aby mezi
sebou žili v univerzálním společenství, v takovém společenství, které je otevřené různým
duchovním rozměrům, jež působí ve vesmíru (Nejsvětější Panna Maria, archandělé, andělé, svatí,
věrní bratři, duše v očistci). Tyto buňky budou tvořit jediné tělo. Centrální buňka je první
buňkou, z níž se vytvoří další buňky. Centrální buňka a ostatní buňky budou muset navzájem
žít v univerzálním společenství.
Centrální buňka si zachovává vzhledem k ostatním buňkám úplnou nezávislost.
Každá buňka bude muset být autonomní a nezávislá na ostatních. Nezávislost v Bohu je vždy
synonymem originality, celistvosti a plnosti. Tak jako si každá buňka zachovává svou originalitu
a funkčnost i když tvoří jediné tělo, stejně tomu bude i u každé buňky Božího lidu. Každá buňka
bude muset být autonomní a funkční, aby tělo nepodléhalo zkáze.
Centrální buňka je Božím darem pro lidstvo, plodem modliteb a oběti po celá staletí ze strany
mnohých spravedlivých lidí. Bůh rozhodl, že zjeví její existenci, aby dal podnět k formování
dalších buněk.
Ti kteří přes své tvrzení, že věří v Boha, nepřijmou plán sjednocení všeho stvořeného v Kristu
a nebudou chtít udělat kroky, o nichž jsem vám řekl, budou zanecháni stranou. Bůh je
neopustí, ale budou se muset velmi namáhat, aby postoupili vpřed. Nakonec se ukotví ve starých
formách a strukturách a v nich i uváznou. Budou muset čekat a mnoho se namáhat, aby pochopili
plán spásy.
Boží plán půjde vpřed. Pán dá všem, kteří jsou dobré vůle, světlo, aby pochopili a přijali jeho plán,
který nutně prochází přes přijetí Centrální buňky a Božího působení s ní spojeného. V žádném
případě nedovolí, aby bylo zabráněno působení Centrální buňky a ostatních buněk, které vzniknou.
Nenechá místo ani pro nekonečné diskuse. Každý bude muset vyslovit své ano nebo ne, protože vše
ostatní, jak dobře víte, patří zlu.
Žehnám vám Boží mocí. Modlím se a obětuji se za každého z vás, abyste dosáhli jasného a silného
rozhodnutí.“
*
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Nyní je nutné vnitřně se otevřít, aby bylo možné vnímat přítomnost Centrální buňky a být ve
společenství s tímto velkým Božím darem. Z tohoto společenství totiž vychází program formování
každého jedince a každé buňky. Právě z tohoto formování v duchu se každému dostává pomoci, aby
mohl čerpat z Kristovy mysli, jež je přítomná v každé duši. Pro nás je velmi obtížné zůstat v hloubce
našeho ducha bez pomoci, která přichází od Centrální buňky. Tímto způsobem poznáme, jaké je
naše místo a služba uvnitř Božího plánu.
Budeme se obětovat za všechny ty, kteří se přiznají k tomuto božímu plánu, modlíme se za vás a
zůstáváme k dispozici a v dialogu pro každou vaši potřebu.
Zdravíme vás a žehnáme.

Utvořil jsi mě podivuhodně (Žl 139,14)

3. února 2012

Drazí čtenáři,
Zahájili jsme rok 2012, v němž si všichni přejeme a doufáme, že budeme dělat stále rozhodnější
kroky ve víře, abychom mohli mít plnou účast na všem, co Pán učiní v tomto roce. Jak slíbil Ježíš45,
Duch Svatý začal se svojí výukou v poselství, které následuje.
Jeho výklad začne od události, jež má pro nás zásadní význam: od chvíle našeho stvoření. Ti,
kteří četli knihu “Přes velkou bariéru”, si jistě vzpomenou na choulostivé téma o rozhodnutí ve
chvíli početí46, kterým se nyní Duch Svatý znovu zabývá a prohlubuje ho. Jedná se o událost, jež se
vymyká našemu rozumu, protože jeho kořeny sahají do nejhlubšího tajemství Božího života.
Můžeme se na něj dívat pouze očima víry a s jistotou, že nám Duch Svatý vysvětlí to, co je pro nás
užitečné, jak na osobní úrovni, tak na úrovni Božího lidu.
Duch Svatý s námi chce zachovat živý dialog prostřednictvím této stránky. Podle toho co mi
vysvětlil, bychom neměli očekávat jednotlivá poselství na různá témata s měsíční pravidelností, jak
tomu bylo doposud. Bude se spíše jednat o celistvý, přesně cílený hovor, který bude rozčleněn na
45 Ježíšovo poselství z listopadu 2011, které je publikované na této stránce
46 Srv. “Přes velkou bariéru” 13. kap.
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různá období a různé způsoby, podle toho, co bude zapotřebí na naší cestě. Proto se od nás žádá
větší pružnost a také abychom opustili svá schémata myšlení. A je to tak dobře. Často si myslíme,
že Bůh přemýšlí jako my a že musí dodržovat časové rozvrhy a kalendáře jako my. Naštěstí Bůh
toto všechno daleko přesahuje a věřím, že nás chce naučit jednat stejně tak tím, že nám pomáhá žít
den ze dne z jeho Prozřetelnosti, jež je vždy láskou. Osobně budu k plné dispozici Duchu Svatému,
abych vám předala ve správnou dobu vše, co dostanu.
Chci využít této příležitosti a poděkovat všem, kteří se za mne modlili v této době, která je obtížná
pro moji rodinu. Tato situace, týkající se zdravotního stavu mé maminky, stále trvá.
Obětuji tyto potíže a všechny své modlitby Bohu, za každého z vás a za celý Boží lid, aby se stále
víc otevírala cesta před každým člověkem dobré vůle. Jsem si jista, že nám Pán bude nablízku a
bude nás s láskou doprovázet na každém kroku.
Zdravím vás a žehnám vám v Kristu, spoléhám se na vaše modlitby.
Poselství Ducha Svatého z 28. ledna 2012
„Drahé děti, zahajuji s vámi rozhovor, který bude plodný pro vaši cestu a jehož prostřednictvím
vás budu provázet k nalezení vašeho života, ale také oné skutečnosti, jež vás přesahuje a obklopuje
vás. Začínám právě největším a nedůležitějším tajemstvím, jímž je váš život. Pouze tehdy, když
pochopíte zázrak vašeho života, vám mohu pomoct proniknout další tajemství. Pokud nepochopíte,
budou pro vás má další slova obtížná.
Málokdo si váží vlastní existence jako největšího daru od Boha, naopak pro mnohé z vás je
život jen zátěží. Mnozí vzývají zázraky a hledají mimořádná znamení, ale nevšimnou si, že právě
život je tím největším znamením moci a dobroty Stvořitele. Člověk je stvořen k obrazu a podobě
Boha, je vznešeným tvorem, protože je schopen v sobě přijmout život a mysl Všemohoucího.
Čím je tedy život každého z vás? Je základním a nezaměnitelným článkem Božího plánu a ne
náhodným výsledkem určité kombinace buněk. Jste zde, protože Bůh předurčil vaši přítomnost v
tomto prostoru a čase, abyste byli účastni na jeho díle a šířili jeho život tam, kde se nacházíte.
Nejste plodem náhody, ale plodem Trojiční Lásky, která je nad vámi všemi. Dokud to nepochopíte,
nenajdete smysl vašeho žití. Mnozí z vás tvrdí, že nevědí, proč žijí, a temné zlo deprese skličuje
značnou část lidstva. Zkoušky a obtíže, s nimiž se setkáváte na vaší planetě, nepřátelské k Bohu,
nemají za následek nic jiného, než že roste pocit prázdna, přebývající v mnohých srdcích.
Čím je rodící se život? Život je přímým vyzařováním Boží tvořivé moci a rodí se ve vznešeném
rozměru čistého ducha. Bůh je Duch a z jeho Ducha jste stvořeni: jeho život se předává z jeho
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Ducha k vašemu duchu. Duchovní rozměr je nad každým jiným rozměrem. Každá událost, která se
odvíjí v konkrétním rozměru, je připravena v rozměru duchovním; duchovní události předcházejí
událostem v rozměru hmotném.
Bůh ve chvíli, v níž vás tvoří, vtiskne do vašeho ducha silnou vibraci, která začne vibrovat. To je
POČÁTEČNÍ VIBRACE ŽIVOTA, v níž začíná vaše existence. Od té chvíle a po celé trvání
vašeho života bude Bůh pokračovat v neustálém předávání vibrací své lásky, které vás budou
udržovat při životě. V počáteční vibraci života jsou obsaženy všechny biologické, fyzikální a
chemické informace, které budou podporovat vaši bytost, ale také duchovní zákony, jež vás
uschopní hledat Boha a žít s ním v harmonii. Ony jsou předávány vašemu duchu a tam zůstanou
uchovány; čím víc budete žít ve spojení s Bohem, tím lépe bude fungovat váš duch a bude schopen
správně vynést na povrch všechny tyto informace tak, že je předá duši a duše tělu47. Tento proud
vibrací, jenž neustále proudí z Boha k vašemu duchu, se nepřeruší ani po vaší tělesné smrti, protože
váš duch nadále žije v rozměru věčnosti. O životě po smrti budeme mluvit jindy. Vraťme se však ke
chvíli, když jste byli stvořeni.
Ve chvíli, kdy vás Bůh tvoří, vás také volá; čin stvoření a povolání jsou jedno. Nejste stvořeni
náhodou, ale každému z vás je svěřeno poslání, které je určeno od věčnosti a předurčené Boží
myslí. Proto ve chvíli, v níž jste stvořeni, jste také povoláni. V tu chvíli je váš duch Stvořiteli tváří
tvář. Bůh vám zjevuje svoji vůli, dává vám světlo a milost, abyste pochopili, co se od vás žádá,
vytváří vám optimální podmínky, abyste mohli odpovědět.
Bůh si přeje, abyste svobodně a vědomě přijali vaši existenci a vaše osobní poslání. Proto je
toto velké rozhodnutí zásadně důležité: Bůh vám nenutí život, ani autoritativně nerozhodne čím
budete, nebo co budete dělat. Nabízí vám to, co je pro vás lepší, podle své moudrosti, ale nechává
na vás, abyste svobodně souhlasili. A vy jste opravdu svobodní – můžete souhlasit s jeho plánem
nebo ne, se všemi následky, které z toho plynou. Jestli se rozhodnete žít v harmonii s Boží vůlí,
dostane se vám vší pomoci, abyste to uskutečnili, a přes životní zkoušky budete vždy schopni
vykonávat své poslání, pro které jste se rozhodli. Jestli však odmítnete, budete slabí a budete nuceni
zaměnit Boží plán za váš plán. Bůh vás neopustí, protože vás miluje, ale nechá vás jednat podle
vašich plánů, protože respektuje vaši svobodu. Dovolte, aby vám bylo řečeno, že Boží plán vždy
přesahuje váš plán, a že mnohé z vašich neúspěchů mají svůj původ v lidských plánech, jimž chybí
Boží světlo a jeho síla.
Po Božím volání následuje vaše odpověď a Bůh vás uschopňuje, abyste viděli celou
47 Podrobněji jsem se zabývala vztahem mezi duchem, duší a tělem v knize “Přes velkou bariéru” v
13. kap.
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skutečnost, takovou jaká je. Bůh je k vám vždy spravedlivý, nic před vámi neskrývá a když od
vás žádá rozhodnutí, dává vám také všechny užitečné elementy k vytvoření úsudku. Stvořitel vás
uznává za schopné rozlišovat, proto vás staví před pravdu a zjevuje se vám. V té chvíli je váš duch
schopen dokonale vidět Boha takového, jaký je, a vy jste tváří tvář Bohu Otci, Bohu Synu a Bohu
Duchu Svatému. A proto, jestliže se rozhodnete sloužit Pravému Bohu, musíte přijmout a milovat
Tři Božské Osoby. Zvlášť musíte přijmout Ježíše Krista jako Boha a Spasitele, následovat jeho
cestu, abyste spolu s ním přešli - v každém pokušení - ze smrti do života.
Dobře víte, že ve vesmíru působí také Lucifer, Boží nepřítel a nepřítel Božích dětí. Skutečnost
zla se musí také zjevit před vaším duchem ve chvíli stvoření, abyste se mohli rozhodnout.
S těmito dvěma skutečnostmi – se zlem a dobrem – se musíte stále konfrontovat a Bůh od vás žádá,
abyste se rozhodli pro jednu nebo druhou, už od počátku vaší existence. Na každém kroku, který
uděláte ve vašem životě, se nevyhnutelně budete nacházet před dobrem a zlem a budete se muset
rozhodnout.
V této fázi Bůh dovoluje Luciferovi, aby pokoušel vašeho ducha, a on se ho snaží odvést
daleko od Boha. Slibuje vám výhody a přízeň výměnou za vaši vzpouru proti Bohu. Jeho nenávist
útočí zvláště proti Ježíši Kristu. Snaží se vás přesvědčit, že sloužit Kristu znamená pouze trpět a být
ponížený, a tak se vám pokouší ukázat falešný obraz Ježíše, zkreslenou ideu Kříže. Lucifer slibuje
naopak svobodu, uspokojení z užívání, uspokojení egoistických tužeb, poznání a moc, díky
nimž se člověk stane podobný Bohu a bude nad druhými. Nad tímto rozhodnutím mezi Ježíšem
Kristem a Luciferem mnohý lidský duch váhá, zůstává nerozhodný nebo odmítne Boha. Pohoršení
Kříže se stává překážkou, kterou mnozí nechtějí překonat. Nestačí totiž věřit v Boha, je zapotřebí
také věřit, že Ježíš Kristus je Bůh, a že je Jediný Spasitel a Prostředník mezi Bohem a lidmi. Na této
pravdě mnozí klopýtají a utíkají se k falešným bohům.
V tomto počátečním bytí tváří v tvář Dobru a zlu, jak jsem vám řekl, je plně vyjádřena
svoboda vašeho ducha. Bůh vám vždy zanechá svobodu v každém rozhodnutí, které budete muset
v životě udělat, ona je nezrušitelná a je pravou výsadou Božích dětí. Následkem svobody je
odpovědnost: jelikož jste svobodní, jste také zcela odpovědní za vaše rozhodnutí. Bůh vám dává
poznat své zákony, už od chvíle stvoření je do vás vtiskuje, abyste se mohli orientovat na dobro, ale
rozhodnutí je jen na vás. On neovlivňuje vaši svobodu, ani vám nedává podmínky, protože jste
dětmi a ne otroky. Máte svobodu, abyste se rozhodli a byli jste uschopněni pochopit důsledky
vašeho rozhodnutí, ať už je jakékoliv. Zla, která postihují vaše lidstvo nepocházejí od Boha, ale ze
špatného užívání vaší svobody.
Bůh vás však nikdy neopustí, i když jste ho odmítli ve chvíli, kdy jste byli stvoření. Ani tehdy,
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když jste pohrdli jeho plánem pro vás, Bůh se snaží všemi způsoby vyrovnat vaše křivolaké cesty:
posílá vám nutnou pomoc, neustále vám poskytuje nové příležitosti a tak vám umožňuje nápravu.
Znamená to, že nikdo z vás nemusí nenávratně trpět kvůli následkům svého počátečního
rozhodnutí, protože jste svobodní v každou chvíli a po celou věčnost. Náprava je těžší, jestliže jste
na počátku řekli ne, protože jste oslabení, ale není nemožná - jestli přijmete Boha, jestli od něj
upřímně žádáte pomoc a jestli se snažíte o změnu. Bohu není nic nemožné.
Lidé na Zemi nepochopili, co znamená rozhodnutí ducha ve chvíli, když byli stvoření. Teologie
tuto skutečnost opomíjí přesto, že Bible přináší zkušenosti proroků, kteří byli povoláni už
v mateřském lůně48. Tím, jak jste prosáklí racionalitou, nemůžete uznat, že je váš duch schopen
přemýšlet a rozhodovat dřív než váš mozek. Kdyby to tak nebylo, čím by byl člověk předtím, než se
plně rozvine jeho rozumová mysl? Bezbranná, neschopná bytost, bez důstojnosti? A odkud se rodí
lidská mysl? Právě z ducha vychází život: duch, který je nasměrovaný Duchem Božím, řídí všechny
procesy růstu a rozvoje duchovního i fyzického života. Proto vězte, že lidská inteligence, důstojnost
a schopnost rozhodovat začíná ve chvíli, v níž se formuje život, protože duch je před tělem a tělo
přežívá.
Nepochopení této skutečnosti vedlo velkou část vašeho lidstva k pohrdání životem
v mateřském lůně. Člověk je přesvědčen, že lidský plod není ničím jiným než chuchvalcem
buněk. Takto doléhá na Zemi strašný hřích potratu jako balvan a je příčinou mnohého zla.
Říkám vám, že v lůně těhotné ženy žije osoba, která udělala přesné rozhodnutí a má právo
svobodně žít svůj život. Bůh vás respektuje, i když ho odmítnete, ale mnozí z vás Ho odmítají bez
sebemenšího respektu. Zamyslete se nad tím, co vám říkám, protože to je pro vaše lidstvo životně
důležité! Život není vaším dílem, proto vám není dáno jej stvořit ani zničit - na vás je, abyste jej
přijali a pomohli jeho růstu, bez egoismu a neoprávněných požadavků, bez zbytečné krutosti.
Stvořitel vložil do ducha každého člověka jiskru svého života a své inteligence, která se zcela
aktivuje rozhodnutím se ve chvíli stvoření pro Boha, čímž se jí také umožňuje, aby se rozhořela v
oheň života. Naopak u člověka, který odmítá život, zůstává skrytá a člověk žije hluboko pod úrovní
svých možností.
Na rozhodnutí ducha záleží celistvost osoby, protože duše a tělo získávají nejvhodnější
strukturu vzhledem k jeho rozhodnutí, k uskutečnění poslání osoby. Čím úplnější je
rozhodnutí pro Boha, tím je člověk stabilnější a silnější. Čím víc se vzdálí od Boha, tím bude
křehčí. Nezvratné rozhodnutí pro Boha dovoluje člověku pochopit duchovní zákony života, Boží
přání, otevírá ho k přijetí jeho darů a způsobuje růst inteligence. To je zřejmé především u civilizací,
48 Srv. Sdc 13, 2-5; Jer 1,4-10; Lk 1,5-25.57-66
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které zůstaly od počátku věrné Bohu, kde se jedinci už od chvíle stvoření bezpodmínečně rozhodují
pro Boha a jsou zdraví, vyrovnaní, inteligentní a duchovně i tělesně silní.
To se nedá říct o těch, kteří odmítají Boha a rozhodnou se jít za sliby démona: jedinec nebude
vyvážený ani zdravý, protože nebude mít v úctě život, který dostal, a bude ho stále vystavovat
nebezpečí. Máte mnoho příkladů takového chování u těch, kteří pohrdají Bohem a jeho zákony.
Mezi těmi, kteří se rozhodují pro Boha a těmi, kteří se rozhodují pro Lucifera, je třetí
kategorie lidí: nerozhodní, kteří se nepřiklánějí ani k Bohu ani k démonovi. Chtěli by vše a nic,
Bůh je přitahuje, ale mají strach z odpovědnosti, která vyžaduje, že mu budou věrně sloužit. Bojí se
Lucifera, ale fascinují je jeho sliby. Zůstávají v nejasné situaci, která je přivádí k nejistému životu
ve stálé pochybnosti mezi ano a ne. Před každým důležitým rozhodnutím znovu prožívají počáteční
drama své nerozhodnosti. Takových lidí je mnoho v celém vesmíru. Na různých planetách existují
celé civilizace, jejichž prarodiče se nerozhodli udělat rozhodnutí. Tito lidé kloužou k egoismu, který
z nich dělá apatické lidi; nedělají ani dobro ani zlo.
Na počátečním rozhodnutí záleží také umístění jedince v různých civilizacích ve vesmíru. Kdo
se rozhodne pro Boha bez váhání a zcela přijme své poslání, ten bude patřit k některé z věrných
civilizaci, v níž bude moci nejlépe působit, aby uskutečnil úlohu, kterou obdržel od Boha. Kdo
zůstane nerozhodný, bude patřit k některé z nerozhodných civilizaci; kdo odmítá Boha, bude žít s
těmi, kteří jsou jako on. To je logický důsledek lidského rozhodnutí ve chvíli kdy byl stvořen.
Nicméně Bůh přesahuje každou logiku, protože miluje člověka i tehdy, když člověk nemiluje Boha;
Boží láska převyšuje všechny ostatní zákony ve vesmíru.
Stává se a vždy se stávalo, že lidé, kteří ve chvíli svého stvoření vyjádřili plné ano Bohu, žili v
civilizacích, jež se vzbouřily. To je zřejmé především na Zemi, na Bohu nejnepřátelštější planetě,
ale na jediné planetě, na níž se vtělil Ježíš Kristus, umřel a vstal z mrtvých a kde založil svou církev,
svůj lid, který je povolán svědčit o životě Nejsvětější Trojice. Muži a ženy se vznešeným duchem
přijali od Boha poslání žít na Zemi, aby ukázali bratřím cestu k Bohu. Svým životem připravili
příchod Ježíše Krista a pak svědčili o jeho příchodu a díle spásy. Celé generace svatých, mučedníků,
proroků, kteří byli často neznámí a vždy pronásledovaní, prošli cestami Země. Zaseli semeno
naděje a udržovali vzpomínku Boží lásky. Byla to světla, jež zapaloval Bůh, často v hluboké
temnotě vašeho vzbouřeného lidstva.
Ještě dnes žijí mezi vámi a jejich svědectví je stále živé. Jsou spojení s Kristem, který se za vás
obětoval, a jdou jeho cestou: také oni se obětují za každého z vás. A přitom toto lidstvo, které
má tvrdé srdce, je vůbec nevidí, naopak jimi pohrdá a považuje je za nic. Oni jsou však Božím
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světlem, jež osvěcuje vaše kroky, a jejich pokolení dostane v dědictví Zemi. Ne velicí tohoto světa,
ani bohatí a mocní, ale Boží chudí, ti, kteří mu patří, a kteří nemají nic kromě Boha. Právě oni
budou vládnout se svým Pánem v celém vesmíru.
Spojte se se svatými a vytvořte Boží lid, protože Země není zanechána sama sobě! Přijde čas a
už je zde, kdy Bůh nebude mlčet, ale vzbudí svaté a proroky. Oni zvednou hlas ve svém lidu a vy ho
uslyšíte, bude silný a jasný - jestliže budete rozhodně žít podle Božích zákonů a opustíte svůj
egoismus jednou provždy.
To je mé dílo v tomto čase: spojit navzájem Boží děti v celém vesmíru, aby se vytvořil svatý
lid, lid královský a kněžský, nezměrný a nepřemožitelný. To bude pravé společenství svatých,
které nebude potřebovat lidské prostředky, protože mé mocné působení bude procházet z ducha k
duchu. Uschopním vás, abyste mohli vnímat celý jeho dopad. To vše za podmínky, že dovolíte
Bohu, aby vás proměnil tím, že dáte do jeho rukou celý svůj život s vírou v jeho lásku a jeho sílu.
Pouze moc víry a modlitby, spojená s upřímnou obětí sebe sama Ježíši skrze Nejsvětější
Pannu Marii, otevře vašeho ducha pro mé působení. Přivedu vás ke Kristu a Kristus vás bude
obětovat Otci. Ten vás přijme a udělá z vás nová stvoření. Každá jiná snaha bude marná. Do Božího
života vás nepřivedou krásná slova, fascinující teorie, ani erudované citace nebo překvapující činy,
ale víra, naděje, láska, oběť sebe sama Bohu, upřímná a nezištná oddanost jemu.
V této chvíli se zastavím zde, ale budeme pokračovat v rozhovoru o životě, který jsem nyní
začal, a který chci prohloubit. Vzhledem k tomu, že vás dobře znám, vám říkám: nezačněte se
hned analyzovat, abyste zjistili, jaká byla vaše odpověď ve chvíli, kdy jste byli stvořeni. Nyní to
není důležité, protože ať už bylo vaše rozhodnutí jakékoli, vy zůstáváte svobodnými v každou chvíli
a můžete se nyní a hned rozhodnout, že budete patřit Bohu. O tom budeme ještě mluvit.
Zanechte však svých interpretací a soudů a ukažte Trojjedinému Bohu celý svůj život od
chvíle početí až podnes. Obětujte mu všechna svá rozhodnutí ve svém životě, ať už správná nebo
nesprávná, požádejte ho, aby jeho láska prošla celou vaší existencí a aby ji obnovila. Řekněte mu,
že ho milujete, a že v něho máte důvěru, že chcete žít před jeho pohledem. Jeho světlo vás zalije a
nic vás nebude zneklidňovat. Já vám pomůžu pochopit, jaké máte udělat kroky, abyste se stali
novými stvořeními, slibuji vám to. Mějte víru a uvidíte zázrak nové existence, protože život
každého z vás je podivuhodný a jako takový se musí ukázat před celým vesmírem.
Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.“
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Světlo života

6. března 2012

Drazí čtenáři,
v následujícím poselství k nám Duch Svatý dál promlouvá o okamžiku našeho stvoření. Ještě
jednou zdůrazňuje důležitost našich rozhodnutí, ať už v počátečním okamžiku nebo v průběhu
našeho pozemského života. Promlouvá k nám také o zákonech, které regulují stvoření i náš vlastní
život.
Z poselství proudí velikost Boží lásky, její ušlechtilost a dobrota. Tvořivá síla Nejsvětější Trojice
nás zve k životu a doprovází nás v každém okamžiku našeho pozemského života, ale nejen to: uvádí
nás do věčnosti, zahaluje nás svým světlem. Je na nás, abychom náš vztah s Bohem prostřednictvím
víry uchovávali živý a abychom žili v harmonii s jeho zákony.Tak se stáváme opravdovými Božími
dětmi.
Přeji vám, abyste odkryli Boží život ve vás a nechali se naplnit jeho světlem, aby byl každý naplněn
Boží silou, která tvoří a obnovuje každou věc a dělá nás svědky jeho velkoleposti. Tak se všichni
společně stáváme opravdovým Božím lidem, královským a kněžským, tím lidem, který si Bůh
přeje.
Zdravím vás a žehnám vám v Kristu.

Poselství Ducha svatého z 29. února 2012
„Zdravím vás a žehnám vám. Chci pokračovat dál v rozhovoru o lidském životě, který má velký
význam pro každého z vás. 49
Vysvětlil jsem vám, že vaše existence má počátek ve velké vibraci života, kterou do vás vtiskl Bůh
v okamžiku, kdy vás stvořil. V této vibraci je obsažena Boží stvořitelská síla Nejsvětější Trojice. Je
to prvotní impuls, který dává existenci každému lidskému bytí. Jako takový obsahuje v sobě akci
49 V poselství s názvem „Stvořil jsi mě tak podivuhodně“ publikovaném na těchto stránkách, Duch
Svatý mluvil o stvoření člověka a o volbě ke které je v tom okamžiku pozván.
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Tří Božích Osob. Od tohoto okamžiku ve vás začínají působit tři velké zákony vesmíru: zákon
SVĚTLA, ZVUKU neboli VIBRACE a TEPLA. Jsou to současně duchovní a přírodní zákony, na
kterých stojí celé stvoření.50
Vibrace života nevyčerpává své působení v okamžiku stvoření, ale obnovuje se v každé chvíli
života. Proto je nezbytné, aby byla neustále vyživována, protože žádné živé bytí bez ní nemůže být.
Takto, po prvním impulsu, podobnému silnému elektrickému úderu, který dává původ bytí, se
životní vibrace neustále obnovuje prostřednictvím zvláštního působení každé ze tří Osob
Nejsvětější Trojice.
Boží Syn Ježíš Kristus, druhá osoba Nejsvětější trojice, stále udržuje sílu vibrace života. Ježíš,
Slovo Boží, který svým slovem naplňuje vesmír, vkládá neustále do každého stvořeného bytí
VIBRACI své lásky. Kristova láska znovuzrozuje, protože vykupuje a vítězí nad zlem ve stvoření,
podpírá každé živé bytí, anděly, lidi a všechna stvoření. Vibrace, která proudí z Božího Syna a která
je přenášena na celé stvoření, je výrazem nejvznešenější lásky Otce, protože Syn vibruje v jednotě s
Otcem v Duchu svatém. Jestliže by Ježíš už dál nepřenášel svou lásku vesmíru, vesmír by přestal
existovat.
Ježíšova Láska vibruje v každém místě vesmíru a přichází ke každému živému bytí, obsahuje
všechnu nezbytnou moc, aby živila duch, duši a tělo každého lidského bytí. Její intenzita je úměrná
struktuře každého člověka, ale také jeho odpovědi v okamžiku stvoření a jeho životním volbám. To
znamená, že člověk, který dává Bohu své rozhodné ano na počátku, přijme Ježíše Krista a zůstává
mu věrný, přijímá vibraci největší intenzity, která ho podepírá v plnění jeho poslání. A naopak,
člověk, který nepřijímá Boha ani Ježíše Krista, přijímá slabší vibraci. Ne proto, že by ho Bůh
trestal, ale proto, že jeho duch je více uzavřený a proto neschopný k přijetí příliš silných vibrací.
Bude jako malá nádoba, která riskuje, že pukne, pokud by byla přeplněná.
Bůh respektuje vaši svobodu. Vězte ale, že používání svobody má svou cenu, musíte si být vědomi
následků každé vaší volby. Často děláte chybná rozhodnutí, protože chcete být svobodní a nezávislí
na Bohu. Potom zakoušíte následky a reptáte proti Bohu, jako kdyby on mohl za vaše rozhodnutí,
ale On za ně nemůže a vy to dobře víte. Proto nebuďte pokrytci a přijměte zodpovědnost za vaše
rozhodnutí i s následky, které z toho plynou, jinak zůstanete nezralí a nerozhodní.
Ve vibraci života je obsaženo také TEPLO, které prameni ze mne, z Ducha svatého, třetí Osoby
Nejsvětější Trojice. Teplo je prvek, který dovoluje životu, aby rozkvetl a nepřerušil se. Vězte, že
bez tepla Slunce by život na Zemi zanikl. Totéž se děje ve vašem duchu, v duši a v těle. Bez mého
50 Více jsem o těchto třech zákonech mluvila v knize „Přes velkou bariéru“ ve 12. kapitole.
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tepla, které přenáší lásku, inteligenci a sílu, byste byli jako kreslené loutky. Mé teplo vás ovíjí a řídí
všechny vaše biologické procesy už od prvního okamžiku života. Živí vaši inteligenci a vede vás k
Bohu, otevírá vám poznání tajemství života takového, jaký je v Bohu, a chrání vás od zlého.
Toto teplo, které ode mne přijímáte, je stejně úměrné vašim volbám, ať už v okamžiku stvoření
nebo během vaší pozemské existence. Čím víc jste sjednoceni s Ježíšem, tím víc ve vás mohu
působit, protože mé dílo není nikdy odděleno od působení Božího Syna. Proto, když obětujete život
Ježíši Kristu, prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, dovolujete mi ve vás plně
působit a já vás neustále vedu ke Kristu, abyste byli naplněni jeho láskou. Na oplátku, Ježíš mě
neustále posílá k vám a společně s Ježíšem obětujeme váš život Otci, aby vám dal své světlo.
Chtěl bych se zvlášť zastavit u SVĚTLA života, které vyzařuje z Otce. Ono je jeho pečetí, která je
vložena do každého z vás a provází vás v pozemském životě i na věčnosti. Také Otcovo světlo je do
vás vtisknuté v okamžiku stvoření prostřednictvím velké vibrace života a je úměrné vašim volbám.
Jestliže jste se rozhodli pro Boha, budete mít více světla, v opačném případě ho budete mít méně.
Co je to světlo? Je to inteligence, vědomí, že jste Boží děti, je to pravda a svatost, je to jasné
uvědomění si Božího obrazu ve vás. Je to také duchovní moc, která vám pomáhá překonávat síly zla
a dává vám vítězit ve zkouškách, je to radost a pokoj.
Světlo, o kterém mluvím, je taktéž fyzickou skutečností přítomnou ve vesmíru a z něho je
vytvořena i velká nebeská bariéra.51 Ano, velká bariéra není nic jiného než nezměrný jas světla
ohromné síly. Procházejí jí pouze čistí duchové a duše zemřelých. Naopak temné síly zla jí
nemohou projít, a ani stvoření, pokud to Bůh výjimečně nedovolí, jak se to děje v případě lidstev
věrných Bohu ve vesmíru.
Hned poté, co jste dostali první, velkou vibraci, která vás povolala k životu, světlo začalo působit ve
vašem duchu. Jeho působení je neodmyslitelné, protože jste byli povolání k volbě, zda chcete
sloužit Bohu, nebo ne, již v okamžiku vašeho stvoření. Proto vám bylo dáno světlo již v prvním
okamžiku, aby se otevřela vaše inteligence a mohli jste se rozhodnout. Potom, co jste se rozhodli,
Bůh vás vložil do reality, ve které žijete. Museli jste tedy projít přes velkou bariéru: z dimenze
čistého ducha jste sestoupili do materiální skutečnosti, kde začala fáze života v těle, buď na Zemi,
nebo jinde. Je psáno: „připravil jsi mi tělo….“ a je to tak.
Nechtějte nyní rozumově pochopit, jestli Bůh stvořil nejdřív ducha nebo tělo, protože to
nedokážete. Neztrácejte se ve vašich těžko srozumitelných filosofiích, protože Boží mysl není jako
mysl vaše, On má moc myslet a tvořit v pouhém okamžiku všechno, co chce. Bůh myšlením tvoří, v
51 Srovnej: „Přes velkou bariéru“ 12. a 15. kapitola.
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něm neexistují definitivní schémata,52 jeho myšlení je svobodné.
Přechod přes velkou bariéru je velkým přechodem ve světle, a proto celé vaše bytí bývá
prosvětleno. Tak vám Bůh jasně ukazuje, co jste si vybrali v okamžiku stvoření, co vás v životě
čeká jako následek vaší prvotní volby, jasně vás vede na cestu Krista, onu jedinou cestu, která může
korigovat chybná rozhodnutí a která vám jednoho dne dovolí vrátit se a žít v plnosti v duchovní
dimenzi. Z Boží strany je to dodatečná pomoc, která je darovaná všem bez výjimky, jak těm, kteří
volili Boha, tak těm, kteří ho odmítli.
Stejný přechod ve světle vás čeká na konci pozemského života, protože duše zemřelých přecházejí
přes velkou bariéru, aby vstoupili do dimenze čistého ducha. Tak jako na začátku je vám ukázáno,
co vás čeká, tak na konci je vám ukázáno, co jste udělali. Rovněž toto je velmi důležité, protože
takovým způsobem Bůh dává každému možnost, aby zpytoval svoje chování a plně přijal spásu,
kterou mu Ježíš Kristus nabízí. Také ti, kteří v životě Boha odmítli a jednali proti jeho zákonům,
mají možnost činit pokání. Světlo bariéry vše odhaluje a ukazuje každého, jaký je před Bohem.
Tady už víc neplatí žádné diskuze nebo ospravedlňování se, protože Boží světlo vám ukazuje, jací
ve skutečnosti jste a co jste v životě vykonali.
Tak vám Boží milosrdenství přichází vstříc a připravuje vás na to, co vás čeká v dimenzi ducha, v
ráji, nebo v očistci a všemi způsoby se snaží, aby jste se vyhnuli peklu. Rovněž zde vše záleží na
vaší volbě a na zvláštním soudu, který vás čeká. O tom budu mluvit příště, protože i křesťané zde
mají mnoho zmatků. Nyní stačí, abyste dobře pochopili toto: smrtí se uzavírá pouze jedna fáze
života, ta tělesná, a zároveň se otevírá nová dimenze ducha, která je dimenzí věčnou.
Během života v těle, pokud máte víru v Boha a v Ježíše Krista a pokud postupujete na cestě víry,
světlo, které jste obdrželi od Boha a které je ve vás uzavřené, se může zvětšovat. Vskutku, světlo je
přímo úměrné víře. Čím silněji věříte, tím více jste obklopeni světlem. Následně se také zvětšuje
vibrace Ježíšovy lásky a stejně tak i teplo Ducha svatého. Vše záleží, jako vždy, na vaší víře.
Zákony světla, vibrace a tepla jsou tedy do vás vtisknuty již od početí. Vaše víra a upřímná
náležitost Kristu, prostřednictvím oběti vašeho života Jemu, určují správné a účinné fungování
těchto tří zákonů, které jsou zákony života a projevují se nejen v přirozené rovině, ale také v
duchovní: takto se světlo stává moudrostí a inteligencí, vibrace slovem a skutkem, teplo láskou a
svatostí. Tak roste víra, naděje a láska, váš duch je neustále sycen, duše posilována, tělo je zdravé a
harmonické. Tak se stáváte opravdovými dětmi Božími.
52 Více jsem mluvila o Boží mysli a její vlastnostech v knize „Přepsat dějiny – svazek I, V Boží
mysli“.
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Možná se vám to zdá pouhou utopií, dalekou od smutné reality Země. Říkám vám, že není. I když
se zdá, že zlo na vaší planetě převládá, Boží působení je tiché a stálé ve vašem duchu. Jestliže
darujete život Ježíši prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, svěřujíc mu celé vaše
bytí, On učiní, aby zákony života ve vás fungovaly, přesahujíce přitom všechno, co můžete
pochopit. Není na vás, aby fungovaly tyto tři zákony, o kterých vám mluvím, nebyli byste toho ani
schopni. Na vás je, abyste pouze otevřeli dveře Ježíši, aby společně se mnou – s Duchem Svatým,
ve vás vykonal své dílo. Budete ochráněni a ve všem se vám dostane pomoci. Již nyní zakoušíte
náležitost nové dimenzi, té duchovní, která vás čeká na konci pozemského života.
Nevyřešíte vaše duchovní a fyzické problémy, dokud se plně neodevzdáte Bohu! Jenom tak můžete
porazit zlo, které se snaží všemi způsoby ve vás porušit harmonii Božích zákonů. Když bude Bůh
Pánem vašeho života, tehdy také vy budete moci vládnout škodlivým nepřátelským silám a kralovat
s Kristem již zde na Zemi, pozvedajíc k němu vše, co vám náleží a co je kolem vás. Nezapomeňte,
že jste královským a kněžským lidem, protože sjednoceni s Kristem se plně účastníte slávy Boží,
slávy, kterou On udělil svým dětem.
Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“

Proč hledáte mezi mrtvými toho, který žije? (Lk 24,5)

1. dubna 2012

Drazí čtenáři,
blížíme se k Velikonocům a všichni si přejeme spojit se se svým Spasitelem Ježíšem Kristem,
abychom s Ním uskutečnili velký přechod ze smrti k životu. Slavíme jeho vítězství nad smrtí a
zlem; vítězství, jež patří i nám, jestliže milujeme a následujeme Ježíše.
Duch Svatý v tomto poselství mluví o smrti. Je to téma, které se týká každého z nás. Vyzývá
nás, abychom považovali smrt za slavný přechod k opravdovému rozměru věčnosti. Nehledě
na utrpení, jež s sebou smrt nutně přináší, jsme povoláni obrátit svůj pohled na vítězství Krista,
který vstal z mrtvých a který triumfoval nad smrtí. Ona už nepředstavuje událost budící strach, ale
je prostým uzavřením pozemské fáze naší existence. Potom nás čeká věčnost, která je
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blahoslavenstvím pro ty, kteří věřili a doufali v Boha. V blaženosti budeme čekat nové nebe a
novou zemi a uvidíme, jak se uskutečňuje Boží zaslíbení: jednoho dne vstaneme z mrtvých jakožto
nová stvoření, která budou žít v novém stvoření.
S touto nadějí, jež pochází z víry v Ježíše Krista, přeji vám a vašim drahým pokojné a radostné
Velikonoce. Upřímně vás všechny objímám a modlím se za vás.
Poselství Ducha Svatého z 27. března 2012
„Žehnám vám a zdravím vás. Dnes budu mluvit o něčem, čeho se mnozí bojí a co vzbuzuje
mnohé otázky v lidské duši: budu mluvit o smrti. Chci se zabývat tímto tématem, protože jsem
dlouze mluvil o vašem stvoření1 a o rozhodnutích v této chvíli. Smrt uzavírá cyklus vašeho
pozemského života a otevírá cyklus nový, který pokračuje po celou věčnost.
Co je to smrt? Je to konečné vyústění biologického procesu vašeho těla. Tento proces začíná
od chvíle, kdy jste přišli na tento svět. Střet s hmotnou skutečností zde na Zemi ve chvíli zrození
znamená začátek opravdového boje mezi člověkem a zkažeností hmoty. Je to hořký plod prvotního
hříchu, který se zblízka dotýká obyvatel Země, ale týká se i obyvatel všech ostatních planet i těch,
které zůstaly věrné Bohu, i když s jinou intenzitou a jiným způsobem. Nikdo se nevyhne boji mezi
duchem a hmotou. Proč tedy to všechno a kde má svůj původ smrt? Abych vám mohl odpovědět,
musím se znovu vrátit ke chvíli stvoření.
V Božích plánech měl být člověk nesmrtelným. V lidské bytosti, přestože je složena z ducha,
duše a těla, měl duchovní aspekt převládat nad hmotou. To znamená, že duch měl mít schopnost
dokonale ovládat tělo prostřednictvím čisté a poddajné duše, díky jeho neustálému kontaktu s
Bohem.
Člověk měl vládnout nejen sobě samému, ale celému stvoření v Božím jménu. Podle Boží
mysli vládnout znamená sloužit, to znamená být užitečným, respektovat originalitu každého tvora
a podporovat jeho život a rozvoj. Bůh žádal od člověka, aby zahrnoval stvoření touž láskou, kterou
dostává od svého Stvořitele.
Člověk byl stvořen k Božímu obrazu a podobě. Co to znamená? Do duše byl silně vtisknut Boží
obraz, jenž formuje identitu osoby: člověk nebyl jedním z tvorů mezi mnohými ostatními, ale byl
Božím dítětem. Do ducha byla vtisknuta Boží podoba, ta uschopňovala člověka působit
podobně jako Bůh; nebyl pouhým vykonavatelem nařízení, ale bytostí schopnou myslet v
souladu s Bohem a působit podle jeho mysli. Duch prarodičů v sobě obsahoval všechny
schopnosti, které jsou nutné pro poznávání a chápání životních procesů jedince i celého stvoření a
pro předávání všech potřebných informací duši. Duše byla inteligentní a schopná učinit účinnými
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všechny informace, které dostala od ducha. Předávala tělu jasné příkazy, nutné k aktivování
mnohostranných biologických procesů. Tělo vše poddajně přijímalo a proto bylo zdravé a
harmonické. Člověk vyjadřoval harmonii, pokoj, jistotu: jeho myšlenky, působení, jeho city, vše
bylo v harmonii s Bohem a celým stvořením. Zvláště pak působil člověk v souzvuku s anděly,
čistými duchy, s nehmotnými bytostmi, ve spolupráci s nimi vládl stvoření. To vše umožňovalo mé
přímé působení v lidském duchu, který v sobě nesl sílu trojičního působení a nenarážel na
překážky ze strany člověka. Lidská bytost byla opravdovým svatostánkem, který obsahoval
přítomnost Trojjediného Boha, a působila s rozvahou a silou ve jménu Boha, protože byla
prostředkem Boží mysli a síly. I když nebyl člověk Bohem, přece působil k Božímu obrazu a
podobě. Všechna stvoření ho poslouchala, protože v něm poznávala Stvořitelův hlas. Toto chtěl Bůh
pro celé lidstvo. Vše bylo k tomu předurčeno, vně i vevnitř člověka, aby se tento projekt uskutečnil.
Nicméně člověk byl svobodný a stvořený pro svobodu. Bůh od něho nežádal, aby působil jako
automat, nýbrž aby svobodně přijal či nepřijal jeho plán. Vaše svoboda a to, jak ji používáte, vám
byla vždy vlastní. V obrazu a podobě Boží ona nemohla chybět. Bůh je svobodný ve svém myšlení
a působení a nikdo nemůže narušovat jeho rozhodnutí. Při tvoření andělů a lidí chtěl dát těmto
tvorům svoji svobodu, která patří k jejich nejvyšší důstojnosti. Proto byli andělé jakož i lidé už od
začátku povoláni k používání své svobody a měli se rozhodnout, zda budou či nebudou věrni
Božímu plánu. Bůh měl velkou důvěru k jedněm i druhým. Jedna část andělů zradila tuto důvěru a
Lucifer v čele vzbouřených andělů v sobě počal plán, který byl opakem Božího plánu. Mnoho lidí
ho následovalo a rozhodli se pro jeho plán, čímž se zřekli plánu Božího. To byl prvotní hřích, to
znamená hřích, který spočívá na lidstvu už od začátku.
K čemu došlo při prvotním hříchu? Jedna část lidstva se nechala svést jiným duchem, než je
Duch Boží, duchem zla. Lucifer slíbil prvním lidem, že když opustí Boha a budou mu sloužit,
budou jako Bůh. Jinými slovy, člověk by už nebyl jen obrazem a podobou, ale by sám byl jako Bůh,
měl by poznání jako Bůh a takto by i vládl celému stvoření. Byl by na stejné úrovni s pravým
Bohem. Duch mnohých lidí, mezi nimiž jsou i vaši prarodiče, se vzdálil od pravdy, bez ohledu na
následky. Byli oslepeni egoismem a žízní vládnout. Jiní lidé nedospěli k rozhodné volbě, chtěli by
být zčásti s Bohem a zčásti s Luciferem, podle toho, co je výhodnější. Ve svém egoismu se stali
váhavými, nejistými a zbabělými. Uzavřeli se do sebe ve snaze neznepřátelit si nikoho a nikomu
nesloužit. Naopak jiní lidé nevěřili Luciferovi, protože se nechali vést láskou ke Stvořiteli, která jim
pomohla zůstat věrnými Bohu a jeho plánu. Milovali Boha a uznali Boží zaslíbení za hodnější víry
než plány démona. Lidstvo se rozdělilo: jedna část věrná Bohu, jedna část nerozhodná a třetí
část se proti němu vzbouřila. Při celkovém pohledu je možné říct, že ve vesmíru počet
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nerozhodných a vzbouřených lidí mnohokrát přesahuje počet věrných. Tato situace trvá až dosud.
Prvotní hřích s následným rozdělením lidstva měl ničivé následky.
1. Ztratila se harmonie mezi Bohem a velkou částí lidstva. Bůh už nemohl spoléhat na lásku a
věrnost mnohých lidí ani jim nemohl svěřit odpovědnost vládnout stvoření v jeho jménu. Kdyby to
udělal, nepřímo by svěřil stvoření duchu zla, který už zavládl u vzbouřených civilizací.
2. Vytvořila se nepřekonatelná vzdálenost mezi jednotlivými civilizacemi. Bůh nedovolil, aby se
vzbouření lidé mohli neomezeně pohybovat vesmírem, jinak by všude rozšiřovali své zkažené
semeno. Bůh jim vzal také jejich poznání a schopnosti, které měli na počátku. Tím jim zamezil
prozkoumávání vesmíru a manipulování zákonů života. Proto lidstvo na Zemi a na jiných
vzbouřených nebo k Bohu lhostejných planetách nemá v žádném případě poznání a schopnosti, jaké
mají civilizace věrné Bohu. Ty se mohou svobodně pohybovat vesmírem a spolupracují s anděly.
Bůh jim svěřuje mnohá poslání ku prospěchu celého stvoření.
3. Přerušila se spolupráce mezi anděly a jednou částí lidstva. Vzbouření lidé se rozhodli
spolehnout na pomoc a spolupráci s démony a takto odmítli anděly. Lidé na Zemi zašli ještě dál:
rozhodli se uzavřít smlouvu s Luciferem a mnozí z nich mu zasvětili své prvorozence, jiní pak se
mu klaněli jako bohu a stále v tom pokračují. Proto je Země nejkřehčí planeta ve vesmíru a je na ní
nejvíc utrpení. Stejně tak je nejvíc zasažená přítomností zla.
4. Rozhodnutí lidí pocítilo celé stvoření, také v něm se projevilo porušení. Člověk porušený
prvotním hříchem začal přijímat podněty od ducha zla a předávat je všem ostatním tvorům. Stvoření
už bylo nenávratně znečištěno přítomností zla a zvráceným působením člověka. To je zřejmé na
Zemi, kde stvoření dosáhlo nesnesitelné úrovně utrpení. Na věrných planetách naopak příroda užívá
pokoje a harmonie a je nesmírně krásná, protože ji lidé zahrnují láskou a péčí.
5. U vzbouřených lidí nastal duchovní i tělesný úpadek. Jejich duch se uzavřel k poznání, které
pochází od Boha, jejich duše se oslabila a také jejich tělo postupně přešlo z počáteční harmonie k
porušení. Na vzbouřených planetách, podobně jako u vás, zkaženost člověka a přírody neúprosně
zasáhla lidské tělo, které zakusilo a zakouší stárnutí a nemoci. Naopak na věrných planetách je
člověk zdravý a harmonický a nemoci jsou skoro neznámé. Lékaři se spíš zabývají předcházení
nemocí, protože umí působit na lidského ducha a duši, odkud vycházejí potřebné impulsy pro
správnou funkci lidského těla.
6. Smrt vstoupila do stvoření a dotkla se celého lidstva. Smrt je přímým následkem porušenosti,
je vrcholem úpadku celého stvoření. Vše, co Bůh stvořil čistým a nesmrtelným, bylo znečištěno a
stalo se nejistým z důvodu působení Lucifera a nevěrnosti mnohých lidí. Bůh nic nestvořil pro smrt,
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ale pro nesmrtelnost. Vzbouřený člověk, který se rozhodl pro zlo, si vybral smrt, protože Lucifer a
jeho démoni si přejí zničení. Oni odmítají život, protože zcela odmítají Boha. Smrt se týká všech
lidí, také těch, kteří zůstali věrní Bohu. Nicméně na věrných planetách nemá smrt tragický charakter
jako na Zemi, je pouhým usnutím v Bohu a následným probuzením v rozměru věčnosti.
Proč Bůh dovolil, aby smrt působila ve vesmíru? Především proto, že se vzbouření lidé nekáli
za svůj hřích. Kdyby to udělali a požádali Boha o odpuštění, přerušili by proces porušení a Bůh by
vše napravil. To se nestalo, ale vzbouřené lidstvo umíněně pokračovalo ve své cestě. V druhé řadě,
i když smrt nepatřila do Božího plánu, byla jediným prostředkem k omezení utrpení velké
části lidstva. Vzbouření lidé svým nepřátelstvím k Bohu velmi ztížili svou existenci. Bůh věděl, že
by nevydrželi navždy ve svých bídných životních podmínkách. Zvažte, co by se stalo, kdyby váš
pozemský život byl věčný? Kdyby byla věčná nespravedlnost, války, hlad, násilí, diktatury, atd.
atd.? Bůh nemohl dovolit, aby bylo zlo nesmrtelné!
Nehledě na vzpouru mnohých svých dětí se Bůh, který je dobrý, rozhodl, že udělí lidstvu nové
stvoření. Dosud lidstvo zakusilo porušenost a smrt, protože to bylo spravedlivé a z důvodu
zadostiučinění. Také stvoření mělo být podřízeno porušenosti, protože je spojené s člověkem. To
vše ale nemělo trvat navždy. Celá generace lidí, věrných i nevěrných, kteří byli stvořeni na počátku,
měla pominout, aby udělala místo nové generaci. Nové stvoření, nová generace lidí, kteří budou
konečně spojení s Ním a budou Mu věrní.
Z koho by se měla tato generace zrodit? Všichni lidé, včetně těch věrných, patří ke staré generaci.
Bylo zapotřebí nového zakladatele rodu, který by byl skutečně věrný Bohu a byl by s ním spojený.
Někoho, v kom by plně působila Boží moc. O to se postaral sám Bůh, když poslal svého
Jednorozeného Syna.
Ježíš Kristus, Boží Syn, se stal člověkem, aby byl prvorozencem nového lidstva a založil nové
stvoření. Takto Bůh přímo zasáhl do lidských dějin, byl to po stvoření největší zásah. Ježíš
Kristus se vtělil na Zemi jednou provždy ve prospěch celého lidstva, které je roztroušené ve
vesmíru. Obětoval se Otci, vzal na sebe smrt a porušenost, ne však proto aby jimi byl přitisknut, ale
proto, aby nad nimi zvítězil svým vzkříšením. Takto splatil dluh celého lidstva, svou obětí smazal
hřích prarodičů. Prvorozenec nového lidstva, Ježíš Kristus, byl schopen milovat Boha tak, že
obětoval sebe; jaký je to rozdíl v porovnání s prvními lidmi!
Ježíš poznal smrt tak jako my všichni, protože je Pravý Bůh a Pravý Člověk. Dal však smrti
novou tvář: už není bez naděje, ale otevírá vás k pravé nesmrtelnosti. Chtěl bych, abyste se
zamysleli nad tímto: jestliže jste věrní Bohu a plně přijmete Ježíše Krista jakožto Vykupitele,
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jestliže mu obětujete svůj život na Zemi, také vaše smrt se promění v život věčný a bude ve vás
zneškodněna porušenost. Je to proto, že se Ježíš definitivně střetl s tím, kdo má moc smrti a zvítězil
nad ním, nad Luciferem. Pán Života zvítězil nad smrtí a porušeností.
Pod křížem stála Marie, Matka Krista a lidstva, nová žena, která v sobě žila v
neposkvrněnosti a v neporušenosti. Předchází vás v novém stvoření, protože ona už je novým
stvořením, kterým se vy musíte teprve stát. Proto její přítomnost a modlitba v životě každého
člověka je nezbytnou podmínkou, aby se mohl stát novým stvořením. Jejím prostřednictvím se
zrodí nové lidstvo, které v sobě bude mít Mariinu neposkvrněnost, její víru a poddajnost. Je
nutné, abyste se na vaší cestě zasvětili jejímu Neposkvrněnému Srdci.
Ježíš vstal z mrtvých. Jeho vzkříšení není pouhým zázrakem, ale přirozenou manifestací jeho
božství, které v sobě nese život a jeho nového lidství, jež nezná smrt. Jestliže se spojíte s
Kristem, stanete se i vy novými stvořeními, která jednoho dne už nezakusí smrti, protože smrt nad
nimi nebude mít žádnou moc. Už nyní však můžete zakoušet vítězství nad smrtí, díky víře v Krista.
Smrt už vás nemůže zneklidňovat ani vás nemůže zničit, protože již nyní máte účast na Božích
zaslíbeních a budete jednoho dne v novém stvoření. Vy se dostatečně nezamýšlíte nad Ježíšovým
vzkříšením a nad výjimečnou silou, která působí ve vašem životě!
Ježíš Kristus otevřel cestu k novému stvoření každému člověku dobré vůle, který v Něho věří.
On se vrátí na konci času, aby shromáždil svoje stádo a definitivně ho uvedl do nového stvoření a
zanechá svému osudu ty, kteří slouží Luciferovi. V novém stvoření pro porušenost už nebude místa;
budou tam mít přístup ti, kteří mají čisté srdce, ti kteří se opravdově klanějí Pravému Bohu.
Čím je v této perspektivě smrt pro ty, kteří věří v Trojjediného Boha? Je bolestným a zároveň
velkolepým přechodem. Bolestným proto, že člověk v sobě uchovává vzpomínku a touhu po
ztracené nesmrtelnosti a odmítá smrt. Smrt totiž není vždy snadným přechodem, to dobře víte, vy
na Zemi. Pro mnohé z vás je agonie přechodu nejtvrdší zkouškou, posledním bojem v životě. Děje
se to proto, že velká část vašeho lidstva nepřijala Ježíše Krista a nadále slouží duchu zla, který
používá smrt jako bodce2, aby vás trápil a vzdálil od Boha. Kolik rouhání na smrtelné posteli,
kolik obvinění proti Bohu! A přece, Bůh kterému se rouháte, na sebe vzal lidské tělo a zemřel za
vás, namísto vás, aby z vaší smrti udělal přechod ke světlu. Proč ho nechcete přijmout? Proč
posloucháte démonovo našeptávání, který vám představuje Ježíše jako poraženého, a ve skutečnosti
je on poraženým? Otevřete přece oči a litujte toho.
Smrt je slavným přechodem pro ty, kteří věřili v Krista, milovali ho a sloužili mu v
pozemském životě. Po smrti přejdete přes velkou bariéru nebe, abyste dosáhli nejčistšího rozměru,
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v němž kraluje život Ducha. Řekl jsem vám, že velká bariéra je tvořená světlem, které vás osvítí a
dá vám pochopit vše, co jste udělali v životě3. Každé zlo můžete napravit v očistci a dosáhnout
blaženosti v ráji – být spojeni s Kristem a s ním kralovat.
Až přijdete do ráje, budete tam žít v duchu až do vzkříšení mrtvých. Bude vám vráceno vaše
tělo, bude svaté a slavné, podobné tělu vašeho Spasitele, který prošel nebem, a neposkvrněnému
a neporušenému tělu Marie, která žije v Nebi. Všichni vyjdete z hrobů, tak jako Vzkříšený Kristus.
Jednoho dne i vy projdete nebem.
V Kristu neumíráte, ale máte věčný život. Smrtí se uzavírá pouze pozemská fáze života, která
slouží k dosažení plnosti. Bůh vás sklízí, když je váš plod zralý. Jestliže žijete v harmonii s
Bohem a jeho zákony, nemusíte mít strach ze své smrti ani ze smrti blízkých. Vězte, že Bůh nikdy
nerozděluje ty, kteří se opravdově milovali a doufali v Ježíše. Duch vašich drahých, kteří usnuli ve
víře v Ježíše, vás miluje novou láskou, která je od Boha, a provází vás svojí modlitbou. Smrt nemá
moc navzájem rozdělit ty, kteří žili s vírou. Ježíšovo vítězství způsobuje, že smrt přemění k lepšímu
vaše citové vztahy, bez toho, že by je vymazala. Pokračují v rozměru ducha, jsou silnější a
průzračnější než dřív, jsou osvobozeny od každého egoismu.
I když umřete, žijete v Kristu, protože v Něm a skrze Něho jste zvítězili nad smrtí. Už nejste
mrtví, ale žijete a vaším údělem je nové nebe a nová země. Hřbitovy nejsou vašim posledním
příbytkem, ani příbytkem vašich drahých zesnulých. Příbytkem nejsou ani hroby, v nichž odpočívají
těla v očekávání vzkříšení. Buďte si toho vědomi: život vašich zesnulých je jinde, ve vyšším
rozměru ducha! Jestliže se spojíte s Bohem, účastníte se už na Zemi života v duchu, v němž
vzdálenosti a hranice již neexistují! Nač tedy tolik slzí a beznaděje? Jistě, bolest ze smrti vašich
drahých je přirozená a pochopitelná, také Ježíš plakal před hrobem svého přítele Lazara4.
Rozdělení je však krátké. Bolest nevydrží před radostí a plností blaženého života, v níž se jednoho
dne setkáte a budete spojeni navždy. Obětujte proto svoji bolest Bohu za své drahé a potom je
nechte, aby byli svobodní a tak dosáhli svého cíle. Odtamtud vám mohou pomoci a budou vám
blíž.
Opakuji vám: nehledejte vaše drahé zesnulé mezi hroby hřbitovů, protože oni žijí v Kristu,
vnímejte, že jsou živí a jsou blízko vás! Život je jeden, i když prochází různými fázemi, a je
nesmrtelný, protože jste stvořeni k Božímu obrazu a podobě. Bez ohledu na to, že vaše tělo nyní
umírá, jednoho dne bude vzkříšeno, jestliže budete věřit v Krista a člověk bude tím, čím měl být.
Kristus vám vrátil důstojnost a moc Božích dětí, napravil to, co bylo porušeno prvotním hříchem.
Křtem jste se zrodili k novému životu, k životu Božímu, který ve vás zazáří a smrt ho nepřemůže.

204

Praví mrtví jsou ti, kteří odmítají Boží život a nechtějí přiznat, že Ježíš Kristus je Boží Syn a
Spasitel. Budou mít stejný osud jako jejich otec Lucifer a nevejdou do nového stvoření. Kdo však
přijme Ježíše Krista a daruje mu život, bude spolu s Ním v zemi živých. Utřete si proto své slzy a
nehledejte mezi mrtvými ty, kteří žijí! Oni žijí v Kristu pro Boha.
Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého“.

Blaze tobě, bude s tebou dobře (Žalm 128,2)

6. května 2012

Drazí čtenáři,
poselství v tomto měsíci nás vyzývá k radosti z Božích darů a k tomu, abychom byli šťastní. Příliš
často dovolujeme, aby nás zavalily potíže, které přináší život, potom ztrácíme naději a zapomínáme
na radost Vzkříšeného Krista. Víme však, že jsme Boží děti, a že v Bohu nám nic neschází k tomu,
abychom žili životem, který stojí za to žít. „Být šťastný je největší modlitba, kterou vyzvedáte k
Bohu“ říká v poselství Duch Svatý. Věřím, že si všichni přejeme být šťastní a také že jsme si
vědomí, že šťastní můžeme být pouze v Bohu.
Přeji vám, abyste mohli zakoušet plnost života v Bohu, jeho štěstí a pokoj. Žehnám vám a obětuji se
Pánu za každého z vás.
Poselství Ducha Svatého z 5. května 2012
„Žehnám vám a všechny vás zdravím. Mluvil jsem o chvíli početí a o tom, k čemu dochází při
vašem počátečním rozhodnutí. Také jsem vám řekl o smrti a také, že smrt otevírá dveře k rozměru
čistého ducha53. Dnes se chci zaměřit na chvíli zrození, kdy vstoupíte do skutečnosti této Země,
a jak se dál odehrává váš život až do chvíle smrti, kdy tuto skutečnost opouštíte. V tomto
období se děje něco velkého a krásného, probíhá váš pozemský život. Ano, nehledě na zkoušky
a námahu, se kterými se setkáváte každý den, je život každého z vás na této Zemi drahocenný,
53 Vztahuje se na poselství z prvních tří měsíců roku 2012, které jsou zveřejněny na této stránce.
Duch svatý mluvil o rozhodnutí ve chvíli početí a o smrti.
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nezaměnitelný pro Boží plány. Chci vám pomoci, abyste pochopili, co vám Bůh dal a co z vás dělá
Boží děti v tomto světě a také v celém vesmíru.
První dar, který vám dal Bůh, abyste mohli žít na Zemi, je vaše tělo, bez něhož byste byli
neviditelní. Ono není v žádném případě méně důležité než váš duch a duše54. Tělo je nástrojem v
pravém slova smyslu, jehož prostřednictvím se váš duch a duše vyjadřují navenek. Já působím ve
vašem duchu podle toho, jak jste ke mně otevření. V mém působení je vyjádřena síla Nejsvětější
Trojice. Takto vás neustále přivádím ke Kristu, aby vás on přivedl k Otci. Mé neustálé impulsy
přecházejí z ducha na duši a z ní k tělu. Tělo je proto nutné k tomu, aby se vše, co prochází
duchem a duší, stalo viditelným a aby se vnitřní impuls přeměnil ve slovo nebo skutek.
Proto je tělo každého z vás originální, tak jako jsou originální duch a duše, a to je
pochopitelné. Tělo v sobě totiž obsahuje ducha i duši a chrání je po celou dobu vašeho pozemského
života. Jestliže jste se ve chvíli svého početí rozhodli být věrní Bohu a přijali jste poslání, které vám
on svěřil na Zemi, váš duch a vaše duše získají sílu. Proto dostanete tělo, které je schopné nést tuto
sílu, a abyste se mohli postavit všemu, co vás čeká. Ve chvíli vašeho zrození je vše připraveno pro
váš život a vaše poslání.
Během těhotenství dokonale řídím formování těla: předávám vašemu duchu potřebné impulsy
pro biologický proces a duch je přenáší duši. Ta je zpracovává svojí inteligencí a aktivuje buňky, jež
se formují podle dokonalého a předem určeného řádu, který platí pro každého jedince, ale bere také
ohled na originalitu každého jedince. Od první chvíle po celou dobu pozemského života budu
neustále předávat duchu impulsy, které jsou zapotřebí, aby bylo tělo zdravé a vitální. Duch je
předává duši a ona se postará, aby se dostaly k mozku, jež je vaší operativní centrálou. Vaše tělo
bude dokonale fungovat. Čím víc budete spojení s Bohem a budete respektovat jeho zákony, tím víc
pro vás budou mé impulsy průzračné a mocné. Budete zdraví a harmoničtí.
Jestli jste se rozhodli, že dáte Bohu celou svou bytost, budete ve všem vedeni. Zevnitř poznáte,
co prospívá a co škodí vašemu duchu, duši a tělu. Naučíte se poznávat svoji originalitu a
respektovat ji tak, jak ji respektuje Bůh. Bohužel originalita jedince je na Zemi vždy potlačena, a to
se děje, počínaje lidským tělem. Móda vám vnucuje, jak máte vypadat, jak se oblékat určitým
způsobem, stravovat se způsobem, který je pro vaše zdraví často nebezpečný. Co je to móda a kdo
ji určuje? Móda je řada modelů, podle kterých by se měl člověk chovat, které jsou naučené a
54 Podrobně jsem se zabývala duchem, duší a tělem ve 13. kapitole, v knize “Přes velkou bariéru”
vyd. Luci dell’Esodo 2008
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nabízené kolektivním duchem, jenž vám vládne, duchem světa. On vyjadřuje orientaci a
rozhodnutí většiny lidí na Zemi, kteří jsou vzdálení od Boha. Kolektivní duch světa vládne
prostřednictvím systémů a hierarchií, působících ve všech oblastech a přesvědčujících lidstvo, aby
smýšlelo, a chovalo se podle předurčených schémat. To vše umožňuje manipulovat se svědomím a
kontrolovat vše a všechny. V pozadí ducha světa působí síly zla s cílem zničit vše, co je Božím
dílem, na prvním místě člověka. Dobře se nad tím zamyslete a nenechejte se ovládnout
myšlenkami, které nejsou vaše, a které vás zbavují vaší originality, jež je drahocenným darem a
díky níž jste dokonalé, kompletní a nezaměnitelné bytosti. Nestaňte se karikaturami sebe samých!
Jistě se ptáte, odkud pocházejí nemoci a vrozené vady, jestliže je tělo stvořeno podle
dokonalého řádu. Příčinou jsou podmínky života na Zemi a vyjádření následků prvotního hříchu,
který spáchali vaši prarodiče, a nejen to. Vzpoura proti Bohu se totiž opakuje ve vašem lidstvu bez
přestání, u mnohých z vás se opakuje také uzavírání smlouvy s Luciferem. Nejste lepší než vaši
prarodiče! Nehledě na příchod Ježíše Krista, neposlušnost Bohu je vlastní většině lidí na Zemi a
posiluje ducha světa, který se Bohu protiví.
Potom snad Ježíšova oběť nebyla k ničemu? Naopak! Kdo přijal Ježíše Krista jako Božího Syna
a Spasitele, kdo v něho uvěřil a obětoval se mu, má v sobě sílu zvítězit nad zlem a nad porušeností
světa. Má plnost Božího života, kterou mu dal Ježíš, který pokračuje v díle vykoupení
prostřednictvím svého lidu. Oběť kříže pokračuje až do konce času v jeho Mystickém těle. Proto
Bůh Otec dovoluje, aby jeho děti zakusily utrpení tak, jako ho zakusil jeho Syn, aby toto
utrpení bylo spasitelné pro množství lidí a připravilo lidstvo na vzkříšení, jež se uskuteční na
konci času. Potom ti, kteří žili v Kristu a v něm trpěli, vstoupí do nového stvoření, v němž už
nebude existovat porušenost, utrpení a smrt55. Dosud trvá neustálý boj mezi světlem a temnotou,
který vám způsobuje mnoho bolesti. Ten nemůže skončit, dokud vaše lidstvo bude rozdělené mezi
Bohem a Luciferem a dokud se bezpodmínečně nerozhodne pro Ježíše Krista.
Těm, kteří věří v Ježíše a tělesně trpí, říkám: buďte silní! Buďte si vědomi, že v Božích očích
nebude zapomenuta ani kapka vašeho utrpení. Považujte se za blažené, protože kromě víry v
Krista máte účast na jeho utrpení a zcela žijete ve společenství s ním. Ježíšovo Srdce je blízko těm,
kteří trpí pro něho, a neustále se za ně přimlouvá. Otec něžně miluje každé své dítě, které prochází
na Zemi cestou utrpení jeho Krista. Já dávám svoji sílu všem, kteří trpí pro Boží Království. Je
psáno, že ve vaší slabosti se projevuje Boží velikost56 a to platí i pro nemoci. Kdokoli trpí pro Pána,
nikdy nezakusí zahořklost, protože on vás stále podepírá. Mějte tedy odvahu, vy tolik milované
55 Srv. Zj 22,3 – 5
56 Srv. 2Kor 9 – 10
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děti! Slibuji vám, že vaše utrpení se přemění v bezmeznou radost.
Bůh dopouští spásonosné utrpení, ale jen v některých případech, v nichž se člověk rozhodl
nést svůj kříž už od chvíle svého početí. Vezměte si utrpení některých svatých na Zemi, kteří
otevřeli cestu pro Boží lid i svým tělesným utrpením. Ještě víc myslete na Ježíše, jenž vás spasil
nejen mocí svého Ducha, ale také svým tělem. On se obětuje na každém oltáři, aby vás sytil svým
tělem a svou krví skrze Eucharistii.
Kromě případů, v nichž Bůh dopouští utrpení, jsou Boží děti uchráněny ve své duchovní a
tělesné celistvosti. Moje působení ve vašem duchu vzdaluje zlo ve všech jeho rozličných formách.
Moje ochrana zahrnuje duši i tělo. Když se zcela svěřujete Bohu obětováním svého života němu, já
vám bez přestání předávám Boží sílu, protože jste věrné Boží děti, které mají účast na životě svého
Stvořitele. Tvořivá, výkupná a posvěcující síla Nejsvětější Trojice zahrnuje celou vaší bytost
prostřednictvím mého neustálého působení ve vás a kolem vás.
Měli byste si stále víc uvědomovat moje působení a mít na něm aktivní účast. Jak?
Prostřednictvím víry. Díky víře chápete, co činí Bůh ve vás a pro vás, a stáváte se Božími
spolupracovníky. Tak osvobozujete ducha a duši od strachu, stále víc se otevíráte pro mé působení a
víte, co máte dělat v každé situaci. Bez víry nemůžete rozlišovat nic z toho, co se s vámi děje, a
chytáte se něčeho vnějšího, abyste se ubránili potížím. Řešení vašich problémů spočívá v Božím
životě, který ve vás působí a je schopen dokonale čelit každé potíži. Bůh vám dává inteligenci a
sílu, abyste žili na této Zemi jako Boží děti, nehledě na překážky, jež před vás staví zlo. Bůh je
překonává ve vás! Jeho moc je nekonečná.
Tělo je tou částí vaší bytosti, která má kontakt s vnějškem. Díky němu můžete předávat svému
okolí Boží lásku a sílu a tak zjevovat každému stvoření život, který je ve vás. Tělo pak přijímá
všechny podněty ze skutečnosti kolem vás a předává je duchu prostřednictvím duše. V případě
negativních podnětů mé působení ve vás neutralizuje zlo a váš duch zahání vše negativní. Když se
jedná naopak o podněty pozitivní, mé působení pomáhá vašemu duchu, aby se radoval z Boží
dobroty. Takto prostřednictvím těla užíváte Božích darů. Vaše oči mohou vidět divy stvoření, uši
naslouchat zvukům, jež jsou vám drahé, ruce se mohou dotýkat toho, co je kolem vás, atd.
Mnohokrát a mnohými způsoby se na Zemi pohrdá lidským tělem. Stává se to tehdy, když se
považuje za bezectné a hříšné, jak k tomu dochází bohužel i u křesťanů. Děje se to také tehdy, když
je tělo zbožšťováno nebo považováno za pouhý předmět potěšení, jako v případě ženského těla.
Zapamatujte si, že vaše tělo je v Božích očích drahocenné, je svatostánkem jeho živé přítomnosti.
Proto je nutné o něj správně pečovat, bez přehánění v potěšení ani v odříkání a je ho nutné
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respektovat v jeho svatosti. Ano, Boží dílo je svaté a člověk je vznešeným dílem. Běda tomu, kdo
pohrdá vlastním tělem a tělem druhých! Běda těm, kteří způsobují tělesné utrpení svým bližním!
A běda těm, kteří zabíjejí život těla, jenž je posvátný a nedotknutelný, protože vám nenáleží
rozhodovat o délce svého pozemského života. On je Božím darem, je vaším posláním, abyste ho
chránili a s Boží pomocí v něm přinášeli plody.
Vaše bytost, která se skládá z ducha, duše a těla, je stvořena k užívání darů, které vám Bůh
poskytuje. To nemá nic společného s egoistickým potěšením, které mnozí z vás vyhledávají. Užívat
Božích darů znamená uvědomovat si jeho nekonečnou dobrotu a neustále mu děkovat svou radostí
za to, co vám dává. Ano děti, Bohu se nezměrně líbí vaše radost a chce, abyste byli šťastní. Vaše
štěstí je největší modlitbou, kterou můžete pozvednout k Bohu. Opusťte smutné představy, které
jste si udělali o Bohu, jakoby byl přísný a nesmiřitelný a jakoby se mu líbilo vaše utrpení! Bůh není
takový: v něm není ani stín smutku, ale je v něm nejčistší světlo, radost, pokoj a štěstí. Bůh není
přísný, ale je spravedlivý. Jeho spravedlnost vás napravuje, když se nacházíte v nebezpečí, z
důvodu svého chybného chování. Jeho spravedlnost je jen jednou stránkou jeho lásky k vám.
Copak by si mohl milující Otec, jímž je Bůh, přát neštěstí svých dětí? Buďte tedy šťastní,
protože vše co Bůh stvořil, stvořil pro vás. Užívejte hmotných darů bez toho, aby na nich ulpělo
vaše srdce, protože svým lpěním se stáváte nešťastní. Vaše srdce musí nade vše hledat Boha a on
vám dá vše, protože vám dává svůj vlastní život, a záleží na něm všechno dobré.
Užívejte si nejdražších citů a přátelství, ale nebuďte na druhých závislí. Jestli zůstanete spojení
s Bohem, on vás spojí navzájem. Takto mezi manželi, mezi přáteli a sourozenci bude proudit Boží
láska, která není sobecká, nikoho nevlastní, nebrání ve svobodě druhých, podporuje ve všech dobro
a nenechává se nikým vlastnit.
Užívejte si svých duchovních darů, svých ctností a každého jiného Božího daru, který
obohacuje vašeho ducha. To neznamená, že se máte dětinsky uspokojovat sebou samými, ani
zpychnout a už vůbec ne se povyšovat nad druhé. Znamená to však mít radost z krásy, kterou do vás
Bůh vložil, a být připraveni darovat druhým plod své svatosti. Každý z vás je povolán ke svatosti a
má dary, které nikdo jiný nemá. Bohužel jste byli vychováni tak, abyste neviděli své vnitřní dary a
co víc, abyste z nich měli strach. Byla vám vštěpena falešná pokora, jež je popřením vás samých a
bohatství, které je ve vás. Bůh od vás však nežádá, abyste schovávali své talenty, přeje si naopak,
abyste je rozmnožili. Proto se radujte z darů svého ducha, aby se mohly rozrůst ve prospěch celého
lidstva. Celý vesmír čeká, až rozkvetete jako květy do plnosti života.
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Mějte radost z práce svých rukou, ať by byla jakkoliv prostá. Bůh se nedívá tak jako lidé57,
nejprostší a skrytá práce může být v Božích očích důležitější než práce takzvaných velikánů na
Zemi. Jestliže je práce s láskou obětovaná Bohu, je to svatá věc. Díky ní se účastníte na působení
Stvořitele. On neustále pracuje, aby udržoval život vesmíru, a očekává od vás, že budete žít k jeho
obrazu a podobě. Nebuďte líní a neopovrhujte žádnou prací! Také Ježíš pracoval v dílně svatého
Josefa, jeho svaté ruce neodmítly svou prací sloužit bližnímu. Ruce svatých nejsou nečinné, jsou
rukama těch, kteří mnoho pracovali.
Dnes jsou lidé na Zemi vyváděni z míry nedostatkem práce, který způsobuje hmotnou a
duchovní chudobu. Já vám říkám, že práce chybí proto, že ji lidé hledají jen pro peníze. Je
považována za tíživou povinnost a ne za radost, za něco, co se dělá z donucení, a ne jako služba.
Říkám vám, kteří věříte: pracujte s radostí a s láskou, pracujte vážně a zodpovědně. Obětujte
Bohu všechnu svoji námahu k jeho slávě a pro dobro bratří. Potom vám práce nebude chybět.
Proměňte se k obrazu vašeho Stvořitele, který neustále tvoří a přetváří. Nikdy ho to neunaví a nikdy
v tom nepřestane.
Všemu se radujte, neustále děkujte Pánu vesmíru a obětujte mu svůj život. Tak se pro vás
uskuteční co je psáno: „Co rukama vytěžíš, budeš i jíst. Blaze tobě, bude s tebou dobře”58.
Jsem stále s vámi a žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého”.

Síla proroků
24. června 2012

Drazí čtenáři, tento měsíc poselství přivádí naši pozornost k proroctví jako k projevu Boží síly,
která je životem. Všichni jsme povoláni k proroctví, to znamená k projevení Božího života. Takto se
můžeme stát živými členy Božího lidu a připravit cestu těm, kteří si přejí účastnit se na plánu spásy
a stát se novými stvořeními. Přeji vám, abyste se stali silnými v Pánu, jako opravdoví proroci,
zdravím vás a přeji vám vše dobré.

57 Srv. 1Sam 16,7
58 Žalm 128,2
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Poselství Ducha Svatého z 24. června 2012
Zdravím vás, drazí, v den kdy si připomínáte velkého proroka a předchůdce Jana Křtitele, ve kterém
mocně působila Boží síla. On byl znamením naděje pro izraelský národ, protože připravoval cestu
pro Spasitele a ohlašoval jeho příchod.
Všichni jste proroci v síle křtu jehož prostřednictvím jste pomazáni na kněze, proroky a krále.
V křestním pomazání do vás Trojjediný Bůh vlil svoji sílu, aby vás vedl ve vašem pozemském
poslání, na jehož konci znovu vstoupíte do lůna Otce a budete žít životem bez konce.
Co to je Boží síla? Není srovnatelná s ničím, co si pod tímto pojmem představujete vy lidé.
Není to nadvláda nad druhými, ani demonstrace moci; není to domýšlivost či arogance. Nic
takového. Boží moc je schopnost vyzařovat život a chránit ho, v každém stvoření, v celém
vesmíru. Nikdo kromě Nejsvětější Trojice není schopen rodit a bez přestání napájet život. Tři
Božské Osoby působí ve shodě, tak aby ve vás zachovali oheň života, který je přímým projevem
její síly. Otec je Stvořitelem života, Syn ho obnovuje a hojí každou ránu, Duch Svatý ho posvěcuje
a pozvedá k Otci a Synu. Takto se v člověku, stvořenému k Božímu obrazu a podobě, pokud
vyjadřuje v plnosti moc trojičního víru, na jehož působení závisí každá forma života.
Řekl jsem vám, že jste všichni proroky, protože v každém z vás je přítomný a činný Boží život.
Ale v některých působí dar proroctví s velkou intenzitou, ne proto, že by Bůh někoho
upřednostňoval, ale protože každému dává určité poslání. Posláním proroka je ukázat Boží sílu, ne
sílu lidskou.
Pravý prorok je ten, kdo předává Boží život a vyjadřuje ho tím co říká a tím co dělá; falešný
prorok vyzařuje sobectví a přitahuje pozornost na sebe sama. Pravý prorok je průhledný,
protože prostřednictvím jeho osoby je zjevné Boží působení; nevstupuje mezi Boha a lidi, ale je
mostem mezi lidmi a Stvořitelem. Nechlubí se lidskou jistotou, spoléhá se pouze na Boha. Falešný
prorok pokrytecky klame lidi, vystupuje, aby mohl panovat.
Falešný prorok nepřichází od Boha, ale od Lucifera, Božího nepřítele. Během dějin poslal Bůh
mnohé proroky, aby vám pomohli na cestě. Lucifer odpověděl tím, že poslal svoje lživé proroky.
Boží síla, působící skrze pravé proroky se vždy střetávala se silou zla působící prostřednictvím
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lživých proroků. Ano, děti, také zlo má svoji sílu, odvozenou ze smrti, ne z života, sílu, která
ničí. Kdo v sobě má sílu zla, je porušeným stvořením, protože tato síla živí smrt. Ale lidé se
nechávají obelhat démonovou vychytralostí a věří, že síla zla přináší výhody, které jsou snadněji
dosažitelné, než ty, které nabízí Bůh. Proto se mnozí lidé obětují Luciferovi kvůli moci a zisku. To
je ta široká cesta, o které mluvil Ježíš a která vede ke zkáze59, přestože vypadá příjemněji a snadněji
k projití. Falešní proroci ukazují vždy snadnou cestu a nikoho neznepokojí. Přizpůsobí se systému
moci a dají si pozor, aby se mu neprotivil, protože mu sami plně náleží.
Střezte se lživých proroků, ale rozpoznejte proroky pravé! Toto je čas pravých proroků,
protože mé působení je stále zřetelnější v celém vesmíru a uvede do vše do pohybu. Intenzivně
připravuji ducha Božích dětí a celé stvoření směřuji k Ježíšovu slavnému příchodu. Všichni
máte povinnost připravovat nové stvoření, ale to nepředejde Ježíšův slavný příchod. Proto vám
říkám, že je čas proroků, neboť přišla hodina ve které rozvíjím svůj lid. On leží ladem,
omráčen mnohými slovy bez života, zmatený od učitelů a doktorů, kteří mluví jen o sobě a uzavírají
Boží děti do těsných pletich vlastních spiknutí.
Posílám vám pravé proroky, protože vás miluji a protože toto je mé dílo: rozvíjet Boží děti,
poučovat je v hlubině a činit je učenlivými k působení Nejsvětější Trojice. Připravím každého z
vás, kdo je dobré vůle a chce se účastnit na mém díle, tak aby rozpoznal pravé proroky. Má síla se
stane jejich silou. K ničemu nebudou pokusy Lucifera vzbudit falešné proroky, aby se protivili
Božímu dílu. Nebudou sto oklamat ty, kteří jsou obětování Bohu prostřednictvím Neposkvrněného
Srdce Panny Marie. Oklamou ty, kteří nemají víru a dají na prázdné sliby. Takto sebou falešní
proroci stáhnou i ty, kteří jsou překážkou na cestě Božích dětí, budou jako magnety, které na sebe
přitáhnou to co je porušené. Oklamaní i ti, kteří klamou budou necháni stranou.
Síla pravých proroků oživí Boží lid, vlije mu odvahu až se nakonec tento lid stane prorockým
lidem schopným ukazovat Boží život a znát jeho vůli. Boží děti se shromáždí v malých buňkách,
ne aby poslouchali prázdná kázání, ale aby dali společně k dispozici Boží dary. Nechají mezi sebou
volně proudit Boží život a budou žít v opravdovém bratrském společenství V každé buňce se
rozvinou specifické dary každého jednotlivce i celé buňky. Každý bude vědět, co má dělat a všichni
společně pochopí co Bůh žádá. Bude to moje síla, která to způsobí, ne vaše schopnosti.
Nevyprávím vám nějaký krásný sen, ale skutečnost, která se bude uskutečňovat se mezi vámi,
za předpokladu, že budete mít důvěru v mé slovo a dokážete se zřeknout sebe samých i svých
59 Viz. Mt 7,13-14
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ambicí.

Buďte pokorní a otevření k novosti tohoto času a tato novost sama vám vyjde vstříc aniž byste
se za ní museli namáhavě hnát. Vydejte se co nejrychleji na cestu k novému stvoření a přijímejte
bezpodmínečně Ježíše Krista jako Božího Syna a vašeho Spasitele, sjednoťte se s ním. Jestli to
uděláte, Otec mně pošle k vám ve jménu Ježíše a já budu moci svobodně působit ve vás a skrze vás.
Buďte připravení a bděte! Sjednoťte se s těmi, kteří si přejí pokročit na cestě a stát se novými
stvořeními. Tvořte malé buňky, živé buňky Mystického Božího Těla! Nezáleží na tom, zda je
vás mnoho k utvoření buňky, důležité je, abyste byli živí. A živí můžete být jen tehdy, když milujete
Boha, když vkládáte celé své bytí do Božích rukou a jestli milujete jedni druhé v Bohu. Potom bude
vaše buňka bohatá na dary, na pravé proroky a učitele, autentické apoštoly pro tuto dobu.
Buďte horliví v modlitbě! Nežádám od vás, abyste recitovali spoustu formulí, ale abyste se
neustále obraceli na Boha ve všem co děláte. Vaše mysl se pozvedne k Bohu i v každodenní
činnosti. Můžete se modlit stále, a bez námahy, pokud si jste vědomi, že je s vámi v každém
okamžiku, když věříte, že vám rozumí, poslouchá vás a s láskou pozoruje, připravený pomoci vám
v každé nesnázi. Pokud tomuto věříte, již se modlíte.
Buďte silní, protože Bůh vám dal svoji sílu, která je schopná překonat každou překážku.
Buďte si vědomi života, který je ve vás, který je Božím darem a který zahání smrt. Mějte proto
stejnou sílu jako proroci, svatí, mučedníci, sílu, kterou sloužili mnozí v průběhu staletí a
zanechávali kolem sebe stopy a vůni Boží lásky.
Žehnám vám a střežím vás s velikou láskou, ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.
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Shromažďujte si poklady v nebi (L 12,33)
31 července 2012
Drazí čtenáři,
ještě jednou nás Duch Svatý povzbuzuje, abychom se zcela odevzdali Božímu působení, abychom
prožívali krásný život i ve zkouškách. Mluví k nám o daru Eucharistie a Boží prozřetelnosti s
důrazem na nezměrnou lásku, kterou Bůh chová k nám, lidem na Zemi, tak křehkým před
působením zla, které zde působí.
Přeji si, aby vám tato slova pomáhala stále více si uvědomovat dary, které jste dostali a
zodpovědnost odpovědět s láskou na tolik lásky, kterou nám projevil Otec. S nadějí, že budeme
stále pevnější ve víře, naději a lásce, vás zdravím a žehnám v Kristu.
Poselství Ducha Svatého z 30. července 2012
Zdravím vás drahé děti a děkuji vám za každý krok, který učiníte směrem k Bohu. Zkoumám
každou věc ve vás, vidím vaše přání i vaši únavu, proto vás povzbuzuji na další cestě, přes těžké
časy, ve kterých žijete.
Dlouho jsem k vám mluvil o vašem životě, odkud pochází a co v sobě nese. Život každého z
vás je Božím zázrakem a vesmír je naplněn úžasem nad každým počínajícím životem. Celé
stvoření se raduje, když se narodí Boží dítě. A přesto, pro většinu z vás, je život namáhavý, plný
zkoušek a bolestí. Proč tomu tak je? Je možné, aby byl život naopak radostí, opravdovým
uspokojením a štěstím? Rád bych vám pomohl na tyto otázky odpovědět.
Především si musíte uvědomit, že život na Zemi je objektivně obtížnější než jinde, protože zde
se lidstvo vzdálilo od pravého Boha následkem prvotního hříchu spáchaného vašimi předky, ale
nejen tím: vaše lidstvo stále odmítá mnohá Boží pozvání k obrácení a otáčí se k nim zády. Samotný
Ježíš Kristus, Boží Syn přišel na Zemi jako Spasitel a většinou z vás nebyl přijat a mnohými je
nepoznám. Svatí a proroci, které Bůh opakovaně poslal, aby vyzývali ke svatosti života, byli
pronásledováni, nepochopeni, sklízeli posměch a byli i zabíjeni. K tomu všemu se silně přidává
Satanova přítomnost, který si zvolil lidstvo na Zemi za oblíbený příbytek, kvůli jeho vrozené nevěře
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a vzpurnosti, připravenosti prodat se za trochu peněz a moci.

Boží děti na Zemi, které si přejí žít ve věrnosti svému Pánu, mnoho trpí. Následují kroky svého
Spasitele, Ježíše Krista, který se setkal s nepřátelstvím a nenávistí. Proto Bůh Otec něžně miluje své
děti na Zemi a vychází jim vstříc se zvláštními milostmi, aby je uschopnil zachovat své jméno
uprostřed tohoto zvráceného pokolení.
Především vám Otec dal a stále dává svého Syna Ježíše. To je největší milost. Ježíš je
přítomný mezi vámi zvláštním způsobem, v Eucharistii a bez přestání obnovuje svoji oběť na
oltářích Země. To je mimořádný dar vašemu lidstvu, který vám umožňuje překonávat vzdálenost
oddělující vás od Boha, která by pro vás, kteří věříte, byla nesnesitelná. Každý z vás má potřebu
cítit Boží blízkost v sobě, každý s ním potřebuje mít živý kontakt. Boží blízkost byla
znemožněna prvotním hříchem, který způsobil velké rozdělení mezi vaším lidstvem a Bohem. Podle
původního Božího plánu by se naopak člověk těšil z živé přítomnosti Stvořitele, podobně je tomu s
dušemi v ráji, které vnímají Boží přítomnost a těší se z ní. V Bibli se píše, že Adam a Eva v zahradě
Edenu „...slyšeli hlas Hospodina procházejícího zahradou...60“ . To není pouhý symbolický obraz,
ale vyjadřuje skutečnost, která měla být a která se ztratila z důvodu vzpoury části lidstva.
Věrná lidstva, která nespáchala prvotní hřích, nepřestala vnímat Boží přítomnost a je pro ně
obvyklé žít ve vztahu s Ježíšem Kristem. Poté, co Ježíš uskutečnil své poslání na Zemi, po své
smrti a vzkříšení, pravidelně navštěvuje věrné planety, kde je přijímán, milován a uctíván. Tímto
způsobem věrná lidstva vstupují do živého vztahu s Bohem, prostřednictvím Ježíše Krista, a díky
této blízkosti s Bohem činí nesmírné pokroky ve všech rovinách svého života.
U vás tomu tak není. Ježíš přišel na Zemi jedenkrát a vrátí se ve slávě na konci časů: tvrdost
vašeho srdce mu brání. Proto je pro vás zásadní Ježíšova přítomnost v Eucharistii. Bez Eucharistie
by bylo vaše lidstvo beznadějně odděleno od Boha a vy byste nemohli nijak vnímat jeho
přítomnost. Eucharistie překonává vzdálenost mezi vámi a Bohem, ale také mezi vámi a vašimi
bratry rozptýlenými ve vesmíru, zvláště těmi, kteří zůstali věrní Bohu. Ti uznávají a uctívají
Eucharistii a jsou s vámi ve společenství kdykoliv je důstojně slavena eucharistická Oběť. Proto
má podstatný význam vaše živá účast na Kristově Oběti, prostřednictvím oběti vašeho života
Jemu, skrze Neposkvrněné srdce Panny Marie.
60 Gn 3, 8
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Abyste byli sjednoceni s Kristovou Obětí, nestačí se jen účastnit Mše jen jako na obřadu, na
kterém je třeba se účastnit pro splnění náboženského předpisu. Jestliže chybí oběť vašeho
života Bohu a upřímné přijímání jeho zákonů, jestli nejste rozhodnutí zcela náležet Bohu,
prostřednictvím Ježíše Krista a jestliže chybí vaše připravenost zemřít a vstát z mrtvých spolu s
Kristem, vám říkám, že vaše obřady jsou k ničemu; navíc jsou urážkou Boha. Obracím se na
vás věřící, kteří se účastníte nepozorně, ale i na vás služební kněží, kteří často slavíte Mše, které
nejsou hodny toho jména. Kajte se a napravte svou chybu
Naopak, jestli se odevzdáte zcela Bohu, rozhodnete se plnit jeho vůli, navzdory všemu a všem,
stává se vaše účast aktivní a vaše bytí se plně sjednocuje s Ježíšem, prostřednictvím Eucharistie,
kterou přijímáte. Takto se stává účinným mé působení ve vás, protože působím v plné jednotě a
souladu se Synem a oba působíme podle Otcovy vůle. Takto se krok za krokem proměňujete
až se stanete živou Eucharistií. Bůh je ten, který vás proměňuje, to nemůžete udělat sami, protože
On si přeje abyste se vy stali živou svátostí, jinými slovy nástrojem spásy v Jeho rukách, působící k
prospěchu celého lidstva. Toto všechno nemůže nastat bez vašeho celého a upřímného darování se
Bohu.
Mějte na paměti, že Bůh si přeje z vás mít svatý chrám. To není chrám postavený lidskýma
rukama, ve kterém se slaví lidské obřady. Je to svatý chrám ve vašem duchu, ve kterém Ježíš,
Nejvyšší Kněz pozvedá pravou, svatou a neposkvrněnou oběť Otci, oběť vašeho života; a nemůže
tak činit, pokud mu to neumožníte.
Na konci časů, kdy lidstvo a celý vesmír vstoupí do nového stvoření, bude Bůh žít uprostřed
svého lidu a bude odstraněna vzdálenost mezi Bohem a člověkem. Do té doby musíte putovat ve
víře, sjednoceni s Ježíšem prostřednictvím mimořádné pomoci, kterou vám Bůh dává skrze
eucharistickou přítomnost svého Syna mezi vámi.
Ptám se vás tedy, jste si vědomi daru, který jste obdrželi prostřednictvím Eucharistie? Jste si
toho vědomi, když se účastníte na vašich obřadech? Ptám se vás, kněží: jste si vědomi, co děláte v
tom okamžiku?
Otec vám dává ještě další velmi důležitou milost: svou Prozřetelnost. Prozřetelnost není něco
abstraktního, je to mocné a neustále Boží působení, plod jeho dobroty a jeho nezměrné moudrosti.
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Tomu je možno porozumět pouze ve víře. Když opravdu důvěřujete Bohu, on působí; proto ho
musíte nechat svobodně působit, poskytnout mu ve vás prostor, nechat na něm každé rozhodnutí. To
neznamená být pasivní a odevzdaní osudu, znamená to odevzdat se Někomu, kdo všechno ví a
může, protože je Všemohoucí.
Není na vás vyřešit všechny věci, to je na Bohu; od vás se čeká spolupráce s Božím působením,
vaší vírou a poslušností, vaší láskou k Bohu a vaší modlitbou. Jedině tehdy když si budete jisti,
že Bůh může vyřešit každou situaci a nebudete pochybovat, uvidíte jak se situace vyřeší. Důvodem
proč nevidíte zázraky ve vašem životě, je vaše nedůvěra v Boží všemohoucnost. A protože se
neodevzdáváte Bohu, začínáte všechno řešit sami, spoléháte na lidskou moudrost, lidské prostředky
a znova přicházíte k nezdarům, více než před tím.
Řekl jsem vám, že prozřetelnost není abstraktním pojmem, je kosmickým zákonem a jako
takový působí v každém místě vesmíru. Ježíš řekl: „Hledejte především jeho království a
spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno61“. V těchto slovech nechtěl Ježíš říct nějakou
pěknou frázi, aby vás utěšil: vyhlásil věčný a neomylný zákon. Tento zákon vám říká, že pokud
jste ochotni se zabývat Božím královstvím, Bůh se zabývá vámi. Činí tak vždy v čase a způsobem
odpovídajícím jeho moudrosti a naprosté znalosti každého z vás. Lidstvo na Zemi nikdy neuvěřilo
tomuto zákonu. Dokonce i křesťané pochybují o těchto slovech a raději hledají jistotu v lidských
zákonech, které se vždy opírají o moc a peníze. Věrná lidstva tomuto zákonu věří a uskutečňují jej,
proto také nepoužívají žádné peníze a nic jim nechybí.
Na Zemi se Boží děti nemohou vyhnout moci peněz a logice zisku a prospěch je základem
každého vašeho vztahu. Bůh to dobře ví a neodsuzuje vás za užívání peněz, protože musíte žít
normálním životem. Čeká od vás ale, abyste nestavěli vaši jistotu na penězích a zisku a věřili v jeho
Prozřetelnost. Bůh zná vaše potřeby a je schopen vám je dokonale zajistit. Proto i když pracujete
pro odměnu, která vám náleží, dávejte na první místo Boha. Co to znamená? Znamená to obětovat
mu svoji práci, svoji každodenní únavu s duchem obráceným k jeho království a ne k zisku. Bůh
vám potom půjde naproti se svou Prozřetelností a rozmnoží plody vašeho úsilí: bude vám žehnat a
naplní vás pokojem, radostí a nadějí. Potom vám dá váš každodenní chléb a nic vám nebude chybět.
Vždy vám dá to, co potřebujete a ve správné míře: ani málo, ani moc. Dá vám spravedlivě, protože
je spravedlivý.
Zanechte tedy tužeb po materiálních věcech a hledejte v Bohu svoji radost! Buďte si jisti, že
váš život nezávisí na tom co máte, ale na tom co pochází od Boha. To je pravá evangelní chudoba,
správný postoj, který otevírá dveře působení božské Prozřetelnosti.
61 Mt 6, 33
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Ve sjednocení s Bohem a s jistotou v jeho pomoc v každé chvíli, začnete zakoušet pravý život a
budete si shromažďovat poklad v nebi. Ano drazí, všechno co děláte pro Boha, každý úkon
důvěry, každé odmítnutí logiky peněz a zisku se obrátí ve velké Boží poklady. Nejsou plné zlata a
stříbra, ale plodů vaší svatosti. Bohu nic neunikne a vše co pro něj uděláte se vám vrátí i s úroky.
Čím více přispíváte k naplnění Božích pokladen, tím více se otevírají a zaplavují vás svým
bohatstvím. Bůh je poctivý.
Váš poklad v nebi je nedotknutelný, nikdo ho nemůže vzít, protože patří pouze vám. Nemusíte
se ani namáhat, abyste tento poklad zvětšili. Stačí, když budete žít v prostotě a s láskou k Bohu,
věrni jemu a jeho zákonům a uvidíte, jak se váš poklad rozmnoží. Když cítíte pokoji, a cítíte se jistí
v Božím objetí, milovaní, jako ti, kterým bylo odpuštěno, pochopení, pozdviženi i v bolesti, potom
budete s jistotou vědět, že Bůh pro vás otevřel své vrchovaté pokladnice, poznáte, že váš poklad je
opravdu v nebi a že ho nikdo nemůže uloupit.
Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého

Bděte, buďte připraveni! (Mt 24, 42-44)
14.srpna 2012

Drazí čtenáři,
po návštěvách na naší stránce a při četbě našich knih jste si jistě všimli, že Bůh naším
prostřednictvím zjevil mnoho věcí, aby rozšířil naše horizonty. Neříkám to proto, abych postavila
do středu pozornosti naše osoby. My se cítíme být prostými nástroji v Božích rukou. Po celou tuto
dobu jsme vám nepředstavovali navzájem izolované fenomény ani nějaká znamení, na které byste
se upnuli, nebo je subjektivně interpretovali. Poskytli jsme vám KLÍČ k pochopení a jen díky
němu můžeme porozumět všemu co se odehrává ve vesmíru a co se v něm stane, tímto klíčem
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je JEŽÍŠ KRISTUS.

Ježíš Kristus je Lev z Judova kmene62, Otcův Posel, byl poslaný na Zemi, aby podřídil celé stvoření
Bohu Otci tím, že vše podřídí zákonům čistého Ducha, aby všechna stvoření byla proměněna v
nová stvoření. Proto jsme vás vyzvali, abyste se účastnili na Ježíšově díle coby kněží, proroci a
králové vždy skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie.

V minulých dnech mluvila Nejsvětější Panna Maria a Ježíš o době, která nás čeká. Následně
svatý archanděl Rafael prohloubil určité aspekty toho co řekli Ježíš a Maria. Nyní vám zde
chceme předložit tato tři poselství. Jsme si jisti, že pro vás budou užitečná, aby každý našel
správné místo v Božích plánech. Na pozici, kterou zaujmete, závisí také schopnost pochopení
Božího působení v celé jeho šíři. Nemůžete pochopit, jestliže nedovolíte Ježíšovu Duchu, aby vás
vedl a osvětloval.

Bůh čeká odpověď od celého lidstva, jestli chce nebo nechce přijmout Ježíše Krista, spojit se s
Ním a tak mít účast na jeho působení. Rok 2012 je rokem velkých rozhodnutí pro každého z nás.
Definitivně se musíme rozhodnout, na které straně chceme stát a zanechat stranou každý
egoismus a snadný kompromis.

Bůh očekává odpověď především od lidstva na Zemi, které je vždy pomalé v odpovědi na Boží
výzvy a to až do té míry, že by zpomalilo cestu jiných lidstev. Bůh nemůže do nekonečna čekat
na naší odpověď. Je čas se rozhodnout! Ježíš to předem ohlásil v poselství z 23. září 2011, které je
zveřejněno na této stránce63. Cesta lidstva na Zemi je pomalá a obtížná i když dostalo mnoho
milostí, především v tomto roce.

Podle toho co nám bylo zjeveno, Země je příčinou zdržování ze dvou důvodů:

1) velká část našeho lidstva nepřijímá milosti, které dostává a nespolupracuje s nimi
62 Zj 5,5
63 Ježíšovo poselství z 23.září 2011 s názvem: "Pošlu vám Ochránce, Ducha pravdy
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2) nepřijímá ani nástroje, které Bůh určil a nevstupuje s nimi do společenství. Naopak se
chová lhostejně nebo se otevřeně staví proti nim, jak je to možné vidět v případě proroků a
svatých, kteří byli vždy pronásledovaní a často zlikvidováni. Sám Boží Syn, který přišel
zjevit Otce neměl lepší úděl.

Lidé na Zemi nepřijímají ani Nejsvětější Pannu Marii, která nám byla dána za Matku. Když ji
přijímají, je to proto, aby jim pomohla uspokojit jejich pozemské potřeby.

Rok 2012 se chýlí ke konci. Bůh od každého z nás čeká, aby se rozhodl žít podle jeho zákonů,
abychom byli připraveni na události, jež přijdou. Neznáme je do detailu, protože Bůh zjevuje
své plány postupně, v té míře jak jsme schopni je pochopit. Nicméně víme, že přijdou, protože Pán
musí zasáhnout v historii lidstva, aby ji vyrval z porušenosti, jež se stále víc šíří. „Bůh musí
kralovat jako jediný Pán a Lucifer naproti tomu musí jít na místo, které si zaslouží. Otec zasáhne
mým prostřednictvím...“ To řekl Ježíš v poselství z roku 2011, které jsme připomněli64.

Podali jsme vám svědectví o všem, co jsme dostali. Ještě jednou vás vyzýváme k jasnému a
definitivnímu rozhodnutí, abyste byli připraveni na to, co nás čeká příští rok. Obětujeme se Bohu a
modlíme se za vás. Žehnáme vám v Kristu.

Stefania Caterina a Tomislav Vlašić

Poselství Panny Marie ze 4. srpna 2012

Toto poselství jsme obdrželi na vigilii narozenin Nejsvětější Panny Marie. V Medjugorje Panna
Maria zjevila, že se narodila 5. srpna a opakovaně nám tento datum potvrdila jako den svých
narozenin.

64 viz. Pozn. 2
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Panna Maria říká:

„Drahé děti, především vám děkuji, protože chcete spolu se mnou slavit den mého narození. Ve
skutečnosti je to svátek každého z vás, protože já se rodím v každém z vás a každý z vás se rodí ve
mně, rodí se pro Boží život. Vězte, děti, že mou jedinou, pravou a velkou radostí je darovat vás
Bohu. Když se někdo rozhodne darovat se Bohu skrze mě, udělá mi radost. Dnes vás s radostí
obětuji Pánu, obětuji vás jako květ před Božím trůnem.

Připravuje se velmi těžká doba pro lidstvo, ne proto, že by vás chtěl Bůh trestat, ale proto, že
rozhodnutí lidí přivádí lidstvo k tvrdým, těžkým zkouškám. Nemusíte mít proto strach. Budu
vždy po vašem boku a Bůh nedovolí, aby se těm kteří se obětují a chtějí mu sloužit, něco zlého
stalo. Bohužel mnoho dětí, těch které jsou vzdálené od Boha, budou velmi trpět. Moje srdce je
proto velmi smutné. Nicméně, Bůh prostřednictvím těchto zkoušek dopustí velkou očistu celého
vesmíru.

Je důležité, aby se vesmír vrátil k mému Synu, bez mého Syna nebude naděje pro nikoho.
Dnes vás vyzývám, jako Pánovy milované děti, abyste už neváhali a neměli pochybnosti a neotáleli,
ale abyste se celou svou bytostí vrhli do Boží náruče. Už nediskutujte ani neanalyzujte, aby vámi
mohl disponovat podle své dobroty a moudrosti. Nechte stranou všechny vnitřní problémy, zanechte
je v Božích rukou a také sebe jako děti, skočte do moře jeho lásky. Bůh může vyřešit vaše
problémy, vy to nemůžete. Nechte mu svobodné ruce, aby mohl působit ve vás a on to udělá.

Nyní je potřeba, aby se Boží děti probudily a byly připraveny na události, které nás čekají.
Jsem mezi vámi a proto vám říkám: „čekají nás“, protože já budu po boku mých dětí, uvnitř
svého lidu. Děkuji vám a žehnám vám, abyste měli sílu udělat co vám říkám, to znamená zanechat
všechno v Božích rukou a už si nedělat starosti. Zavřete oči své duše a odvraťte je od všech
problémů a všeho trápení, nechte Boha, aby ve vás svobodně působil. Bůh na vás bude myslet a na
vše co potřebujete, vy myslete na Něj.

Žehnám vám a vaším prostřednictvím všem buňkám, všem lidem, s kterými jste v duchu spojeni,
všem národům, ke kterým patříte. Zvlášť žehnám Medjugorje, ve jménu Otce, Syna a Ducha
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Svatého.

Ježíšovo poselství z 6. srpna 2012 – Proměnění Páně

„Děti, chci vám dnes požehnat zvláštním požehnáním, požehnáním vaší proměny. Tato
proměna postupuje zároveň s působením mého mystického těla.
Musíte si být vědomi, mé děti, že čím víc zjevujete mě, tím víc nutíte satana, aby zjevil své
dílo, co víc, působení Božího lidu, působení buněk, zatlačuje satana stále více do rohu a to až
do té míry, že bude donucen ukázat Antikrista65. Je nutné, aby se to stalo. Lucifer by se totiž
nikdy nerozhodl postoupit tak velkou část své moci Antikristovi a všemi způsoby se tomu snaží
vyhnout. Na druhou stranu já tlačím na buňky a na celý svůj lid, aby donutil vyjít satana a jeho
Antikrista na světlo. Nedivte se tedy, jestliže svým slovem nebo svým životem provokujete zlo do
té míry, že se musí objevit, musí to tak být.

Ti, kteří opravdově zvěstují Krista zároveň nutí Antikrista, aby se zjevil. Nacházíme se v
rozhodující fázi pro lidstvo právě proto, že se musí objevit postava Antikrista, která bude
znamenat obrat v lidských dějinách. Chvíle, v níž bude Satan donucen přenechat velkou část své
moci Antikristovi, bude znamenat začátek konce, konce této doby, této civilizace. Bude to konec
jednoho období, které bude muset udělat místo novému stvoření.

V žádném případě se nebojte satana! Dostali jste totiž všechnu moc, všechnu milost, abyste se
mu mohli postavit. Pouze tím, že se mu postavíte, budete moci zachránit mnoho lidí z jeho drápů,
protože v tuto chvíli je působení zla silné, ale vy se na to nekoncentrujte. Zaměřte se na své
působení dobra, na přeměnu celé své bytosti a celého lidu, který s vámi přijde do styku.

Radujte se, že můžete mít se mnou účast na tomto velkém Otcově díle! Otcovo působení je v
65 O Antikristu a jeho manifestaci jsme mluvili v knize "Přes velkou bariéru" v 15.kapitole
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této době velmi mocné. Uskutečňuje se mým prostřednictvím v síle Ducha Svatého, ale také
prostřednictvím Božího lidu.

Znamení přijdou ve správnou chvíli a ve správný čas, přesto jste vy sami prvním znamením.
Váš život je prvním velkým znamením, které přesahuje všechny ostatní, protože proměněný život
vyvolává v lidech mnoho otázek, víc než vnější znamení. Ono se po první chvíli nadšení zapomíná,
ale na život proměněného člověka se nezapomíná.

Proto jednejte tak, aby lidé nepřicházeli hledat vás, ale mě ve vás. Tak se na vás bude dívat
lidstvo celého vesmíru a uvidí lidi, v nichž žije Bůh. Když Jan Křtitel kázal, dělo se právě toto. Lidé
nepřicházeli, aby našli člověka, ale Boha, jež žil v tom člověku. Buďte tedy svatým chrámem, to
bude zřejmé znamení mé přítomnosti a mého působení.

Žehnám vám a žehnám vaším prostřednictvím vašim domům, všem buňkám, všem lidem, kterých
se dotýkáte svým působením, ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.“

Poselství svatého archanděla Rafaela z 13. srpna 2012

„V posledních měsících tohoto roku 2012, Bůh „tlačí“ na lidstvo na Zemi, aby se rozhodlo.
Když mluvím o lidstvu, mám především na mysli křesťany na Zemi a také lidi dobré vůle,
kteří nepatří satanovi a nenásledují ho, protože pro ty, kteří ho následují už není možné mnoho
udělat. Mluvíme tedy o Božích dětech na Zemi, pro které se stále víc přibližuje čas definitivního
rozhodnutí pro Boží království.

Bůh žádá toto rozhodnutí, protože musí stanovit termín pro lidstvo na Zemi, které by se nikdy
samo nerozhodlo. Vaše civilizace má v sobě velký protiklad. Na jednu stranu se bouří proti Bohu a
na druhou je pasivní. Kdo se bouří, neslyší důvody, kdo se nebouří je pasivní, všechno očekává od
Boha, čeká, že Bůh udělá to, co sám nechce dělat.
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Proto nadešla chvíle, kdy Bůh vytyčuje časový limit pro toto lidstvo, který odpovídá vašemu
pojímání času, to znamená vašemu kalendáři. Na jiných planetách se měří čas jinak, nicméně,
jak už vám bylo řečeno, vesmír očekává rozhodnutí Země a přizpůsobuje se rytmu vašeho času66.

Během tohoto roku 2012 se musí vaše lidstvo rozhodnout jestli přijme Ježíše Krista a jestli se
mu podřídí. Jen tak bude uvedeno do nového rozměru, v kterém působí zákony čistého ducha.
Pouze rozhodnutí přijat Ježíše Krista, může znamenat váš přechod do jiného rozměru, kterému se
někdy říká civilizační skok a jindy rozšíření svědomí. Říkám, že toto lidstvo bude muset být
pozdviženo v duchu, aby mohlo vejít do duchovního rozměru. Rozměr, ve kterém dnes žijete
je v podstatě hmotným rozměrem, v kterém fungují duchovní zákony jen stěží, protože jim
nerozumí a ani je nepřijímá většina lidí. Následkem toho je vysoký stupeň zkaženosti, jež dopadá
na lid a stvoření na této planetě. Jedná se o kvalitativní skok, který předurčil Bůh, abyste mohli
pokročit k novému stvoření.

Pouze Bůh může zhodnotit rozhodnutí lidstva na Zemi, na konci tohoto roku. V tuto dobu
probíhá v Božím lidu bouřlivý proces, protože milosti, které působí na Zemi, jsou zvláštní, mají
velkou sílu a Bůh vám je dává jako pomoc k rozhodnutí.

Vše bude záležet na schopnosti lidí dobré vůle na Zemi, především na křesťanech, aby
zanechali stranou lidské záležitosti jako například teologické diskuse, doktrinální kontroverze,
existenciální pochybnosti, atd., atd. a naopak aby se vrhli do novosti, jež Bůh otevírá před svým
lidem. Uvedu vám příklad. Bylo vám řečeno o existenci centrální buňky a namísto aby se vstoupilo
do společenství s tímto nástrojem, jež vám může pomoci, se ztrácíte v diskusích o tom jestli
centrální buňka existuje nebo ne. Vidíte jak ztrácíte drahocenný čas a zůstáváte pozadu. Boží
působení se mezitím však nezastavuje, kdo se rozhodl jde vpřed a stále víc rozumí, kdo se nechce
rozhodnout, zůstává pozadu, a přijde chvíle, kdy nebude rozumět ničemu.

66 Vícekrát nám bylo vysvětleno, že Země je planetou, která má rozhodující význam pro Boží plány, neboť naše
lidstvo bylo svědkem Kristovy smrti a vzkříšení. Proto církev, Boží lid na Zemi dostal úkol přinést zvěst spásy
celému vesmíru, v čase a způsobem, které určil Bůh. Od Ježíšova příchodu na Zemi až do dnešního dne čekaly
lidstva z jiných planet lidstvo na Zemi, že se pohne a proto toto očekávání bylo měřeno pozemským časem. Ostatní
civilizace se našemu času přizpůsobily.
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Co se stane, jestliže se lidstvo konečně nerozhodne věřit v Ježíše Krista a to nejen slovy, ale svým
životem plně spojeným s ním, uskutečňováním všech jeho slov a kroků, které vám byly ukázány67?
Stane se, že se Bůh zařídí jinak.

Úkol zvěstovat spásu celému vesmíru bude svěřen lidstvu na jiné planetě, které bude vybráno
z civilizací věrných Bohu. Vy se potom budete muset přizpůsobit rytmům tohoto lidstva a ne
naopak, jak to bylo doposud. Vězte, že věrná lidstva se rozhodují rychle a rychle plní Boží
nařízení, nepotřebují k tomu tisíciletí jako vy.

Nikdo neví co rozhodne Bůh na konci tohoto roku ani které lidstvo bude vybráno namísto vás,
jestli to bude nutné. Vše bude záležet na rozhodnutí jeho dětí na Zemi, jestli bude dostatečný počet
těch, kteří budou uskutečňovat Boží programy. Bůh rozhodne na základě rozhodnutí vašeho
lidstva. Máte velkou odpovědnost, ale máte také velké milosti. Vzchopte se proto a věrně
pokračujte na vaší cestě. Nežádají se od vás velká díla, ale jistá víra a velká upřímnost. Už zde
není místo pro ambice a pokrytectví, už není čas na lidskou vychytralost!

Jít v novosti, kterou před vámi otevírá Duch Svatý je základní podmínkou, bez níž upadnete
do zbožnosti podle citů, upadnete do pobožnůstkářství. Je důležité, abyste dosáhli pravého
poznání Krista o kterém mluví svatý Pavel, „...ne pouze lidsky...protože kdo je spojený s Kristem, je
novým stvořením: staré věci pominuly a hle vše je nové.68“ Je zapotřebí poznat Ježíše Krista v
Duchu Svatém, který v duších hýbe vším tak jako i v celém stvoření, protože právě to
způsobuje pravou přeměnu vaší bytosti k obrazu Krista. Lidstvo na Zemi je bohužel daleko od
tohoto všeho.

Výjimečné nástroje v této době, to znamená andělé, centrální buňka a Bohu věrní bratři ve
vesmíru, jsou povoláni už nyní k životu mysticky spojeného s Kristem, být tváří tvář před
Bohem, mít bezprostřední poznání69. Všichni ostatní musí následovat stejnou cestu. Není
možné pochopit a žít novostí tohoto času bez upřímného přijetí Kristova Ducha. To by se mělo stát
v každé buňce. Jestli každý člen a všichni členové určité buňky žijí ve spojení s Kristovým Duchem
67 Srv. Kniha "Přepsat dějiny – 1. díl V Boží mysli"
68 Srv. 2.Kor 5,16 - 17
69 Srv. "Přepsat dějiny – 1. díl V Boží mysli" 5.kap.
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a obětují se Bohu skrze Nejsvětější Pannu Marii, vycházejí na cestu, která jistě přivádí k novým
rozměrům ducha. Naopak, jestliže chybí pravé spojení s Kristem, cesta se jeví velmi obtížná.

Buňky na Zemi se setkávají s většími obtížemi ve srovnání s buňkami na jiných planetách. Je
to proto, že se musí zbavit vlivu dohlížejících struktur, kterých je Země plná. Křesťan na Zemi nese
především tíhu církevní organizace, která je zatížena mnohými lidskými zákony. Naopak bratři na
planetách, které přijaly Ježíše Krista jsou nezávislí na všech organizacích a jdou rychleji, protože
jsou méně zatíženi. Zbavit se vlivu dohlížejících struktur je velmi obtížné a často způsobuje
strašlivé pocity viny, neboť osoby nedokáží správně rozlišovat a zaměňují lidská přikázání s
přikázáními Božími. To je drama planety Země!

Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého“.

Definitivní rozhodnutí lidstva

9. října 2012

Drazí posluchači,
vydavatelství “Luci dell'Esodo” („Světla exodu “) vás vítá na těchto stránkách. Jsme rádi, že vám
můžeme představit novou knihu od Stefanie Catariny a Tomislava Vlašiče s názvem „2012
rozhodující volba lidstva“.
Chtěli bychom položit několik otázek autorům, které zde zdravíme a vítáme.
S cílem uvést vás více do obsahu knihy, která má široký záběr a mnohdy je i delikátní, bych chtěla
nejdříve položit otázku, proč jste zvolili právě tento název, zvlášť v dnešní době, kdy můžeme na
internetu a v různých knihách najít mnoho o proroctví, které se vážou k roku 2012? Proč je tento
rok tak důležitý z pohledu nového stvoření o kterém mluvíte?
Odpověď Stefania: Nejdříve vás chceme pozdravit, drazí posluchači, a také jsme rádi, že jsme opět
s vámi. Ano, je to pravda, dali jsme ji název, který zasáhne, a to vzhledem k tomu, co dnes už víme,
co jsme četli z různých pramenů o roku 2012. Tento rok je velmi důležitý. Velmi důležitý i
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z pohledu tohoto zjevení, které nám bylo svěřeno, i z pohledu nového stvoření. Není cílem myslet
na konec světa, nebo na nějakou katastrofu, která se přibližuje. Rok 2012 je důležitý jako rok volby,
rok rozhodnutí, ve kterém lidstva celého vesmíru a zvlášť lidstvo Země, jsou volány, aby se
rozhodly pro Boha v Ježíši Kristu. Lidstvo na Zemi je pozváno v tomto roce, aby definitivně a
úplně přijalo Ježíše Krista jako Syna Božího a Spasitele. To je základní rozhodnutí, na jehož
základě povede Bůh v budoucnu své zásahy a uskuteční se určité události. Nevíme, které to jsou,
ale bylo nám řečeno, že se blíží na základě této volby. Tedy je to rok definování lidstva na Zemi ve
vztahu k tomu co nás čeká. Ale vždy z pozitivního pohledu, z pohledu intervence Boha, který chce
spasit člověka a ne ho zničit.
Tomislav: Chtěl bych zdůraznit, že vám nepředstavujeme hrozného Boha, ale Boha, který je blízko
člověku i lidstvu. Boha, který nás provází ve všech otázkách, které si dnes klademe o celém lidstvu
a jeho budoucnosti. Můžete odhalit Boha jako Otce, který vás má rád, který zachraňuje, který vede
lidstvo ke konečnému, úplnému řešení. Ale zároveň, Bůh ve své přítomnosti, je skutečností velmi
vážnou. Člověk se musí dívat na tuto skutečnost, být před tímto Bytím, jež řídí vesmír. Nesmí se
stát ustrašeným, ale musí mu jít vstříc, aby ho poznal. Když mluvíme o konečné volbě lidstva,
nemáme na mysli něco statického, ale volby jako postoje. Víme všichni, že jestliže určité věci
nepochopíme dnes, zítra je už pozdě. Bůh, který vidí naši dobu, naši cestu, situaci ve které se
nacházíme, a v ní by nezasáhl a nevedl by nás, byl by Bohem, který se o nás nestará, který se o nás
nezajímá. To není Bůh, kterého vám představujeme.
Otázka: V knize jste představili chronologii událostí uplynulých let, které mluví o Božím působení
ve vesmíru. Znamená to, že znáte i to, co nás čeká?
Odpověď Stefania: Ne, vůbec ne. Ve smyslu, že nám bylo velmi jasně vysvětleno, že žádné
stvoření nemůže znát celý Boží plán, protože pouze v Boží mysli je jasný a definitivní. Všichni ti,
kteří slouží Bohu, nástroje jako jsou archandělé, andělé, znají pouze ten díl plánu, který jim slouží
v daném okamžiku pro jejich cestu, pro jejich poslání. Bůh nikdy nesděluje celou svou pravdu,
všechny své zásahy, aby nás nevyděsil, aby nenaložil na svá stvoření více, než mohou nést. Chci
říct, že nám archandělé často jednoduše odpověděli „nevím“, když jsme se na něco ptali.
Vzpomínám si, že svatý archanděl Michael, Gabriel, mi často odpověděli „nevíme, protože určité
události jsou událostmi Božími, my je můžeme pouze vytušit, pochopit to, co nám Bůh odhaluje“.
Z druhé strany, Boží působení je dnes ohromnou mozaikou v celém vesmíru a mnohé události, které
se stanou, jsou spojeny také s rozhodnutím lidí. Víte dobře, že rozhodnutí člověka je něco, co
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pochází z tajemství člověka, z jeho svobody, z živého kontaktu s Bohem. Všechno to, co bylo dáno
nám i vám, jsme dostali postupně, krok za krokem. Také v Evangeliu vidíme, když se Ježíše ptají,
kdy se budou dít ony věci, dostávají odpověď: není na vás znát čas. Vidíte tedy, není to na nás. Na
nás je, abychom se opravdově připravili, aby nás mohl Bůh v pravou chvíli použít.
Tomislav: Naše kapacita pochopit Boží mysterium je ohraničená. Naše horizonty jsou omezené
vzhledem k Božím horizontům, které jsou nezměrné. Jsme pozváni, abychom si vytvořili k Bohu
důvěrný vztah, jako děti k Otci. Bůh nám vysvětluje, Bůh nás vede prostřednictvím našeho ducha,
prostřednictvím naší duše, prostřednictvím obrazu a podoby, kterou do nás vtiskl. Pokud jsme
otevřeni, on nás vede k milosti, tehdy můžeme zevnitř pochopit Boží akci a plán Boží pro nás a pro
lidstvo. Pokud pozorujeme Boží působení pouze zvnějšku, tak nemůžeme pochopit Boží akci. Ale
můžeme ji pochopit s vnitřní otevřeností, vstoupit do stejného ducha, ve kterém žije Trojjediný Bůh.
Otázka: Několikrát jste mluvili o bratřích a sestrách ve vesmíru, kteří zůstali věrní Bohu a také o
setkání s nimi, které je Bohem předurčené. Můžete nám říct, jak se bude odvíjet toto setkání?
Odpověď Stefania: Také tady platí to, co jsme řekli už předtím, v Bohu není vše definitivní, Boží
akce je kontinuální a trvá stále a je opravdu dynamická. My víme ze všech našich zkušeností během
těchto dlouhých let cesty, že k tomuto setkání dojde, že je Bohem předurčené. Jak, kdy, jakým
způsobem, to nevíme. Víme ale, že nemůže dojít k žádnému setkání, jestliže se nejdřív Země
definitivně nerozhodne pro Ježíše Krista. Protože toto setkání s našimi věrnými bratry se musí stát
v Kristově duchu ve společenství celého vesmíru, o kterém jsme psali také v knize. Musí se udát
ono sjednocení v Kristu. Naši bratři nás nepřijdou navštívit, aby uspokojili naši zvědavost,
nepřijdou nás vzít na svoji vesmírnou loď nebo na nějaké jiné obdivuhodné místo, nepřijdou ani
proto, aby nám předali nějakou mimořádnou moc. Přijdou, aby nám stále více pomáhali na naší
cestě k Ježíši Kristu, přijdou, aby s námi vytvořili společenství, které bude základem, na kterém
Bůh znovu postaví nové, pravé lidstvo v Kristu.
Tomislav: Během dlouhých dějin lidstva, Bůh se zjevil různými způsoby, nezanechal lidstvo
v temnotě. Také těm dávným, starým civilizacím Bůh dal světlo a určitým způsobem i zkušenosti,
aby mohli pochopit Boží existenci a cesty, které k Němu vedou. Tak dávná lidstva měla poznání
určitých bytostí, určitých lidí, kteří přišli z vesmíru na Zemi, v dějinách lze sledovat jejich stopy.
Představujeme vám klíč ke čtení těchto událostí: Ježíše Krista, který odkryl Boha Otce a který nám
ukázal i otevřel cestu, abychom pochopili Boží působení. Jestliže se dnes podíváte na internet nebo
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do knih, uvidíte všechno možné, rodí se zmatek, protože lidé mají zkušenosti různých typů a
všechny vycházející z vlastního já. Bůh utíká, nenechá se člověkem chytit do jeho představ, do jeho
myšlenek, do jeho pocitů. Řekli jsme také, že Bůh v této době stáhne zpátky své milosti. Klíčem ke
čtení je Ježíš Kristus, který nás prosvětluje a propojuje všechny zkušenosti, které by měly být
prosvětlené Duchem Božím. Tak všechny zkušenosti budou tvořit jedinou mozaiku, protože Bůh
promlouvá k lidem v rovině, ve které ho lidé mohou pochopit. Jestliže v Kristu formujeme tělo,
Kristovo tělo, všichni budeme prosvětlení stejnou pravdou.
Otázka: V různých částech knihy se mluví o Antikristu, o jeho nástupu, jako o něčem
nevyhnutelném v Božích plánech, můžete o tom říci něco víc?
Odpověď Stefania: Především mluvíme zde o Antikristu s velkým počátečním písmenem, protože
během našich dějin bylo mnoho antikristů a mluvilo se o nich jako o těch, kteří se vzpírali Kristu.
Byli to ti, kteří nerozpoznali Ježíše Krista jako Božího Syna, jako Spasitele, kterého poslal Bůh.
Dějiny poznaly mnoho antikristů v tomto smyslu. Zde ale mluvíme o postavě Antikrista, který
přijde na konci časů, jako osoba, která určitým způsobem sjednotí v sobě zlo a komu Lucifer dá
velkou moc přitáhnout k sobě tu část lidstva, která se rozhodla sloužit zlu, která se rozhodla pro zlo.
Tedy v tomto smyslu postava Antikrista je nezbytná - v této Boží akci, která stále více tíhne oddělit
světlo od temnoty. Jako Boží lid, který jde stále kupředu k Ježíši Kristu, aby byl v Kristu sjednocen,
tak se stejným způsobem část lidstva, která slouží Luciferu, se orientuje stále víc na Lucifera.
V tomto smyslu je Antikrist osobou, která absorbuje všechno, co se pohybuje kolem Lucifera.
Tomislav: Slovo Antikrist již mluví samo o sobě: proti Kristu. Než se soustředit na nějakou osobu kdo to bude, kdy se projeví, je lepší, koncentrovat se na duch Antikrista, na nás samotné, na
všechno kolem nás a odmítnout tohoto ducha. Vidíme ho každý den, musíme ho rozpoznat v našem
nitru a definitivně se ho zřeknout. Vidíme ho v porušitelnosti člověka. Žádné právní zákony
nezmění člověka, který má zkorumpovaného ducha. Síla Ducha svatého, která působí ve věřících,
bude pomáhat lidem, aby byli v Kristově duchu a odhodili Antikristova ducha. To je každodenní
úkol, který máme a nedělejme z něho pouze nějakou abstraktní filosofii. V tomto smyslu na něm
musíme každý den pracovat.
Otázka: Jak se můžeme připravit na události, o kterých píšete v knize?
Odpověď Stefania: Nemůžeme vám dát nějakou formu, nemáme žádnou metodu, která by vás
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připravila. Všichni se musíme připravit, ale je tady cesta, je to jediná cesta, abychom byli připraveni
na všechno to, co Bůh chce zjevit. Tou jedinou cestou je Ježíš Kristus. Je tedy důležité být
sjednocení s ním, abychom se účastnili jeho velikonočního přechodu, přechodu ze smrti do života.
V tomto smyslu se nikdo z nás nemůže připravit sám, je potřeba mocné síly Ducha Svatého uvnitř
každého z nás, která otevře prostor životu v Kristu. Kristus v nás působí a vede nás k těm
událostem, vnitřně nás připravuje. Není potřeba se připravovat v lidské rovině, nemusíme pročítat
knihy nebo studovat, ale musíme se jednoduše s hlubokou pokorou otevřít působení Ducha Svatého
a vložit náš život do rukou Božích. Odevzdat všechno jemu, svěřit se mu a úplně přijmout Ježíše
Krista. Sjednocení s ním budeme připraveni na jakoukoliv věc, budeme připraveni tím správným
způsobem.
Tomislav: V knize jsme vám představili sloupy Božího království: oběť Ježíši Kristu
prostřednictvím Panny Marie, neposkvrněnost a univerzální společenství. Pro nás křesťany je to
velmi, velmi konkrétní úkol a naše účast na těchto skutečnostech by měla být samozřejmostí. Naše
oběť Ježíši Kristu prostřednictvím Panny Marie by měla být živá při každém slavení Eucharistie.
Co můžeme jiného dělat při slavení Eucharistii než se účastnit života Ježíše Krista? Láska křísí,
čeho dosáhneme, když nejsme lidmi, kteří jsou ve svém nitru vzkříšeni? Být připraveni vyjít, tak
jako apoštolové. Jak můžeme mít Ducha Kristova, jestliže mu nenáležíme? Proto je důležité
vystoupit z egoismu, umřít sobě samému, účastnit se velikonoční cesty, jak o tom mluvila Stefanie.
Toto nás vede k neposkvrněnosti, ale z lidského pohledu bych řekl, začněme s neposkvrněností před
Bohem, jeden před druhým. Dívejme se na sebe v Bohu, v Bohu se dívejme jeden na druhého a
v Bohu se dívejme na všechny události. Tak se přizpůsobíme tomu, co nám Bůh ukazuje. Toto
automaticky lidi vede do společenství. Společenství v Bohu pohlcuje a ničí porušenost. Vidíte tedy,
že lidstvo je určeno k tomu, aby bylo rodinou v celém vesmíru, aby bylo Tělem Kristovým.
Všechny události, které nás čekají, nás povedou a budou nás v Kristu bránit, abychom mohli
vstoupit do jeho Mystického Těla, abychom byli sjednoceni v Kristu. Všechno nás vede, abychom
vstoupili do Ducha Kristova, do živého Boha, být novým stvořením, a jako plod přijde naše
sjednocení v Kristu. Chci se vrátit k odpovědi na první otázku: nemůžeme ztrácet čas. Jinak budeme
pouze soupeři, kteří závodí o to, kdo bude první a kdo poslední dorazí nebo se ztratí v poušti, tak
jako se ztratili v poušti nevěrní poutníci putující z Egypta do Zaslíbené země. Opakuji to, co jsem
řekl na začátku. Bůh by nebyl dobrý, jestli by nám neukázal cestu, jestliže by nebyl přítomen svým
Duchem mezi námi, jestliže by nám nedal světlo pochopit tyto události a světlo, na cestě jak jít
kupředu, jak být připravenými. Stačí se podívat do evangelia a všechno je jasné. Jenomže my víme,
že pouze čtením evangelia a posloucháním kázání kněží můžeme být napůl spící a ne bdělí. Já ze
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své zkušenosti vám říkám: probuďte se. Lidstvo není stvořeno, ani toto lidstvo Země, k tomu, aby
bylo ve věčném otroctví. Bůh nás zve, abychom rostli, abychom dosáhli plnosti. V každé době nám
Bůh dal nástroje, abychom mohli růst, v této době dal mimořádné nástroje. Odvahu, mějte odvahu,
není tu nic, co by vás chtělo vystrašit, ale probudit a dovést k životu. Bez Boha nevyřešíte to velké
množství problémů a na konci by nás tyto problémy pouze rozdělily.
My vám děkujeme za tento rozhovor a zdravíme vás. Zdravíme také naše posluchače. Navrhuji,
abychom tato témata dál prohlubovali ve svém nitru. Můžete se na nás také obrátit s otázkami, které
se ve vás probudily. Děkujeme, že jste byli s námi a na shledanou.
Tomislav: Budeme se za vás modlit a obětovat. Budeme žít přítomní v duchu mezi vámi ve všech
těžkostech, které prožíváte každý den. Budeme přítomní také proto, abychom vám přinesli další
svědectví, další nasměrování, těm, kteří jsou připraveni. Žehnáme vám. Děkuji.
Stefania: Děkuji.
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Moc kříže
29.října 2012
Drazí čtenáři,
v poselství, které vám nabízím, mluví Panna Maria o moci kříže. Dotýká se také důležitých témat s
ohledem na dobu, která nás čeká a volá nás k vážnému rozhodnutí se pro Boha. Její slova jsou silná
jako slova Matky, která si přeje dobro pro své děti a která ví jaké jim hrozí nebezpečí.
Věřím, že nás tato slova povedou k zamyšlení nad svým způsobem života a ke svědectví o Kristu v
této těžké, ale velké době, ve které Pán působí, aby vytrhl své děti z porušenosti světa.
Zdravím vás a žehnám vám v Kristu.
Ať vám Bůh dá pokoj.

Poselství Panny Marie ze 14. září 2012 – Povýšení Svatého Kříže
Drahé děti, žehnám vám v tomto důležitém dni, kdy uctíváte kříž mého Syna. Dnes neslavíte
pouhou vzpomínku na jeho utrpení, ale připomínáte si moc, která z kříže vychází. Často na tuto
velikou, převelikou moc zapomínáte.
Když byl Ježíš na kříži, odevzdal mně Janovi a Jana odevzdal mně. V té chvíli se mé mateřství
propuklo v celé své síle. Mateřství bylo darem, který do mě byl vložen už od chvíle početí, ale kříž,
smrt a vzkříšení mého Syna začalo působit v plnosti; totéž platí o Janovi a o mnohých dalších
během století. Všechny milosti, které vám Bůh dal ve chvíli početí a ve křtu, by ve vás nezačaly
působit bez síly vyvěrající z Ježíšova kříže. Kříž je především symbolem připomínajícím oběť
mého Syna: vychází z něj Boží moc díky oběti mého Syna. Pro křesťany není kříž symbolem smrti,
protože vede ke vzkříšení. Dnes vás vyzývám, abyste obnovili věrnost mému Synu, který ve vás
působí v moci kříže. Každý z vás je povolán nést svůj kříž, ne proto aby jste ním byli obtíženi, ale
abyste byli naplněni mocí, která z něj vychází a která vás vede přímo ke vzkříšení, vždy když nesete
kříž z lásky k mému Synu.
Obětujte na oltáři všechny dary, které jste dostali od Boha, aby je moc kříže obnovila a posílila s
ohledem na zvláštní dobu, která nás čeká; dobu plnou milostí, ale také bojů a těžkostí, kterými
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musíte projít až k vítězství. Neříkám to proto, abych vás děsila; nemáte se čeho bát, protože Bůh dá
vždy sílu potřebnou k uskutečnění toho, co od vás žádá.
Jako opravdová Matka vás chci varovat, že vás čekají těžké časy; matka nikdy před svými dětmi
neskrývá nebezpečí i když je to může znepokojit. Dělejte tak, aby vás neustále provázela síla kříže,
buďte sjednoceni s Ježíšovým křížem, protože bez ní se nemohou rozvinout vaše dary a být využity
v situacích, které vás čekají. Bez síly kříže se nemůže projevit moc vzkříšení.
V časech, které přijdou, dojde k nevyhnutelnému střetu s duchem světa; dříve nebo později to
nastane. Pokud by tomu tak nebylo, nebyli byste jasným znamením, kterému se vzpírají 70; vězte, že
jste pro svět znamením, kterému se vzpírají, tak jak jím byl Ježíš, proto vám svět způsobí mnoho
nepříjemností. Budete stále větším a zřejmějším znamením, kterému se vzpírají. Bůh opravdu
působí v srdcích lidí dobré vůle aby si vytvořil nový lid, který mu bude věrný až do konce; tento lid
bude znamením, kterému se vzpírají. Střet mezi novým lidem, který je obnovený Duchem Svatým a
starým lidem, lpícím na vlastních zájmech, bude nevyhnutelný.
I v církvi jsou velké protiklady mezi těmi, kteří jsou otevřeni novosti časů a těmi, kteří otevřeni
nejsou. Je spravedlivé, že tomu tak je, protože pouze Bůh může obnovit svoji Církev. Církev není
společenstvím osob sdružených z náboženských důvodů, nehybná po celá staletí. Církev je živý lid,
vedený a neustále utvářený Duchem, ve kterém jsou lidé navzájem sjednoceni Kristovou láskou,
aby svědčili světu tutéž lásku a slávu Otce.
Pro lidstvo jsou připravovány nové časy a pro Boží lid nové cesty. Boží novost není nikdy násilnou
revolucí: je procesem obnovení a přeměny, která vychází ze srdce každého člověka dobré vůle a
předává se dalším lidem, až je obnovena většina. Je to kvas, který prokvasí těsto, tak jak to vysvětlil
Ježíš. Tak tomu bylo i při Ježíšově příchodu: hrstka lidí zapálená Boží láskou, svědčila jeho nauku a
mnozí uvěřili. Bůh přeměňuje bez ničení, protože chce obnovit vše dobré, co je v každém z vás. I v
Církvi je mnoho dobrého co nebude ztraceno; nicméně můj Syn si přeje aby jeho Církev ukazovala
Trojiční život v plnosti, jediný život, který vás může spasit. Proto jeho ruka spočine na církvi a
napraví všechno co jde špatným směrem, narovná křivé cesty, ukáže se jako jediný Pán.
Mnohokrát mně můj Pán poslal abych vám pomohla chápat jeho vůli, utěšit vás na pozemské, trnité
cestě, kterou dobře znám. Zjevila jsem se na mnohých místech na Zemi a bez přestání vás nabádala
k dobru, k životu s Bohem, k pokání. Často jsem uzdravovala vaše slabosti. Jako opravdová Matka
jsem se nad vámi skláněla, ale nepřišla jsem vás jen utěšovat: přišla jsem vás poučit o Božích
věcech, ukázat vám cestu, ale jen málokteří pochopili. Často ode mě žádáte milosti, aniž byste
70 Lk 2, 33-34
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přijímali, co jsem vám chtěla říci. Jako paličaté děti jste pokračovali na vaší odvěké cestě, namísto
abyste změnili sebe samé, jste se spokojili s mým pohlazením, ale do mé náruče jste se nevrhli.
Naplňovali jste mé svatyně, které jste sami postavili, abyste mi přinesli vaše bolesti, aniž byste kdy
přijali to, co jsem vám opravdu chtěla dát: Boží život, který jsem nosila v lůně a který nosím ve
svém srdci: Ježíše.
Děti, nechci vás kárat, ale pomoci vám pochopit. Ještě jednou vás zvu k oběti vašeho života mému
Synu prostřednictvím mého mateřského Srdce. Vložte vše co vlastníte do božích rukou a nechte se
jím proměnit. Obnovte své myšlení, své touhy. Pozvedněte se k Bohu a zanechte stranou pozemské
věci. I když vlastníte mnoho věcí, jediné co má cenu je Boží láska; naleznete ji tehdy když
naleznete Ježíše ve svém srdci.
Snažte se růst jako lidé i jako věřící. Mějte dobrý vztah k bohu, už nestačí ve spěchu recitovat
nějakou modlitbu anebo se roztržitě účastnit nějakého obřadu. Jestli chcete patřit do nového
stvoření musíte se nechat zcela obnovit Duchem Svatým a být si vědomi vašeho křesťanského
úkolu. Jak toho dosáhnout? Vydejte se vážně na cestu v Ježíšových šlépějích. Tolikrát a na tolika
místech jsem opakovala pozvání k následování mého Syna a k životu podle jeho učení. Ukazovala
jsem vám co dělat, stále týmiž slovy, aby se otiskla do vašich duší. Jsou to slova, která vám
zopakuji i nyní: oběť sebe samých Bohu, odevzdání se do jeho vůle, modlitba, pokání, zřeknutí se
vlastního sobectví, obrácení a hlavně láska k Bohu nade vším a nade všemi. Toto jsou důležitá
slova, která mi dal Bůh abych vám je řekla; zůstanou však prázdná, jestliže se nerozhodnete umřít
sobě samým, abyste mohli být vzkříšeni jako nová stvoření.
Ještě jednou vás vyzývám, abyste se rozhodli pro Boha. Děti, už na to není mnoho času, protože
Bůh tlačí na čas a jestli teď zůstanete pasivní, ocitnete se ve velkých nesnázích, protože ruka mého
syna přejde rychle a mnohé věci se změní. Proto si pospěšte s hledáním Pána; toto je okamžik
zvláštních milostí pro ty, kteří hledají Boha! Mé tolik milované děti; jsem stále s vámi a modlím se
za vás. Říkám vám ale, že je u konce čas mých zjevení na Zemi. V časech, které přijdou mně budete
moci cítit po svém boku v duchu jedině tehdy, budete-li sjednoceni s Bohem. Má zjevení jsou
mimořádná milost zdarma propůjčená celému lidstvu abyste se obrátili. Nestalo se tak: velká část
lidstva neuvěřila mým zjevením a posmívali se těm, kteří uvěřili. Samotná Církev je učinila
předmětem nekonečných a nesmyslných diskusí a dohadů. I má přítomnost mezi vámi se stala
znamením, kterému se vzpírají, dokonce i v Církvi.

Nyní je u konce čas zdarma daných milostí a Bůh mě poslal abych vám to řekla. Pán, Bůh vesmíru
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už nedovolí těm kteří nevěří, aby uráželi jeho děti, a bránili jim v cestě k němu. Všichni jste
povoláni k definitivnímu rozhodnutí: s Bohem, nebo proti Bohu; nic nebude moci zůstat mezi. Pro
ty, kteří věří a putují s důvěrou před Bohem se otevírají nové rozměry. Milosti odmítnuté světem i
mnohými křesťany budou propůjčeny opravdovým dětem Božím, ve kterých není lži. Čas
pokrytectví skončil, skončil čas kompromisů s pravdou. Ti, kteří jsou upřímní, obdrží od Boha sílu a
inteligenci aby pochopili ve svém duchu znamení času a aby spolupracovali s mimořádnými Božími
nástroji působícími v této době.
Všichni, kteří se v těchto letech zasvětili mému Srdci s láskou a upřímností, kteří putovali se mnou,
kteří se obětovali a modlili se, mně pocítí blíže, protože budu po jejich boku. Moje přítomnost bude
vnímána dobrými a jednoduchými dušemi se stejnou silou s jakou mně mohou dnes cítit v mých
svatyních. Jak jsem vám řekla, má zjevení na zemi budou ustupovat, nicméně Pán ve svém velikém
milosrdenství mi dal, co jsem od něj žádala: v mých svatyních budou nadále působit zvláštní
milosti. Žádala jsem tuto milost pro vás, abyste nezůstali zcela bez pomoci, zvláště ti z vás, kteří se
sotva rozhodli pro Boha a nejsou ještě schopni cítit mně v duchu. Jestli budou upřímní a věrní
dostane se jim v mých svatyních síly a podpory. Vězte ale, že milosti už nebudou nadále dávány
těm, kteří navštěvují mé svatyně bez víry, pro zvědavost, jako turisté, nebo proto aby něco dostali a
potom na obdržené milosti zapomněli. Vězte také, že mé svatyně už nebudou více „náboženskými
tržišti“: musí se stát místy milosti a ticha, kde si lid připomíná můj příchod mezi vás a bude mne ctít
jako Matku a Královnu. Je konec lidské lstivosti a nedodržených slibů. S Pánem se už nebude
žertovat: kdo slíbí, že ho bude věrně následovat, bude to dělat opravdově; to platí pro všechny, od
největšího po nejmenšího v Božím lidu.
Drahé děti, ať se vám tato moje řeč nezdá příliš tvrdá. Jestliže k vám takto mluvím, tak je tomu
proto, že vás velmi miluji a přeji si abyste jednoho dne vkročili do nového stvoření. Vážně jsem vás
v tomto čase napomenula, ale nepřeji si, abyste byli ustaraní. Vše je v božích rukách a kdo se mu
odevzdává se nemá čeho bát. Buďte tedy připraveni být znamením protivení odporu před světem,
protože to vám dá možnost být pravými Kristovými svědky. To co jsem vám řekla přijde v čase a
způsobem, který zná jen Bůh, velmi závisí na rozhodnutí lidí, na tom, co se odehraje v duších. Proto
vás znovu vyzývám abyste řekli ANO Bohu, zanechali starostí a obav. Mějte důvěru a Bůh ve vás a
skrze vás a v celém vesmíru uskuteční to co zamýšlí pro dobro svých dětí. Kdo odmítne Boha
nebude mít účast na jeho životě; říkám vám to s bolestí, ale toto je čas, ve kterém Bůh zkouší
lidstvo. Po mnohém Milosrdenství z Boží strany, začíná nyní čas jeho Spravedlnosti; ona je
nezbytná stejně tak jako Milosrdenství ke spasení lidstva od Luciferovi porušenosti. Proto se
nebojte: Boží Spravedlnost jde vždycky ruku v ruce s jeho Milosrdenstvím; kdyby tomu tak nebylo,
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kdo by se mohl postavit před Boží tvář?

Tuto promluvu jsem začala slovy o moci kříže. Nyní bude tato moc živější a činnější v Božím lidu
více než kdy jindy, nedovolí nepříteli, aby se přiblížil. Říkám vám to jako vaše Matka: mějte důvěru
a milujte Boha, zbytek přenechejte jemu a on dokonale završí své dílo. Už není čas usilovat o
pomíjející věci, je čas s velikou zodpovědností usilovat o Boží království. Jsem vám nablízku a
žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.

Alfa a Omega
21. listopadu 2012
Drazí čtenáři,
nabízím vám poselství sv. Michaela archanděla, které považuji za velmi vážné a silné. Ohlašuje
přicházející nové časy, o kterých mluví jako o „mimořádných časech, jaké lidstvo ještě
nepoznalo“.
Volá nás k tomu, abychom naše poslání brali vážně a k nezbytnosti odpovědět na Boží pozvání se
vší zodpovědností. Současně nám otevírá naději na zářnou budoucnost pro Boží děti. Těm, kteří by
chtěli ještě prohloubit témata zmiňovaná v poselství, připomínám právě vydanou knihu nazvanou
„2012 definitivní rozhodnutí lidstva“. V knize jsou zvýrazněny aspekty univerzálního působení
Boha v současné době.
Přeji vám, abyste odpověděli na pozvání sv. Michaela a plně se účastnili Božího působení.
Žehnám vám v Kristu. Bůh vám dej pokoj.
Poselství sv. Michaela archanděla z 20 listopadu 2012
Pokoj vám, bratři a sestry na Zemi, kteří milujete a sloužíte Bohu Otci, prostřednictvím Syna v
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Duchu Svatém! Ještě jednou mně Bůh posílá, abych vám pomohl pochopit cestu v této době.
Rok 2012 pomalu končí; byl klíčovým rokem konečného rozhodnutí lidstva, zvláště toho na
Zemi. Zbývá krátký čas, ve kterém se ještě zesílí Boží působení v duších, aby bylo co nejvíce
lidem umožněno rozhodnout se pro Ježíše Krista a jeho prostřednictvím pro pravého a jediného
Boha, Pána celého vesmíru. V tomto roce volal Duch Svatý bez ustání muže a ženy dobré vůle, tím
že působil v hlubině každého, aby všem pomohl zvolit si Ježíše Krista a připravit se na události,
které nás všechny čekají.
Počínaje příštím rokem bude celé Mystické Tělo postupně zapojeno do mocného Božího
působení, aby bylo celé stvoření přivedeno ke Kristu. Na tomto působení budou mít účast
andělé, svatí, muži a ženy, kteří se rozhodli sloužit Bohu; společenství svatých bude živou silou
působící ve vesmíru. Každý se bude účastnit mírou a způsobem stanoveným od Boha a podle své
originality; i duše v očistci budou mít svoji účast.
Boží působení bude stále mocnější a bude postupně přivádět do krize Lucifera a jeho
následovníky, na Zemi i na jiných planetách. Pro toto Bůh potřebuje lid, který s ním počítá, je
věrný a poslušný jeho vůli lid na, který budou moci být vylévány stále hojnější a mocnější milosti.
Boží lid začne žít univerzální společenství. Což znamená, že lidstva žijící na různých planetách
se začnou pomalu setkávat a sjednocovat navzájem až vytvoří jediný lid: Boží lid,
shromážděný kolem svého Pastýře a Mistra, Ježíše Krista, který toto lidstvo dovede k novému
stvoření: Toto společenství mezi různými lidstvy se vyvine postupně a ponese stále rychlejší
Boží působení. Boží lid bude tvořen opravdovými dětmi, poslušnými Otci, které pohotově
následují jeho pokyny a uskutečňují jeho zákony. Až doposud žilo vaše lidstvo z velké části
sobecky, nepřátelsky k Bohu a proti jeho zákonům; byli jste zvyklí odpovídat na Boží pozvání
pomalu. Je vám cizí postoj jiných lidstev ve vesmíru, věrných Bohu, těch kteří nemají jiné přání než
milovat a složit Bohu a proto odmítají sobectví a bezodkladně poslouchají Boží vůli. Tito lidé
vstoupí do společenství s vámi a budou s vámi bok po boku spolupracovat pro Boží Království.
Takto se bude působení Boha a jeho lidu urychlovat.
Tento lid bude stále více sjednocený s mimořádnými nástroji tohoto času: s anděli, Centrální
buňkou, bratry a sestrami z vesmíru věrnými Bohu. Umožní to lidu plně se účasnit na Božím
působení a zajistí mu, že bude chráněn. Bůh bude postupně odhalovat působení těchto nástrojů,
budou stále viditelnější, aby byla cesta lidu stále dokonale nasměrována k Ježíši Kristu a jeho
působení zřetelné a jednotné.
Celá cesta podniknutá různými lidstvy ve vesmíru v těchto letech sloužila jako příprava na
poslání, které čeká Boží lid v následujících letech. Počínaje rokem 2013, všichni ti, kteří v těchto
letech přijali Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele, rozhodli se věrně sloužit Bohu a obětovali
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své životy prostřednictvím Panny Marie, jsou povoláni mít účast na novém lidu. Tento lid bude
poslán do celého vesmíru hlásat Ježíše Krista.

Začne se velké univerzální poslání Církve, to je Božího lidu. Nikdo tomuto poslání nezabrání.
Boží děti budou procházet vesmírem, aby hledali a zachraňovali, co bylo ztraceno, a přinášeli to ke
Kristu a aby to Kristus přiváděl k Otci v síle Ducha Svatého. Královské kněžství lidu bude
přivedeno k plnosti. Tomuto lidu budou dáni nový pastýři, podle Ježíšova srdce. Každému muži a
ženě dobré vůle, v každém koutě vesmíru, bude hlásána zvěst spásy.

Luciferovo království se začne otřásat; synové temnoty budou necháni stranou a už nebudou
moci překážet v cestě Božímu lidu. Nejprve se ale odehraje velká bitva mezi dětmi světla a dětmi
temnoty: Lucifer udělá vše proto, aby svedl Boží lid a odklonil jeho cestu, ale podlehne ve střetu se
sílou společenství svatých. Čím bude lid jistější a silnější, tím více budou tyto časy zkráceny.

Vše co Boží Syn oznámil a předpověděl se musí naplnit v jeho svatém lidu. On je Alfa a
Omega: co v něm bylo započato, v něm bude i završeno.

Nejvyšší Bůh mě pověřil, abych vedl jeho lid v této době, shromáždil ho ze všech končin
vesmíru a přivedl k Ježíši Kristu, chránil ho před zlem a vedl ho v Božích zákonech. Mým
úkolem je nepřetržitě otevírat cestu každému z vás a celému Božímu lidu, aby se urychlila cesta k
Ježíši Kristu. Bůh také chtěl, abych vedl mimořádné nástroje této doby. Přijal jsem svůj úkol z
lásky k Bohu a jeho lidu a budu ho plnit ze všech svých sil. Jsem Předchůdcem slavného
Ježíšova příchodu, abych připravil vaše srdce na jeho příchod v celé jeho moci. Proto vás ještě
jednou volám k pevnému rozhodnutí pro Ježíše Krista, abych mohl počítat s vaší plnou spoluprací.

Vyzývám celé lidstvo na Zemi, vůdce národů a náboženství aby uznali Ježíše Krista jako
Božího Syna a Spasitele a podřídili se jeho moci a autoritě.
Vyzývám zvláště křesťany na Zemi aby překonali vzájemná rozdělení a pokorně se dali k
dispozici pro Boží plán v této době: plán přivedení všeho na zemi i na nebi ke Kristu.

Vyzývám papeže a všechny pastýře křesťanských církví, aby živili a chránili víru lidu,
úplným obětováním vlastního života, k neustálému vedení věřících k celistvosti života a víry.
Vyzývám je aby střežili stádce, které jsem jim svěřil, před každým útokem zla.

Věci, které vám zvěstuji se naplní způsobem a v čase, který je stanovený Pánem vesmíru. Je na
každém z nás aby se vydal na cestu vstříc tomu co nás čeká a co je v mysli Boha, který vše
předurčuje k dobru svých dětí. Je na každém, aby osobně přispěl s vážností, zodpovědností a
láskou. Vše nám bude dáno, nic nám nebude chybět. Každý z vás bude s jistotou vědět, co má
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dělat, protože každá věc bude zjevena ve správném čase a správným způsobem a každý bude
dokonale veden Duchem svatým.

Stojíme na prahu mimořádných časů, časů které lidstvo ještě nikdy nepoznalo. Proto vás ještě
jednou vyzývám k oběti života skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie. To je nevyhnutelná
podmínka k tomu, aby se uskutečnila Boží zaslíbení pro každého z vás.

Buďte si jisti mojí modlitbou, kráčím před vámi. Mé andělské šiky vám jsou po boku,
mimořádné Boží nástroje vás budou podporovat. Ať moje požehnání sestoupí na každého z
vás i na celý boží lid, ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého.

Vše je dokonáno (J19, 30)
13. prosince 2013

Na konci tohoto roku 2012, o kterém jsme vám toho tolik řekli a vydali svědectví, přichází toto
poselství Ducha Svatého, které uzavírá jeho rozhovor s námi. Musíme si ho vzít k srdci, abychom
pronikli jeho obsahem a pochopili co nás čeká. Všechny poselství z tohoto roku budou jako
doposud shromážděny v jedné z příštích publikací. Do té doby vám doporučujeme četbu knihy
"2012 Rozhodující volba lidstva", která vám představí rámec a směr postupu na další cestě.
My se za vás budeme i nadále modlit, obětovat svůj život a předávat vám co dostaneme. Do
dnešního dne se vytvořilo mnoho buněk a další se budou tvořit. Vyrůstá nový Boží lid, který vás
provází svou modlitbou a o němž mluví Duch Svatý.
Využíváme příležitost, abychom vám popřáli požehnané Vánoce a Nový rok, v němž i vy budete
moci vyjít k novému stvoření, v Božím světle, v jeho přítomnosti a pod vedením Pastýře Ježíše
Krista.
Poselství Ducha Svatého z 12. prosince 2012
"Drahé děti, končí rok 2012 a s ním i náš dlouhý rozhovor. V tomto roce jsem se na vás obracel,
abych vás připravil na Boží plány pro tuto dobu. Nemluvil jsem pouze prostřednictvím poselství;
mé působení probíhalo především ve vašem duchu, kde vás mé podněty modelovaly a poučovaly.
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Pracoval jsem ve vás, stejně jako ve všech lidech dobré vůle, víc než byste mohli rozumem
pochopit. Působil jsem v tichosti a mocně; ti, kteří byli otevřeni Bohu a přáli si být poučeni, mohli
mé působení přijmout.
Na konci roku 2012 vám chci ještě jednou říct, že vás miluji a jste pro mě drahocenní. Všichni jste
důležití pro Boží plány, bez ohledu na to, co si myslíte o sobě a co si o vás myslí druzí. Váš život
má cenu sám o sobě a je drahocenný, protože je v něm nesmazatelná Stvořitelova stopa. Jsem
vděčný za kroky, které jste v tomto roce udělali. Těm, kteří se cítí být unavení a myslí si, že
neudělali nic dobrého říkám, ať neztrácí odvahu, ale ať zanechají stranou všechny pocity viny,
všechny frustrace a vrhnou se do Boží dobroty, která je vždy připravená vám vrátit důvěru a novou
energii.
Chci vám představit rámec aktuální situace, do níž vchází lidstvo na Zemi a spolu s vámi obrátit
pohled na to, co vás čeká. Jedná se o všeobecné směrnice, protože byste nebyli schopni pochopit do
podrobna co se děje a co se bude dít z důvodu složitosti mozaiky, kterou Bůh skládá ke spasení
lidstva. Od čeho ho má spasit? Především od sebe sama, protože lidstvo na Zemi jako celek je slepé
a tvrdohlavé; nezná své určení a nechává se vést sem a tam hlasem falešných proroků a falešných
spasitelů.
Abyste mě mohli pochopit, vám připomínám, že lidstvo na Zemi není jediným ve vesmíru. To je
pevný bod, jež byste neměli ztratit ze zřetele a o němž jsme již mluvili. Je pro vás nezbytné
pochopit, že jste zapojeni do širšího scénáře než můžete vidět, a který je vám ukazován. A jelikož
nejste sami ve vesmíru, musíte také pochopit, že se nespasíte sami, a že potřebujete pomoc jiných
bratří z vesmíru, kteří jsou věrní Bohu. Musíte s nimi spolupracovat, abyste pomohli jiným bratřím
ve vesmíru, jež očekávají zvěst spasení.
Lidstvo na Zemi nezná tuto skutečnost jinak než z doslechu. Je to z důvodu dezinformace ze strany
vašich vládců. Proto Bůh začne postupně dávat viditelná a zřejmá znamení přítomnosti jiných
lidstev ve vesmíru; nejen těch jemu věrných, ale i lidstev, které jsou spolčeny s Luciferem a doufají,
že od něj obdrží širokou moc ve vesmíru. Nemusíte se však proto bát: pravým Božím dětem se nic
nestane; nicméně většina lidstva upadne ve zmatek a strach z dramatických událostí. Rozmnoží se
falešní proroci a šarlatáni, na které se budou obracet lidé, kteří jsou vzdálení od Boha, aby se
uklidnili. Mocní na Zemi budou zmatení a už nebudou moci skrýt tuto skutečnost, jak tomu bylo
doposud.
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Jen ten, kdo bude pevný v Bohu a spojený s Ježíšem Kristem Spasitelem, bude mít světlo k
pochopení těchto událostí, a aby mohl pomoci pochopit druhým. Nebude už k ničemu zastávání
důležitých míst v politice nebo v náboženství, ani jestli někdo studoval teologii nebo je velkým
vědcem, aby pochopil znamení doby, která vás čekají. Jen ti poslední pochopí, ti, které svět odmítá,
ale kteří mají opravdovou víru v Trojičního Boha. Ti uvěřili nehledě na pronásledování a výsměch;
byli a jsou spojeni s Kristem skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie. Těmto dětem bude dáno, aby
všemu porozuměli a budou zakoušet pravé společenství s Bohu věrnými bratry ve vesmíru, od nichž
dostanou silnou pomoc ve všem.
Dobro a zlo budou na Zemi stále víc vynikat a lidská díla se ukáží taková jaká opravdu jsou.
Konečně budou odhaleny myšlenky srdcí. 71 Tak tomu bude, protože se Bůh bude stále víc zjevovat
ve svém lidu. Bude to nový lid, který je schopný svědčit o Božím životě. To vše přinutí syny
temnoty, aby se projevili a budou všemi silami oponovat působení pravých křesťanů, ale nepovede
se jim to. Rozdělení mezi dětmi Božími a dětmi temnoty bude stále víc vyhraněné, zeď proti zdi.
Mezi těmito dvěma bloky zůstanou ti, kteří neudělali v životě žádné rozhodnutí a žili povrchně
podle světských schémat. Tito budou vystrašení a nejistí ve svém postupování. Mezi tyto lidi patří
ti, kteří se tak chovají z neznání, ne že by byli zlí. Nikdo jim ještě neřekl o Bohu správným
způsobem. Když budou chtít a projeví dobrou vůli k proměně života, budou zachráněni a připojeni
k Božímu lidu.
Boží lid bude stále silnější a bude spojen s výjimečnými nástroji pro tuto dobu, to znamená s
anděly, Centrální buňkou a s Bohu věrnými bratry ve vesmíru. Toto společenství bude
nepřekonatelnou překážkou pro Lucifera a jeho následovníky. Bůh postupně zjeví existenci a
působení výjimečných nástrojů, jež budou stále aktivnější a mocnější.

Ode všech se bude vyžadovat silné rozhodnutí. Ježíš Kristus bude muset být ve středu života
každého křesťana a každý bude vyzván k růstu ve víře, naději a lásce. Nikdo se nebude moci
prohlásit křesťanem jen slovy, protože víra každého člověka bude zkoušena dokud se neočistí jako
zlato, které se čistí v ohni. Čistotě víry bude muset odpovídat čistota života. Lid bude muset být
neposkvrněný a připravený pro svého Pána. Jen tak bude moci být přiveden ke Kristu a přistoupit k
novému stvoření.

71 Srv. Lk 2,35
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To co vám říkám nejsou nějaké plané sliby, které se uskuteční v nějaké nejasné budoucnosti. Boží
působení bude totiž rychlejší než si myslíte. Nenechte se klamat tím co vidíte svýma očima. Zdá se,
že Lucifer vládne na Zemi a život většiny lidí probíhá v úplné lhostejnosti k Bohu. Nehledě na
mnohé Boží výzvy během dějin, zvláště pak prostřednictvím velkých mariánských zjevení, dělá
Země jako by neslyšela. Sami křesťané se projevují chladně a s nezájmem k životu v duchu.
Nicméně Bůh působí v hloubce lidských duchů a v celém stvoření.
Přijde den, kdy se Boží dílo ukáže v celé své moci. Nikdo nebude moci dělat jakože nic a obrátit se
na druhou stranu, protože už nebudou cesty k útěku. Nepovažujete to za vyhrožování; naopak,
nemáte se čeho bát. Božím dílem je jeho láska, která uzdravuje a vykupuje, ale vyžaduje také
proměnu života, zanechání každého egoismu před Boží láskou. Peklo se třese a třesou se všichni ti,
kteří nechtějí přijat tuto lásku. Pro ty však, kteří se chtějí nechat milovat a proměňovat Bohem, je
připraven plod pokoje a spravedlnosti.
Proto vás ještě jednou vyzývám k oběti sebe sama Bohu. Jen tak on bude moci proměňovat váš
život, pozvedat vaše myšlenky a uschopňovat vás, abyste drželi krok s dobou. Hmota už nebude
vládnout na Zemi ani ve vesmíru, ale bude podřízena zákonům ducha. Nový člověk, který je určený
pro nové stvoření, bude duchovním člověkem, ne materiálním, jak je tomu nyní na Zemi. Už
probíhá tento proces proměny, bude ale vystaven silnému zrychlení v tomto čase.
V čase, který vás čeká se plně zjeví Boží působení, protože toto působení bude trojiční. Co to
znamená? Pro odpověď musím udělat jeden krok zpět a vrátit se ke chvíli stvoření.
Otec stvořil každou věc a z jeho lůna vyšel život. Přál si stvořit vesmír a každou formu života, která
je v něm. Svobodným a vznešeným činem chtěl Otec povolat k existenci všechno co je. Tím vtiskl
svůj život do stvoření a do každého tvora podle jeho originality.
Otec tvořil skrze Syna, jehož slovo probouzí život a udržuje ho. Syn uskutečňuje všechno co Otec
myslí a co si přeje, protože Otec a Syn jsou jedno. Syn je Boží Slovo a jeho slovo působí v síle
Ducha Svatého.
Jako uskutečňuje Syn to co si Otec přeje, tak Duch Svatý uskutečňuje to co si přeje Syn podle
Otcovy mysli. Vycházím z Otce a Syna a neustále se k nim vracím, abych zase vyšel a přinesl život
každému tvoru v neustálém víru Nejsvětější Trojice.72
72 Podrobněji jsem se zabývala trojičním vírem v knize "Přes velkou bariéru" vyd. Luci dell'esodo (Světla exodu)
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Z Otcova lůna se zrodil život; vyšel dokonalý a zcela čistý z jeho rukou. Otec dokonale uskutečnil
své dílo stvoření. Andělé a lidé coby nevznešenější stvoření, měli žít podle Božích zákonů, poslušni
svému Stvořiteli. Jedno stvoření se však vzbouřilo proti Bohem určenému řádu v bláznivém
přesvědčení, že je větší než Bůh. Byl to Lucifer, vzbouřený anděl, se zvrhnul a zkazil mnohé anděly
a lidi. Ti se svobodně rozhodli postavit se proti Božím plánům a žít jiným životem, než jak jej
zamyslel Bůh. Do dokonalosti stvoření pronikla jiná mysl a jiný život jako paraziti. To vše je tím co
nazýváte prvotní hřích. Bůh to dovolil, protože vás stvořil svobodné. Chtěl abyste byli děti a ne
otroci. Ne všichni andělé a ne všichni lidé zhřešili; mnoho z nich zůstalo věrných Bohu už od
začátku a takoví zůstali doposud, jak vám to bylo mnohokrát vysvětleno.
Po prvotním hříchu by mohl Bůh potrestat a také zničit vzbouřence a osvobodit stvoření jejich
přítomnosti. Kdo by mu v tom zabránil? Nebylo tomu tak, protože Bůh je láska. Láska nikdy neničí,
láska se stará a opravuje ty jež chybili. Proto si Otec přál spasit stvoření i přes jeho vzpouru. Ještě
jednou se Otcovo přání uskutečnilo prostřednictvím Syna, který přišel na Zemi, umřel a vstal z
mrtvých, aby spasil celé vzbouřené lidstvo. Syn zcela dokonal své dílo vykoupení. Syn vykoupil
lidstvo z otroctví hříchu. Prostřednictvím jeho oběti si získal lid, který povolal ke svatosti a ke
svědectví spásy každému člověku.
Letnicemi začalo mé dílo posvěcení Božího lidu podle Otcova a Synova přání, jež jsou i mými
přáními. Mé dílo pokračovalo bez přestání až dodneška, aby přivedlo Boží lid k bezpodmínečnému
rozhodní se pro Ježíše Krista a pro Otce. Na konci tohoto roku budou připraveni vyjít ke svému
poslání a budou tvořit opravdu svatý lid všichni ti, kteří se rozhodli obětovat sebe sama Bohu a
účastnit se jeho díla přivedení všeho ke Kristu. Tento lid bude zahrnovat Boží děti z celého vesmíru,
kteří jsou navzájem spojení jediným duchem. K tomuto počátečnímu lidu se připojí další z celého
vesmíru a vytvoří se jediné stádo, které bude shromážděné kolem jediného Pastýře Ježíše Krista.
Bůh bude používat tento lid, aby uskutečnil své plány života, a aby porazil Luciferovo království,
království smrti.
Na konci tohoto rozhodujícího roku pro lidstvo budu mít dokončeno dílo posvěcení, tak jak Otec
dokončil dílo stvoření a Syn dílo vykoupení. Začne nové Boží dílo. Dílo Nejsvětější Trojice, dílo
nového stvoření. Prostřednictvím tohoto díla přivede Bůh stvoření ke svému pravému rozměru, v
němž budou duch a hmota ve vzájemné harmonii a v němž každý člověk dokonale pozná Boha a
2008, v 1. a 12. kapitole
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uskuteční Boží přání. Andělé a lidé věrní Bohu budou znovu ve vzájemném společenství, jak tomu
mělo být od počátku a půjdou bok po boku Bohu v jeho díle ke prospěchu celého stvoření.
Bude to postupný a velmi náročný proces pro Boží lid. Budou za sebou následovat mnohé události a
lidstvu budou dány velké znamení. Střet mezi Božím lidem a lidem temnoty bude stále víc
otevřený, dokud se neobjeví Antikrist, který poznamená konečnou etapu cesty k novému stvoření.
Všem, kteří si přejí patřit k Božímu lidu, ne pro výhody, ale z lásky k Bohu, budou dány všechny
potřebné milosti k uskutečnění správných kroků. Výjimečné Boží nástroje a celý jeho lid budou k
dispozici těm, jež si přejí být přivedeni ke Kristu, a tak pomohli všem lidem dobré vůle.
Nejmilovanější děti, radujte se v Pánu! On ve vás, s vámi a vaším prostřednictvím uskuteční svá
zaslíbení. Ano, vše se dokonává, protože vše bylo dokonáno. Láska, modlitby, slzy, utrpení a
mučednictví mnohých Božích dětí na Zemi a v různých částech vesmíru vytvořili velký poklad v
nebi. Z tohoto pokladu, jež je spojen s láskou a všemohoucností Trojjediného Boha, vy všichni
čerpáte sílu, světlo a moudrost, abyste mohli být představiteli skvělých a strašných časů, které
čekají lidstvo. Skvělých pro ty, kteří milují Boha, strašných pro ty, kdo ho odmítají.
Vše je dokonáno! Od příštího roku se otevře nová stránka vašich dějin, dějin celého vesmíru. Tato
stránka bude napsána Božím prstem a láskou jeho stvoření: andělů, lidí, malých a velkých, živých a
zesnulých. Všichni budou povoláni k budování Božího Království, nad kterým nezapadá slunce a
jež je připraveno od věčnosti pro ty, kteří budou mít vypraný oděv v krvi Beránkově.73
Končím svůj rozhovor s vámi, který trval celý rok. Uchovejte si vše co vám bylo řečeno; rozjímejte
nad tím, uskutečňujte je a nebojte se. Nebudete zanecháni sami, ve všem budete vedeni. Od příštího
roku k vám budou promlouvat mnohé Boží nástroje: andělé, svatí, Bohu věrní bratři z vesmíru. To
vám pomůže, abyste stále víc vstupovali do společenství s Mystickým tělem Kristovým a bude vás
to posilovat. Zvláštním způsobem vás bude chránit Nejsvětější Panna Maria a svatý Josef, kterým
vás od nynějška svěřuji.
Přijměte mé mocné požehnání spolu se vší láskou Nejsvětější Trojice, ve jménu Otce, Syna a Ducha
Svatého.“

73 Srv. Zj 7
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2013
Nech mrtvé, ať pochovávají svoje mrtvé... (Lk 9,60)

7. ledna 2013

Drazí čtenáři,
příchod nového roku nás vede k pozornosti a ještě větší odpovědnosti k Božímu dílu, které jsme
poznali a kterému jsme obětovali náš život. Opravdu, jsme nyní víc než kdy jindy pozváni k aktivní
účasti na uskutečnění Božího plánu pro tuto dobu, jak budete moci pochopit při čtení poselství sv.
Michaela archanděla.
Při jeho čtení poznáte, že se jedná víc než o pouhé poselství: já bych ho nazvala dokumentem
oznamujícím Boží program pro Zemi i pro celý vesmír. Proto považuji za zbytečné, abych něco
dodávala k obsahu promluvy sv. Michaela.
Proto mi nezbývá než se za vás společně se svými spolupracovníky modlit, abyste mohli pochopit
důležitost tohoto poselství a aby vám bylo stále jasnější místo, které vám Bůh předurčil ve svém
plánu v této době.

Žehnám vám v Kristu a přeji vám šťastný rok s Pánem. Bůh vám dej pokoj.
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Poselství sv. Michaela archanděla z 6. ledna 2013
Svátek Zjevení Páně

Drazí bratři a sestry z planety Země, přináším vám pozdrav od Nejvyššího Boha a přicházím na
jeho příkaz, oznámit důležité věci týkající se budoucnosti celého lidstva.
Jak dobře víte, v roce 2012, který právě skončil, se Bůh tázal lidstva na planetě Zemi, zda přijímá,
či nepřijímá Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele a jestli se mu zcela podřizuje. Odpověď na
tuto otázku byla zásadní pro započetí velké univerzální mise Církve, Božího lidu: přinést na každou
planetu ve vesmíru zvěstování spásy. Tato mise měla být zahájena už o Letnicích, ale nestalo se tak,
což vám bylo vysvětleno v minulých letech.
Božím přáním bylo, aby lidstvo do konce roku 2012 odpovědělo kladně na jeho pozvání a ujalo se
vedení univerzálního poslání, protože právě na Zemi se Kristus vtělil, zemřel a vstal z mrtvých pro
dobro lidstva celého vesmíru. Vesmírní bratři, kteří jsou věrní Bohu a jsou schopní volného pohybu
prostorem by dali k dispozici vašemu lidstvu svoji vědu a své prostředky, aby v plné spolupráci s
vámi provedli toto vznešené poslání.
Univerzální mise Božího lidu je velmi důležitou fází Božího plánu, prostřednictvím něhož bude
každá skutečnost na nebi i na zemi přivedena ke Kristu, aby mohla být na konci časů odevzdána
Otci. Přivedení celého stvoření ke Kristu předchází slavný Kristův příchod, který bude znamenat
konec starého a začátek nového stvoření.
V průběhu celých vašich dějin vás Bůh bez přestání volal k obrácení, nechal povstávat proroky a
svaté, až nakonec vám poslal svého Syna Ježíše Krista. Až do vašich dní vám Bůh dával k dispozici
všechny prostředky, aby vám pomohl pochopit vaše určení. Poslal vám Nejsvětější Pannu Marii ,
Matku Ježíšovu i Matku vaši, která se zjevila nesčetněkrát na Zemi. Bůh vám neskryl nic ze svých
plánů: prostřednictvím Ježíše Krista vám zjevil své přání být Otcem každého člověka a poslal vás
zvěstovat evangelium všem národům; mluvil k vám o novém stvoření.
Plán přivést ke Kristu všechno na nebi i na zemi, o kterém mluví Bible 74, vám byl oznámen a
opakovaně vysvětlen, skrze knihy a poselství, které jste mohli číst na těchto stránkách.
Bůh určil konec roku 2012 jako termín, do kdy musí dát vaše lidstvo souhlasnou odpověď, v
opačném případě bude postupovat jinak a předá poslání evangelizovat vesmír věrným lidstvům, pod
vedením jednoho z těchto lidstev. Rok 2012 skončil a Bůh chce abyste se dozvěděli co se stalo a co
74 Viz. Ef 1, 8-12
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se stane ve vesmíru, počínajíc Zemí.
Začnu tím, že Bůh působil hluboce v duších a mnozí z vás se probudili. Obsah knih a poselství,
který jste poznali prostřednictvím těchto stránek se dostal tam, kam se dostat měl. Bůh má své
prostředky, běžné i mimořádné, aby přinesl svá poselství těm, kteří ho milují, kteří mají víru,
pokorným a štědrým, tak jak je psáno: „Pokorné bude učit své cestě“ 75 Bůh je Bůh a nikdo mu
nemůže překážet, ani mu bránit. Proto vás ujišťuji, že rozšiřování těchto poselství, bez ohledu na
překážky a těžkosti, proniklo do Církve i mimo ni, víc než si dokážete představit.
Bylo nezbytné přinést Božímu lidu tento obsah. Tato poselství není možno považovat jen za další z
mnoha jiných, ale za proroctví určená pro tuto dobu, přímo spojená s mariánskými zjeveními ve
Fatimě a Medjugorje, která jsou mimořádným a přímým zásahem do vašich dějin, zásah kterého si
nejste ještě zcela vědomi. Během těchto zjevení se Panna Maria dotkla mnoha aspektů duchovního
života, ale její slova byla často vykládána lidsky, byla přeměněna nebo zamlčena, protože byla
nepohodlná. Vše co vám bylo přineseno prostřednictvím těchto stránek, představuje přirozené
doplnění a prohloubení toho, co Panna Maria už vysvětlovala třeba ve Fatimě, nebo v Medjugorje
obecnějším a a jednodušším jazykem, když se obracela k zástupům.
Na základě toho, co bylo zjeveno v těchto letech, se na Zemi vytvořily mnohé buňky lidí, kteří si
přejí aktivně se podílet na Božím plánu přivedení všeho ke Kristu. Bez ohledu na obtíže se na Zemi
vytvořil malý zbytek, který je věrný Bohu a je mu připravený být k dispozici. Bůh si tento malý
zbytek oblíbil; má ho rád a chrání ho. Přesto však počet lidí připravených jít až do konce, shledal
Bůh nedostatečným k provedení mise evangelizace celého vesmíru.
Bohužel, většina lidstva na Zemi nesčetněkrát ignorovala, nebo odmítla Boží pozvání. I mnozí
křesťané zůstali lhostejní, jiní se otevřeně postavili proti ve jménu „zdravé nauky“; další se těmto
zprávám vysmáli, považujíc je za divné fantazie, cizí vzhledem k cestě Církve. Každý se rozhodl,
jak považoval za vhodné, podle svého svědomí.
Bůh trpělivě čekal, nikoho nenutil. Nyní čas daný Zemi k rozhodnutí vypršel a Bůh přijal
rozhodnutí, které vám shrnu v několika bodech, abych vám usnadnil porozumění a umožnil vám o
tom přemýšlet a modlit se.

1. Poslání evangelizace vesmíru bylo předáno věrným lidstvům a jedno z nich bude v čele celé
mise. Být v čele znamená v tomto případě něco zcela jiného než na Zemi. Nejedná se o
vytvoření nějaké hierarchie, tak jak tomu bývá na Zemi, kde jeden poroučí a druzí
75 Viz. Ž 25, 9
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poslouchají, ale spíš jde o zajištění koordinace různých akcí, tak aby bylo dosaženo
stanovených cílů. Všechna věrná lidstva působí ve vzájemném souladu a jejich společenství
bude jejich opravdovou silou, větší než je síla jejich prostředků.

Pán vesmíru nechal zvolit samotná věrná lidstva to lidstvo, které bude stát v čele. Bylo vybráno
lidstvo z Alfa Centauri pro svoji naprostou věrnost, pro své velké vědecké a technické poznání a
také pro polohu jejich planety, vhodnou ke zřízení základny. Toto lidstvo poskytne lidi, prostředky a
také odpovídající prostor, aby si bratři cestující vesmírem mohli odpočinout a modlit se. Obyvatelé
věrných planet, kteří se nebudou přímo účastnit mise, budou mít za úkol modlit se a obětovat se
Bohu za misionáře a za evangelizovaná lidstva.

2. Bůh stanovil, že mise bratří bude zahájena dnes, v den kdy si Církev na Zemi
připomíná Zjevení Páně. Je to velice důležitý den v dějinách spásy.

Dnes si připomínáte návštěvu Králů, kteří se přišli klanět Ježíšovi a kteří byli vedeni hvězdou;
mnozí je považují jen za legendární postavy, ale tito králové skutečně přišli uctít malého Ježíše.
Nepocházeli z dalekého východu, ale z vesmíru: byli to králové a kněží lidstev věrných Bohu. Přišli
se klanět Bohu, který se stal člověkem, slíbit mu věrnost a dát se mu k dispozici; tímto skutkem
poznali a přijali vykoupení Ježíše Krista ve jménu všech věrných lidstev.
Přišli také poděkovat Panně Marii a uctít ji jako svou Matku; poděkovat a uctít sv. Josefa,
spravedlivého mezi spravedlivými. Jejich loď se zastavila nad místem kde se nacházel Ježíš a
vydávala nádherné světlo; toto světlo bylo pozdravem všech lidstev věrných Spasiteli vesmíru. Lidé
ze Země viděli dobře toto světlo, považovali ho za zvláštní hvězdu, velkolepý přírodní úkaz.
Přišli také, aby se setkali s Herodem a oznámili mu co se stane; Bůh chtěl, aby lid Izraele poznal
očekávanou událost narození Mesiáše. Mnohokrát posílal Bůh svému lidu posly přicházející z
jiných lidstev, nebylo to poprvé; lidé na Zemi je ale vždy nepoznali: měli je za anděly, mytické
postavy, bohy atd. Dobře víte, jak reagoval Herodes, strachoval se o svůj trůn a snažil se odstranit
Krále Králů; nařídil strašný masakr neviňátek, jeden z mnoha ve vašich dějinách.76
Tím, že se ukázal těmto králům, se Ježíš ukázal všem lidstvům vesmíru, jež jsou věrné Bohu už od
stvoření, která se tolik modlila za příchod Mesiáše a která pomohla mnohokrát vyvolenému lidu
76 Viz. Mt 2, 1-12
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Izraele. Bylo spravedlivé ukázat se jim, stejně jako lidstvu na Zemi. Proto Bůh vybral tento den pro
začátek mise mající za cíl ukázat všem lidstvům vesmíru Pánovu spásu.

3. Začátek univerzální mise je fází, která přímo předchází slavný Kristův příchod, který
bude koncem dějin tak jak je doposud znáte a bude začátkem nového stvoření. Dřív
než to nastane, podle toho co říká Ježíš, je nezbytné, aby bylo zvěstováno
Evangelium všem národům77. Všechno co existuje musí být přivedeno ke Kristu, aby
mohlo vstoupit do nového stvoření.

Dnes bratři věrní Bohu vychází zvěstovat, že Ježíš spasil lidstvo a že Luciferovo království je u
konce. Planet očekávajících tuto zprávu je mnoho: je mnoho mužů a žen, kteří musí být osvobozeni
z otroctví hříchu a podřízenosti temným silám.
Buďte si vědomi velikosti tohoto dne a radujte se! Začíná doposud nevídaná mise. Na jejím průběhu
závisí osud celého vesmíru: čím rychleji bude oznámena spása, tím více bude urychlen slavný
Ježíšův návrat. Modlete se tedy za vaše věrné bratry misionáře vesmíru a za ty, kteří očekávají
spásu, za to aby byla jejich srdce otevřena.

4. A teď přejděme k situaci na Zemi. Vaše lidstvo mělo být v čele celé univerzální mise,
ale dobrovolně se tohoto úkolu zřeklo. Skutečnost ve vesmíru je většině z vás skrytá,
ať už z nechápavosti a malé víry vašich politických a náboženských vůdců, nebo
kvůli zásadnímu chladu lidstva k Bohu. Proto musí lidstvo Země přenechat místo
lidstvu z Alfa Centauri a přejít na jiný plán.

Boží rozhodnutí ohledně Země je třeba chápat z hlediska spravedlnosti, ale také jako dobrotu a
milosrdenství: Bůh nemůže připustit, aby křehké a nepřipravené lidstvo, jako je to vaše, neslo
takovou odpovědnost. Pokud by většina lidstva odpověděla na Boží pozvání, bylo by tomu jinak:
lidstvo by bylo Bohem rychle připraveno s pomocí věrných bratří a doprovázeno na této misi
dalšími lidstvy, tak jak vám bylo mnohokrát vysvětleno. Nestalo se tak.

Přesto však Bůh nezapomněl na své děti na Zemi, které jsou věrné, které trpěli a obětovali mu svůj
77 Viz. Mt 24, 14
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život. Nezapomněl na modlitby a slzy proroků a svatých, ani na krev tolika mučedníků. Především
nezapomněl na to, co řekl, učinil a vytrpěl jeho Syn na této vaší planetě, ani na nekonečné zásluhy
Panny Marie a sv. Josefa.
A proto Bůh nechal na malém zbytku na Zemi úkol a privilegium evangelizovat Zemi samotnou.
Mohl na vaši planetu pozvat věrná lidstva, aby dovršila, co ještě dovršeno nebylo, vzhledem k
tomu, že Evangelium nepřišlo ještě ke všem lidem na Zemi. Bůh ale chtěl nechat iniciativu
evangelizovat Zemi na vás. Věrní bratři vám budou pouze pomáhat, způsobem a v čase stanoveném
od Boha; on vám slíbil jejich pomoc a oni přijdou, protože Bůh plní svoje sliby. Jejich zásah bude
ale omezený vzhledem k situaci, kdy by Země odpověděla kladně a ujala se vedení mise; i to je
Boží spravedlnost.
Úkol evangelizovat vaši planetu, která to velice potřebuje spočívá na vás: na Zemi převládá
pohanství, srdce lidí je vzdáleno od opravdového Boha. Záleží na všech buňkách, které se utvořily v
těchto letech, hlavně na nosných buňkách, úkol otevřít cestu lidem dobré vůle. Bůh nežádá velká
díla, spíše žít a svědčit Boží život a bratrský život podle Božích zákonů.
Proto přišel čas překonat všechna rozdělení a neshody a sjednoceni spolupracovat pro Boží
Království. Je čas, aby každý z vás zdokonalil sám sebe a aby každá buňka považovala bratrské
společenství za nejvyšší dobro a za opravdovou sílu schopnou evangelizovat. Vězte, že autentické
společenství je vaše první svědectví, je základem, na kterém se zakládá každý mimořádný Boží
zásah; ani věrní bratři vám nebudou moci pomoct, jestli nebudete jednotní, jestli se nebudete mít
rádi opravdovým srdcem. Nebudou moci nikdy navštívit buňku, kde jsou hádky a spory, tam
nebude příhodný terén pro jejich působení.
Zdokonalujte tedy svoje životy a usilujte o svatost. Bylo vám řečeno, že neposkvrněnost, oběť
vlastního života a společenství jsou úhelnými kameny Božího království; 78 snažte se tedy být
celiství, obětovaní Bohu, ve vzájemném společenství mezi sebou a Mystickým Ježíšovým tělem.
Modlete se za zesnulé, aby se i duše z očistce mohly podílet v plnosti na Božím plánu být přivedeni
ke Kristu. Vaše modlitba je pro ně důležitá, zrovna tak jak je důležitá jejich modlitba pro vás.
Křtěte v Duchu Svatém a ohni tolik duší, kolik je možno, jak jste byli poučeni 79, aby všichni, kteří si
přejí být pokřtěni mohli čerpat z křestní milosti a stát se součástí Božího lidu.
I když se nemůžete pohybovat fyzicky ve vesmíru, tak jak je tomu u věrných bratří, budete se
účastnit v duchu jejich mise, a oni počítají s vaší modlitbou. Buďte si vědomi vaší účasti na všech
78 Viz. Přes velkou bariéru kapitola 11
79 Viz. Přes velkou bariéru kapitola 9
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účincích velké univerzální mise; účast v duchu není méně důležitá než účast fyzická a úkol, který
vás čeká na Zemi není něco podřadného. Budete mít těžkosti, protože Lucifer bude čím dál víc
zuřit na Boha a na Boží děti; nemůže vám ale udělat nic zlého, jestliže zůstanete věrní Bohu a jeho
zákonům.
Zůstaňte spojeni se zvláštními Božími nástroji v této době: anděly, Centrální buňkou a věrnými
bratry; žijte s nimi v opravdovém společenství, aby jste byli chráněni a aby vám pomáhali. Tyto
nástroje se přimlouvají bez přestání před Bohem za lidstvo; nyní mají za úkol otevírat cestu, svou
modlitbou a svým darováním se všem, kteří evangelizují vesmír a Zemi.
1. Dnešní den znamená ještě zřetelnější rozdělení mezi Božími dětmi a dětmi temnoty. Lucifer
bude nadále oslabován mocí, která se bude šířit vesmírem započetím univerzální mise;
Lucifer se vzpírá odjakživa takovéto misi, ale ví, že už ji nebude moci brzdit. Divokost se
kterou bude působit bude ale jen zakrývat jeho zoufalství; proto se nebojte a braňte se
zbraněmi víry a pravdy, tím že zůstanete sjednoceni s Bohem budete vždy vítězit.

Buďte odvážní a s jistotou pokračujte. Dělejte to, co je vám na dosah, podle vaší originality, místa a
okolností ve kterých se nacházíte a žijete. Žádné donucování a žádné fanatismy! Žijte v
jednoduchosti Evangelium a nauku, kterou jste přijali a kterou přijmete. Bude vám dáno všechno,
co budete potřebovat k stále lepšímu chápání vašeho poslání. Bůh v žádném případě Zemi
nezatracuje, naopak, přeje si aby všechno co existuje na vaší planetě bylo přitahováno ke Kristu,
prostřednictvím vašeho svědectví; pomoci se vám dostane vrchovatě.

2. Ode dneška se od vás žádá větší rozlišování; neplýtvejte síly ve snaze obracet zatvrzelá
srdce, která se obracet nechtějí. Vaše pozornost se musí obrátit na lidi dobré vůle, kteří
neznají Boha z nevědomosti, ale kteří jsou otevřeni nechat se poučit. Nenechejte se chytit do
pasti těmi, kteří odmítají vaše svědectví, nesnažte se nikoho přesvědčovat. Mějte úctu ke
všem, nikoho nesuďte, buďte připraveni dávat svědectví když je od vás žádáno, neztrácejte
ale čas.

Rozlišujte mezi těmi, kteří vám kladou otázky, protože chtějí poznat pravdu a těmi, kteří vás chtějí
chytit do léčky, tak jak to dělali farizeové Ježíšovi. Takovým neodpovídejte a nechte na Bohu, aby
se jimi zabýval. Kdo nebude chtít vidět pravdu, dostane co chtěl, pomalu bude přestávat chápat co
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je pravda a bude se nořit do stále větších temnot. Každý bude mít to co si vybral.
Nebojte se, malý zbytku na Zemi, malé stádce milované Bohem! Pozvedni hlavu, protože se
přibližuje Ten, který je tvým světlem: oslavený Ježíš, naděje národů. Směle pokroč ke svobodě!
Neohlížej se na tvrdost srdcí kolem sebe, nenechej se odradit podmínkami na Zemi, ale upři zrak na
Boha a jeho hvězdu, která září pro tebe: Maria, tvoje matka, dcera Boží a dcera lidstva. Nedělej si
starosti o ty, kteří odmítají Boží život a jsou už mrtví i když zdánlivě žijí; místo toho se věnuj těm,
kteří se chtějí znovu zrodit shora. Rozuměj řeči svého Mistra a Pána, který řekl: „Nech mrtvé, aby
pohřbili své mrtvé; ty jdi a zvěstuj Boží království“.
Žehnám vám a jsem vám po boku se svými šiky, ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého
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Univerzální poslání Církve
7. února 2013
Drazí čtenáři,
nabízím vám poselství sv. apoštola Petra z 21. srpna 2012. Mnozí z vás ho již znají, protože je
uvedeno v knize „2012 Konečné rozhodnutí lidstva“, kterou jsme napsali společně s Tomislavem
Vlašićem a která byla vydána v nakladatelství „Lucci dell'Esodo”.
Rozhodli jsme se ho publikovat na těchto stránkách, aby se s ním mohli seznámit i ti, kteří nečetli
zmíněnou knihu, protože ho považujeme za velmi důležité. Slova sv. Petra dají s konečnou platností
odpověď na otáku, která mi je neustále kladena: „Proč Církev nikdy nemluvila o životě na jiných
planetách?“. Myslím, že z tohoto poselství budete moci pochopit mnohé, o čem můžete svobodně
uvažovat, podle vašeho svědomí.
Zdravím vás a žehnám vám v Kristu. Bůh vám dej pokoj.
Stefania Caterina
Poselství sv. Petra z 21. srpna 2012
Univerzální poslání Církve

„Již od začátku nám Ježíš říkal o životě ve vesmíru. Nám, svým apoštolům předem zvěstoval
naše budoucí poslání přinášet poselství spásy nejen pohanským národům na Zemi, nýbrž i
jiným národům ve vesmíru. Mnozí z nich ani nevěděli o existenci pravého Boha. Nebylo to něco
nového, protože lid už dlouho tušil, že ve vesmíru žijí jiní lidé. Tato intuice byla potvrzena
mnohými způsoby, ať už slovy proroků tak zkušeností samého lidu při příležitosti výjimečných
událostí, kterých se účastnil během svých dějin. Ony byly nesporným důkazem zákroku bytostí,
které se podstatně liší od andělů, bytostí mocných a dobrých, jež vícekrát pomohly
vyvolenému národu na jeho dlouhé cestě přípravy na příchod Mesiáše. Byť se jednalo o ještě
primitivní národ, Bůh ho připravil v duchu. Dnes máte víc vědeckých poznatků, ale jste méně
schopní věřit, protože se příliš spoléháte na vlastní poznání. V mé době to bylo opačně: lidé toho
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neznali mnoho, ale byli víc nakloněni uvěřit a Bůh učil mnohým věcem ve skrytosti srdcí.
Nezapomeňte, že pravá víra je zároveň poznáním Božích zákonů a Boží zákony nejsou jen morální
předpisy; jsou to také duchovní a fyzikální zákony, jež řídí celé stvoření.
Můžu dosvědčit naši připravenost na myšlenku, že nejsme ve vesmíru sami. Ježíšovo učení
potvrzovalo existenci jiných bratrů; uschopňovalo nás konečně pochopit, co Otec stvořil, co se stalo
následkem prvotního hříchu, a co si Otec přál učinit skrze jeho Krista, aby přivedl jeho děti k sobě a
učinil je hodnými svého Království.
Ježíšovo učení o vesmíru patřilo k těm věcem, které nám vysvětloval stranou, když jsme s ním
byli sami. Bylo totiž nutné, abychom tuto choulostivou skutečnost dobře pochopili, a abychom o ní
mohli jednoho dne mluvit. Kázání před velkým množstvím lidí bylo však jiné, protože lidé, kteří
naslouchali Ježíši, žádali světlo a útěchu v životních obtížích, potřebovali jeho milosrdenství. Ježíš
se takto velmi odlišoval od zákoníků a farizeů, jež byli chladní a neúprosní strážci Zákona.
My jsme uchovávali to, co nám Ježíš zjevoval; jen postupně jsme se otevírali velké skutečnosti
stvoření a uvědomovali si dosah takovýchto zjevení, Byli jsme prostí a věřili jsme Ježíši,
nevzrušovalo nás to. Pouze Jidáš Iškariotský se necítil dobře když slyšel Ježíšova slova; bál se
reakce farizeů, protože byl ambiciózní a představoval si Boží království podobné lidskému, v němž
by měl čestné místo. Proto se cítil ohrožený přítomností jiných lidí, odmítal představu, že by měl s
nimi sdílet svá budoucí privilegia.
Ježíš se po své smrti a vzkříšení s námi ještě dlouho zdržel a zjevil nám věci, jež bychom dřív
nebyli schopni pochopit80. Následně jsme byli při seslání Ducha Svatého při Letnicích upevnění ve
všem co nás Ježíš učil. Duch Svatý nám dal pevnost a definitivně vtiskl do našeho ducha Kristova
slova a jeho mysl81.
Jak se dalo předpokládat, už od začátku našeho kázání se proti nám rozpoutala Luciferova nenávist.
Byli jsme však navzájem sjednoceni a modlitba Marie, Ježíšovy Matky nás zvlášť podporovala.
Chtěl bych, abyste dobře pochopili co pro nás znamenala a co znamená pro vás modlitba
Matky. Jejím prostřednictvím proudí světlo a Boží moc. Bez ní bychom se mohli stěží postavit
strašné reakci kněží, starších, zákoníků a farizeů, kteří pociťovali ohrožení vlastní moci a
80 Srv. Sk 1,2 - 3
81 Srv. Sk 2, 1 - 13
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převrácení své doktríny. Představovali nás lidu jako lidi neznalé Zákona, rouhače a přívržence
nauky, která je proti Bohu a proti víře Izraelského lidu.
To o čem jsme mluvili bylo skutečně šokující a nejen pro Židy. Kázali jsme o Bohu, který sestoupil
na Zemi, jež umřel a vstal z mrtvých. Mluvili jsme o Ježíšem vykonaném vykoupení jako o
nezměrné skutečnosti překračující hranice Země. Ježíš nám to řekl jasně, že křesťané na Zemi
měli nést zvěstování spásy celému vesmíru jakožto svědkové Kristovy smrti a vzkříšení. Sám
Ježíš by je uschopnil k uskutečnění takového poslání. Použil by k tomu jiné, Bohu věrné národy ve
vesmíru, které by přišly na pomoc pozemské církvi; byli by jí po boku ve zvěstování a daly by k
dispozici prostředky a poznatky k pohybu vesmírem, podle toho jak to sami dělají už od počátku.
Společenství s Bohu věrnými národy a společně vykonané poslání by uskutečnilo Božímu
království, aby se rychli rozšířilo ve vesmíru a zaručilo by lidstvu na Zemi velký rozvoj, pravý
civilizační skok. To vše nám bylo jasné a snažili jsme to zdělit lidu, jak jsme jen mohli. Snažili jsme
se, abychom příliš nevystrašili tento chudý a primitivní lid.
Ježíš nám ve všem vycházel vstříc, tak jak nám slíbil, byl s námi v duchu a vedl nás. Naším
prostřednictvím se děly mnohé zázraky a my jsme den ze dne byli upevňováni. Potom přišly, nejen
pro nás, ale pro celou církev dvě důležité události. První spočívala v návštěvě některých Bohu
věrných bratří z vesmíru, druhá v obrácení svatého Pavla. První episoda vám nebyla nikdy
zdělena, druhá ano. Tyto dvě události znamenaly zvrat v životě církve.
Nedlouho po Letnicích, když jsme byli shromáždění k modlitbě se nám představili nějací
bratři a sestry, kteří pocházeli z jiných, Bohu věrných planet. Kromě nás apoštolů byla přítomná
Ježíšova Matka a jiní učedníci a učednice. Muži a ženy z oněch planet se nám představili jako naši
bratři, které Ježíš pověřil, aby nám ve všem pomohli a byli nám po boku v choulostivém poslání
evangelizace vesmíru. Byli nám podobní, nicméně jejich těla měla určité vlastnosti, které jsme
neznali; překvapilo nás, že k nám přišli zavřenými dveřmi, tak jak to udělal Ježíš. Ze všeho
nejdřív se poklonili před Marií, Matkou Páně a děkovali jí ve jménu věrných lidstev. Potom ji
požádali o požehnání.
Objali nás a obrátili se zvlášť na mě, coby církevního staršího, kterého Ježíš pověřil, aby shromáždil
jeho stádo. Věděli o všem co nám Ježíš řekl. Řekli nám o životě na jejich planetách, o jejich
zkušenostech a o tom co by pro nás mohli udělat. Dávali se mi zcela k dispozici, aby ode mě
obdrželi instrukce co mají dělat. Obdivoval jsem jejich pokoru. Byli to lidé, kteří působili dojmem,
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že jsou mocní jako andělé a žádali ode mě, prostého rybáře z Galilee, co mají dělat. Cítil jsem se
nepřipravený a řekl jsem jim to; odpověděli mi, abych se nebál, protože Ježíš mě vybral pro tento
úkol a dal by mi všechny potřebné milosti. Oni byli zde, aby zcela spolupracovali na Božím díle ve
mně a mým prostřednictvím. Dávali se k dispozici Božímu lidu na Zemi a tak umožnili rodící se
církvi zvěstovat celému vesmíru poselství evangelia, podle poslání, které jí určil Bůh. Pomohli by
nám duchovně a hmotně, aby připravili také naše těla k pohybu prostorem; byli mezi nimi kněží,
vědci a lékaři.
Všechny nás obklopovala síla Ducha Svatého, bylo to setkání bratří, kteří se měli rádi, děti
jednoho Otce vzájemně spojení v Kristu v přítomnosti Nejsvětější Panny Marie. Přijal jsem je
a prohlásil jsem se osobně připraveným udělat vše co ode mě Pán bude žádat. Vděčně jsem přijal
jejich spolupráci. To samé udělali i ostatní učedníci, byli jsme jedno srdce a jedna duše. Dobře si
vzpomínám, že se Ježíšova Matka smála, že byla šťastná z tohoto setkání. Byli jsme si jisti, že tento
nezapomenutelný den, měl znamenat začátek cesty přeměny a pozvednutí nejen pro církev, ale i pro
celé lidstvo na Zemi. Bylo zaseto nové stvoření bez ohledu na nezměrnost toho, co se před námi
otevíralo.
Tito vesmírní bratři nám poděkovali za přijetí a požehnali nás; řekli nám však, že nestačí naše
osobní ano. Bylo zapotřebí, aby byl věřící lid informován o jejich návštěvě a plně přijal jejich
spolupráci. Pán si přál, aby byla církev jednomyslná a svobodná ve svých rozhodnutích. Naši bratři
by čekali na naši odpověď a přijali by vůli církve ať už byla jakákoliv. Snažili jsme se o tom všem
informovat církev.
Obrácení svatého Pavla poznamenalo další etapu. Pán ho povolal, aby zvěstoval evangelium
pohanům nejen na Zemi, ale i v celém vesmíru. Svatému Pavlovi byl dobře znám Boží plán a
byl zvlášť poučen Duchem Svatým o skutečnostech ve vesmíru, prožil ohledně toho mnohé
mimořádné zkušenosti. Byl připravený evangelizovat všechny národy ve vesmíru. Hloubka jeho
ducha a síla jeho mysli učinily jeho kázání nezbytným k představení věřícím a nevěřícím dílo Ježíše
Krista.
Apoštol Pavel byl silnou osobností a nepřipouštěl žádné otálení při řešení problémů. Modlil se,
přemýšlel a rychle jednal. Proto chtěl co nejdříve říct věřícím o životě ve vesmíru o poslání církve a
postavit je před rozhodnutí zda buse tento aspekt přijat nebo ne, abychom mohli co nejdříve začít s
posláním, která nás čekalo. Já jsem byl rozvážnější, myslel jsem, že je správnější nejdříve upevnit
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církev v jejím poslání na Zemi a mezitím seznámit věřící s širšími skutečnostmi ve vesmíru.
Nechtěl jsem vyvolat paniku ani příliš předbíhat. Věděl jsem, že mnozí by tomu nerozuměli.
Mezi svatým Pavlem a mnou nikdy nebyl nesoulad, pouze jsme měli rozdílný náhled na věc;
on byl učeným člověkem v Božích věcech, byl zcela obrácen k nebi a měl schopnost se
pozvednout až k nejvyšším vrcholům ducha82. Já jsem byl rybář z Galilee, byl jsem konkrétním
člověkem a pastýřem rozličného a zatím slabého stáda. Rozhodli jsme se přenechat rozhodnutí
shromáždění apoštolů. Převládl rozvážný postup: informovat nejdřív ty, kteří byli silnější ve víře a
měli otevřenější mentalitu a teprve potom zbytek lidu. Mezitím bychom sledovali rozvoj církve,
abychom porozuměli, jak máme postupovat. Svatý Pavel jako Boží člověk, jímž i byl, se zachoval
podle našeho rozhodnutí, pouze nás žádal, aby se mohl zvlášť věnovat pohanům na Zemi a poučil i
je a tak připravil vhodný terén pro budoucí poslání.
Bez ohledu na rozdílnost názorů, všem nám apoštolům bylo jasné, že poslání církve ve
prospěch celého vesmíru bylo jedním ze základních aspektů působení Božího lidu. Toto
působení by se jinak vystavovalo nebezpečí, že bude omezené na Zemi s vážnými následky pro
duchovní a hmotný rozvoj lidstva. Začali jsme tedy pomalu hovořit o skutečnosti vesmíru k těm, jež
jsme považovali za otevřenější a připravenější. Mnozí to přijali, mnozí jiní odmítli věřit a přijat
něco takového. Pevně se postavili proti, zpochybnili naše kázání a začali rozšiřovat všelijaké
pomluvy mezi nimiž jako první, že jsme si vymysleli věci, které Ježíš nikdy neřekl. Brzo jsme se
octli v opravdu těžké situaci, jež ohrožovala samotný život církve. Potom už jsme nevzpomínali
téma vesmíru, abychom nevyvolávali pohoršení, v očekávání lepších časů83.
Znovu nás přišli navštívit bratři z vesmíru; s velkou bolestí jsme jim řekli, že lid není ještě
připraven na poslání s takovým dosahem, a že je ještě zapotřebí času k uzrání církve. Naši bratři
pochopili, povzbudili nás, slíbili nám svojí modlitbu a rozloučili se s námi. Dokud jsem žil, už jsem
je nikdy neviděl.
Zatímco církev rostla, připojovaly se k ní různé kategorie lidí: kněží, šlechta, obyčejní lidé a také
obrácení pohané. Církev se zvětšila a stala se velmi viditelnou. Všimli si toho i mnozí mocní,
ambiciózní lidé a přáli si vyniknout v tom, co se jevilo jako budoucí jediné náboženství světa.
Židé, Řekové, Římané a mnozí další se připojovali k Božímu lidu. Přinášeli své myšlenky, jak
82 Srv. 2. Kor 12, 1 - 10
83 Srv. 1. Kor 9, 1 – 2; 2. Kor 11
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organizovat církev. Ne vždy se jednalo o myšlenky vznešené a bez postranních zájmů. Navrhovaná
organizace často sloužila k vytvoření „mocných pozic“ ke prospěchu toho či onoho.
My apoštolové jsme v tom všem viděli vážnou hrozbu. Církev se vystavovala nebezpečí, že se
stane lidskou organizací založenou na právních normách, vedenou přísnými hierarchiemi,
ovládanou moudrými podle světa a ne podle Boha a prosáklou lidskými zájmy. Svatý Pavel se
brzo dostal do rozporu s určitými postavami, které začaly vyvstávat v křesťanských komunitách.
Jeho hlas se mnohokrát zvedl, ale marně. Utrpěl vážná pronásledování od nových „představených“
církve. Také my apoštolové jsme byli postupně odsunuti na okraj. Naše oči viděly jak roste církev,
ale ne tak, jak bychom mysleli a doufali. Především ne jak to zamýšlel Ježíš, totiž jako živý,
pokorný lid, jež je spojen s Kristem a jehož cílem není jen pozemská skutečnost, nýbrž skutečnost
kosmická, první buňka Božího lidu, který se měl jednoho dne rozšířit na celý vesmír. Církev, kterou
jsme měli před našima očima i přes velký počet jejich svatých a mučedníků se čím dál víc podobala
jednomu z mnoha pozemských království tvořených vládci a poddanými.
Po smrti nás apoštolů se v církvi mnoho věcí změnilo. Rozrostla se až do rozměrů „státního
náboženství“. Její cesta se nebezpečně propletla s cestou mocných lidí Světa. Zbytek jsou
dějiny a ty znáte. O vesmíru se už nemluvilo ani se už nic nepředalo budoucím generacím z toho co
nás o tom učil Ježíš. Představení Církve vzali v úvahu pouze Ježíšovo kázání ve velkých
shromážděních, které samozřejmě neobsahovalo žádnou zmínku o životě ve vesmíru. Všechno
ostatní bylo zavrženo. Snaha byla, zapomenout i samotnou vzpomínku na tento argument.
Aby toho bylo dosaženo, spolupracovaly spolu jak náboženská tak civilní moc, neboť měly stejný
zájem. Mocní, kteří se cítili být ohroženi ve svých zájmech přítomností jiných lidstev, dělali to
stejné jako dnes: schovali všechny zprávy a potlačili každý pokus o jejich rozšíření už ve svém
zrodu. Církev k tomu mlčela a nikdy nerušila mocné, s nimiž se mezitím spřátelila. Učitel řekl, že
není možné sloužit dvěma pánům a věděl proč to říká: když se církev stane přítelem mocných,
musí se zříct kázání pravdy. To je smutný zákon, jež je v platnosti do dnešního dne. Dobře si
všimněte co se děje i dnes, naleznete překvapující analogie s tím co se dělo v našich dobách.
Tato má řeč vás pohoršuje? Zdá se vám být snad příliš tvrdá? Není to tak. Není totiž pochyb, že z
lůna církve na Zemi, i přes její křehkost, během století tryskal velký pramen svatosti. Svatost
jedné části církve napravila mnohé nedostatky. Kromě toho, život člověka na Zemi je poznamenán
hříchem a porušením, jež vždy patřili k pozemské zkušenosti. Nicméně Církev, svatý Boží lid je
pozvaný k překonání hříchu a porušení skrze hluboké sjednocení s Ježíšem Kristem, který zvítězil
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nad hříchem, porušením a smrtí.
Spojení lidu s Ježíšovou Obětí je jedinou možností, jež dostalo celé lidstvo k vykořenění zla ze
sebe sama. Církev má za úkol otevřít cestu spásy každému člověku dobré vůle
prostřednictvím moci milosti, kterou dostala. Proto každý člen Božího lidu, jež je církev, je
pozvaný k oběti sebe sama Bohu skrze Ježíše Krista, jako živá oběť ve společenství s celým
Mystickým tělem. Pouze uskutečněním přechodu ze smrti k životu ve stopách Pána Ježíše,
nejen slovy, ale skutky, Církev zvítězí svůj boj proti Luciferovi a jeho šikům.
Na závěr vám říkám, že poslání církve evangelizovat vesmír se v Božích plánech neztratilo. On ve
své dobrotě respektoval svobodu křesťanů na Zemi. Téma života ve vesmíru dal do závorky, to však
neznamená, že ho smazal. Během dějin církve nepřestával Bůh posílat věrné bratry k těm, kteří na
to byli připravení, mnohým zjevil tuto skutečnost ve skrytosti srdce, připomněl jí prostřednictvím
mnohých proroků.
Poslání církve je a zůstane „univerzální“ v pravém slova smyslu, protože musí zahrnout celý
vesmír. Egoismus lidstva na Zemi nemůže navždy podmiňovat působení Ducha Svatého. Čas
čekání vypršel. Bůh dá církvi na Zemi nesporné znamení přítomnosti života ve vesmíru. Vytvoří se
malý zbytek, který přijme a pochopí tato znamení. Jestli se mocní na Zemi i přes tato znamení
budou nadále vzpírat nebo jestli se bude vzpírat velká část křesťanů, Bůh půjde stejně dál.
Nedovolí další zpoždění.
Jestli bude dostatečný počet křesťanů, kteří budou uskutečňovat poslání, které náleží Církvi už od
počátku, věrní bratři znovu přijdou, aby učinili, co je jejich posláním, to co nemohli udělat s námi.
Jestliže počet křesťanů na Zemi nebude dostatečný, jestli zůstane jen malý zbytek, Bůh pověří
bratry z jiných věrných lidstev, aby evangelizovali vesmír. Malý zbytek na Zemi se k nim
připojí.
Modlete se a připravte se, abyste byly připravení a uznaní za hodné patřit k věrnému lidu.
Moje požehnání a požehnání Kristových apoštolů ať je nad vámi a provází vás. Mějte odvahu!“
(Svatý Petr apoštol, 21.srpna 2012)
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Napřimte se a zvedněte hlavy (L 21, 28)
13. února 2013

Drazí čtenáři,
tato Ježíšova slova, převzatá od sv. Lukáše, použitá v nadpisu se vztahují ke slavnému Ježíšovu
příchodu. Zároveň se také vztahují ke každému okamžiku našeho života a lidských dějin, k situacím
příznivým i nepříznivým: Bůh se dává poznat tomu, kdo Ho hledá. Můžeme se radovat z jeho
mimořádné přítomnosti v této době a svědčit o ní.
Víra nás uschopňuje vnímat ji a její působení v nás i kolem nás. Kdo obětoval vlastní život Kristu
prostřednictvím Panny Marie je již zapojen do procesu nového stvoření; může si všímat
proměny v sobě, proměny, která se nezastaví a kterou nemůže nikdo zastavit. Živá víra ho přivádí k
prožívání hluboké zkušenosti ve které roste jeho jistota.
Zde vám bylo sděleno, že trojiční působení v nás bude uskutečňováno prostřednictvím
mimořádných nástrojů i prostřednictvím celého Mystického Těla. Na tento rok je předpovězena
zvláštní přítomnost andělů a svatých. Z mnoha prožitých zkušeností se s vámi chceme podělit
zvlášť o jednu, která vám může pomoci lépe se účastnit na tomto Pánově díle.
25. ledna 2013, na svátek obrácení sv. Pavla, se nám v duchu ukázal apoštol sám a mluvil k nám.
Sv. Pavel zdůraznil zvláště dva základní body: radost a konkrétnost.
1. Byl plný radosti a chválil Pána, protože se konečně započala evangelizace vesmíru.
Všichni apoštolové chválí Boha za toto dílo. V tomto roce je umocněna chvála svatých: oni
doprovází Boží působení s velkou chválou vděčností. Sv. Pavel nám chtěl předat tuto radost,
abychom na ní měli také účast.
2. V našem duchu se okamžitě zrodila otázka: "Co a jak máme dělat?" Sv. Pavel nám
dal konkrétní odpověď: "Přijímejte Boží vůli v tom, v čem se zrovna nacházíte. V mém
životě jsem se modlil, kázal, pracoval; byl jsem ve vězení, pronásledován, vydán na smrt a
zabit. Ve všech těchto situacích jsem sloužil Bohu. Dělejte totéž."
Můžeme tedy tyto dva body shrnout pro naši cestu proměny: za všech okolností jsme schopni žít
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jako vzkříšení, chválit Boha a ukazovat Boží život v nás.
Jak se můžeme účastnit na mocném trojičním působení? Sám Ježíš nám to vysvětlil: "Kdo mne
opravdu miluje, zná má přikázání a uskutečňuje je. Kdo mně miluje bude milován od mého Otce; a
i já ho budu milovat a dám se mu poznat". (J 14, 21) Dále říká: "Otec vám pošle v mém jménu
ochránce: Ducha Svatého. Ten vás o všem poučí a připomene vám, co jsem vám řekl" (J 14, 2526)".
Bůh je tedy v nás přítomen. Pochopit jeho život a působení můžeme do té míry, nakolik jsme
otevřeni jeho přítomnosti. Největší pozornost, kterou můžeme projevit před Bohem spočívá v
tomto: milovat ho ze všech sil, nade vše, tak jak Bůh miluje každého z vás a současně svědčit o
Boží lásce druhým, milovat bližního jako sebe sama.
Ukážu vám několik konkrétních kroků:
1. Rozhodnu se věnovat určitý čas Bohu. Ponořím se do svého ducha, do hloubky své
bytosti, jednoduchou modlitbou mého srdce. Přináším Bohu všechno co mně ruší a co mně
rozptyluje: moje hříchy, má zranění, provokace přicházející z venku. Zbavím se všeho co mi
vevnitř brání vnímat Boží přítomnost a ponořit se do jeho lásky. Svěřuji a obětuji svůj život
Bohu.
2. Svěřuji se Božímu působení a účastním se na něm. Bůh mně stvořil a vykoupil mně.
Bůh tvoří vše nové ve mně a ve vesmíru, to je jeho dílo. Procházím několik veršů žalmu
139:
"Pane, ty mě zkoumáš a znáš;
víš o mně ať sedím, nebo vstanu.
Zdálky je ti jasné, co chci dělat; sleduješ mou stezku i místo, kde ležím,
všechny moje cesty jsou ti známy." (Ž 139, 1-3)
"Bože, zkoumej mně, ty znáš mé srdce,
zkoušej mě, ty znáš můj neklid. Zkoušej mně hleď,
zda jsem nesešel na cestu trápení, a po cestě věčnosti mě veď! " (Ž 139, 23-24)
V každém tvém slově jsi Ty. Přeji si, aby mně každé tvé slovo zkoumalo a poznávalo, aby mně
zahalilo svým hlubokým významem...Ať nepřeváží moje iniciativa, ani má interpretace, ale tvoje
trojiční interpretace, která ve mně tvoří vše nové, která všemu přináší spásu, posvěcuje a přivádí k
dokonalosti.
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2.
3. Hledám živého Boha, takového jaký je. Když ho nadřadím všemu, svým potřebám, zdraví,
svému vlastnímu životu, dostávám nový život, který sestupuje od Boha a který je úplný, svatý ...
Dostávám VŠECHNO.
4. Vnitřně přijímám Ducha Svatého, který ve mně vytváří své plody, lásku, radost, pokoj,
porozumění, srdečnost, dobrotu, věrnost, pokoru, sebeovládání (Gal 5, 22-23). Vibruje ve mně Boží
život...Když obnovuji své setkání s Bohem, nořím se do jeho lásky, znova se rodím, dělám další
krok a stávám se novým stvořením...
5. Rozhoduji se žít Božím životem a projevovat Boží skutečnost. Tak jako v přírodě se ve mně
rozjaří: všechno začíná rašit, kvést, růst; s krásou a vůní je všechno přitahováno k nádhernému
univerzálnímu společenství...
6. Z hloubky svého bytí vzdávám chválu Bohu. Nikdo mě této chvále neučil, sám Bůh ji ve mně
zrodil a pozvedá ji k sobě. Sjednocuje ji, ve svém Duchu s ostatními v nebeské liturgii. Vím, že to je
můj osud, osud všech jeho dětí a nového vesmíru. To všechno otevírá mé horizonty a spojuje mně s
Božskou univerzální mocí, která postupuje a už se nezastaví.
Bůh je opravdu přítomen, nechává se kontemplovat; je naprostou jistotou! On sám mně
poučuje, protože mně noří do svého života. V něm mohu kontemplovat celou skutečnost.
Pokud jdete a setkáváte se s Bohem každý den, využíváte každého okamžiku s ním, spatříte ve
svém životě divy a život sám se stane největším znamením, které vám může Bůh dát. Zakusíte,
jak se uzdravují vaše zranění, zapomenete na hořkost urážek a odpuštění ve vás vyprýští v podobě
proudícího života. Každý Boží dar se ve vás autenticky a dospěle projeví. Z každého vašeho skutku
bude prosvítat Boží život. To bude autentické svědectví o trojičním působení ve vás.
Váš život se stane nepřetržitou Boží chválou, která bude den za dnem růst, až do chvíle, kdy
vejdete do nového stvoření. To bude chvála celého vesmíru.
Děkujeme vám za vaši cestu k Bohu. Jsme stále spojeni se všemi Božími dětmi a stále silnější v
jeho Duchu. Objímáme vás a žehnáme ve jménu Trojjediného Boha.
Tomislav Vlašić
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Nová doba pro Boží Církev
23. února 2013
Drazí čtenáři,
přináším vám ještě další poselství z knihy „2012 Konečné rozhodnutí lidstva“, napsané společně s
Tomislavem Vlašićem a vydané v nakladatelství „Luci del'Esodo“.
Zdravím vás a žehnám vám v Kristu. Bůh vám dej pokoj.
Poselství svatého apoštola Pavla z 30. srpna 2012
"Po svém obrácení jsem strávil dlouhý čas v rozmýšlení a přípravě na poslání s kterým mě Pán
neustále seznamoval84. Ježíš mě povolal, abych byl apoštolem, přestože jsem s ním nebyl od
začátku. A nejen to, jak sami víte, byl jsem pronásledovatelem křesťanů.
Ve chvíli svého obrácení byli křesťané a Pánovi apoštolové zvlášť naplnění takovým
bohatstvím milosti, které si jen stěží dokážete představit. Apoštolové opravdu projevovali Boží
moc, jejich zkušenosti se neomezovaly na nějaká vidění nebo zázraky. Mimořádné zkušenosti pro
ně byly na denním pořádku. Ne z toho důvodu, že by byli „supermani“, ale proto, že církev dostala
při Letnicích zvláštní impuls, který byl nutný pro uskutečnění jejího poslání. Bylo na apoštolech,
aby otevřeli svou obětí cestu lidu. Dělo se to tak, že svědčili o výjimečné síle milosti přítomné v
životě církve. Mystický život v prvotní církvi byl základem každé zkušenosti Boha.
V dnešní církvi už není přítomná podobná síla, nicméně je povolaná ke stejnému poslání jako
tehdy. Proč to tak je? Protože dnešní Boží lid a apoštolové dnešních dnů víc věří v sílu rozumu
než v sílu víry, nehledě na to, že rozum a víra nejsou v protikladu, ba naopak. Bojí se zázraků a
dívají se na ně podezřívavě, protože neví jak by je zařadili podle lidské logiky, podle racionality,
která je vlastní této vaší době. Za nás to bylo jinak, proto také mé zkušenosti byly přijaty apoštoly,
Petr mi podal pravici na znamení své úcty a důvěry, protože ve mně poznal Pánovo povolání a jeho
dílo85. Mezi námi dvěma nikdy nebyly rozepře bez ohledu na všechny rozdíly v mentalitě a
vzdělání.
84 Gal 1,11 – 23
85 Gal 2,9
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Ježíš mluvil se svými apoštoly dokud byl s nimi a mluvil k mému duchu po mém obrácení. Mezi
námi nebyl rozdíl v přípravě, každý z nás věděl co má dělat a co má říct lidu. Petr a já, tak jako
ostatní apoštolové, jsme mluvili o novém stvoření86. Nebyl to zajisté plod naší fantazie, jak by
někdo z vás mohl tvrdit. Ježíš o tom mluvil a sliboval, že přivede lidstvo do nového rozměru.
Mluvil o přivedení celého stvoření k sobě coby vrcholu působení své církve a jako o nutném úvodu
k novému stvoření.
Proto nám dal poznat celou skutečnost, která je v celém vesmíru, protože poselství spásy, které bylo
zvlášť svěřeno církvi na Zemi mělo naplnit vesmír. Jen tak by bylo možné k Němu přivést všechno,
na nebi a na Zemi. Nazýváte mě „apoštolem národů“ a opravdu sem jím i byl. Národy o nichž však
mluvíte nebyli jen pohané na Zemi, ale všichni lidé, které stvořil Bůh a jež žijí v celém vesmíru.
Nesmírná velikost a hloubka Božího díla nebylo pro mě neznámé, protože můj duch putoval
různými vesmírnými skutečnostmi. Pán mi umožnil prožívat výjimečné zkušenosti, navštívit
neznámé planety a setkat se s různými civilizacemi, které žijí ve vesmíru.
Svatý Petr vám řekl, jak se měly věci v první církvi a jak byla postupně odkládána stranou
skutečnost civilizací na jiných planetách. Poslání církve se zaměřilo pouze na národy žijící na Zemi.
To byla moje největší bolest a také bolest ostatních apoštolů. Nicméně nám Ježíš slíbil, že přijde
pravý čas pro poslání církve v celém vesmíru.
Toto je nová doba pro církev na Zemi! Toto je nová příležitost, kterou dostal Boží lid na Zemi,
aby zanechal stranou pochybnosti a strach a tak obdržel dynamičnost víry, která mu umožní
překonat Zemskou bariéru a přeskočit hradby racionality. Toto je poslední výzva pro ty, kteří
představují církev na Zemi, aby otevřeli dveře všemu lidstvu ve vesmíru, aby církev byla
matkou národů jak se často představuje, bohužel však pouze slovy.
Církev na Zemi je povolaná odpovědět tím, že se otevře skutečnostem, které jsou ve vesmíru, k
evangelizaci i jiných civilizací než jsou na Zemi. Pán čeká odpověď od každého věřícího a od
představitelů církve. Říkám vám, že nemá význam tvářit se, že se neví o znameních života ve
vesmíru, byly dány a nadále přicházejí. Ti, jež představují církev se před těmito znameními z
nebe nemohou chovat jako ti, kteří nevěří nebo jako vědci, kteří se zabývají určitými fenomény a
dávají rozumové vysvětlení, jež vede skoro vždy k odmítnutí. Kdo se prohlašuje „pastýřem“, se
86 2Pt 3,1 – 10
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musí chovat jako člověk víry.
Člověk víry není naivní, aby vše přijímal se zavřenýma očima, člověk víry umí rozlišovat. Jeho
rozlišování však nikdy nepochází ze strachu před tím co je rozumově nevysvětlitelné, ale z
neomezené otevřenosti k Božímu působení, pro něž není nic nemožné. Člověk víry vlastní
rozvážnost, která je darem Ducha Svatého a ta nemá nic společného s lidským strachem, jež je
plodem kompromisů a lidských ambicí.
Proto člověk, který opravdově žije z víry, má schopnost rozlišování pod vedením Ducha
Svatého a to nemůže chybovat, protože sám Duch potvrzuje jeho působení. Jak?
Prostřednictvím společenství věřících. Když jsem se modlil s věřícími prvních křesťanských
společenství, byly výjimečné dary běžné, protože Duch Svatý intenzivně působil, všichni jsme byli
účastni přímého Božího zásahu ve výstavbě rodící se církve. Můj úkol apoštola nespočíval v tom,
abych řekl osobě jestli určitý dar pochází od Boha nebo ne, tím méně jsem potvrdil nebo zabránil
projevy těchto darů. Můj úkol spočíval v modlitbě a oběti sebe sama za každého věřícího a za celé
společenství.
Úkolem každého apoštola a pastýře, dnes jako tehdy, je pomoci každému, aby se stal
svobodným člověkem v Bohu. Ne svobodným podle lidí, ale podle Boha, protože vy všichni jste
povolaní ke svobodě Božích dětí. Toto byla moje povinnost před Bohem: zvěstovat poselství
evangelia, pomoci každému člověku dobré vůle, aby se zhlédl v tomto poselství, aby byl celistvým
před pravdou, schopným obětovat sebe Bohu, schopným žít ve společenství s bratry.
Oběť života Bohu, celistvost a společenství jsou základem, na němž se vytváří identita
každého člověka a každého společenství, jsou to základy celistvé víry a pravé svobody. Když se
u určitého člověka nebo ve společenství, které je naplněné vírou a svobodou projeví výjimečný dar,
může to přinést jen dobré plody a pravé společenství zabraňuje proniknutí zla. Kdo žije celistvě
před Bohem, nebude nikdy oklamán a nikdy nebude moci klamat, protože Duch, který je dárcem
každého obdarování, potvrdí své dílo prostřednictvím druhých lidí, jež také žijí celistvě svou víru a
společenství s druhými. Tak tomu bylo v komunitách věřících, v nichž jsem kázal. Když se někdo
zvedl ve shromáždění a představil určitý dar, všichni přítomní uznali, že tento dar pochází od Boha.
Bylo to bezprostřední a jisté rozlišování, které přinášelo pokoj a posilovalo víru, naději a lásku.
Prostřednictvím tohoto daru se probouzely další dary u jiných osob. Takto se harmonizovaly dary
Ducha, doplňovaly se a potvrzovaly navzájem. Tímto způsobem rostla církev a sílila.
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Církev nebyla založena námi apoštoly, nýbrž výjimečným působením Ducha Svatého, který
přímo působil skrze lid. Církev je Božím lidem, který jde společně se svým pastýřem Ježíšem
Kristem a je vedena Duchem Svatým směrem k Otci. Proto je církev založena na lidu a lidem,
který žije v jednotě s Nejsvětější Trojicí a projevuje její život.
My apoštolové jsme se obětí svého života a kázáním účastnili na působení Ducha a tak jsme každou
osobu provázeli v jejím duchovním růstu. Byli jsme otci víry, protože jsme pomáhali osobám v
jejich růstu, byli jsme otci a ne pány. Coby praví otcové jsme nevnucovali svoji autoritu, ale
používali jsme ji k doprovázení každého věřícího a celé komunity na cestě víry, aby každý dosáhl
zralosti víry, stal se schopným žít ve vztahu s Bohem, aby dokázal sám rozlišovat mezi dobrem a
zlem a žil ve společenství se všemi. Ujišťuji vás, že není možné lhát před společenstvím, které
celistvě žije před Bohem. Proto byly první komunity věřících místem, kde rostla svatost a kde se
množily Boží dary.
Myslíte, že jsme my apoštolové mnoho kázali a přesvědčili lidi zvukem slov? Ne, my jsme
málo kázali a mnoho se modlili, právě opačně, než je dnes zvykem. Církev je plná kázání,
rozmluv a slov, ale je chudá na modlitbu. Osobní a společná modlitba je dechem jednotlivce a
celého Božího lidu, protože umožňuje udržovat vztah s Bohem živým, což umožňuje Duchu
Svatému, aby působil v každém a ve všech.
Každá osoba má ducha, ale říkám vám, že každá křesťanská komunita by měla mít ducha,
který se formuje počínaje životem, jež proudí v každé duši a prostřednictvím upřímného
společenství vyzařuje ze samotné komunity s výjimečnou silou. Tak se rodí jednota úmyslů. Když
má společenství ducha, který je otevřený Bohu, ducha pokorného a upřímného, jeho členové jsou
„jedno srdce a jedna duše“. Tehdy se projevuje různorodé Boží působení, jež vzbuzuje dary a
poslání u jednotlivců a v celém společenství. To se dělo v prvních komunitách bezprostředně po
Letnicích.
Nyní se vás ptám: může být dnes Církev, lid Boží považován za společenství s otevřeným
duchem, pokorná a upřímná, v níž se projevují v plnosti Boží dary a v níž každý dospívá
zralosti ve víře, k pravému rozlišování, k jasnému poznání svého poslání? Odpověď nechám na
vás, ale chci zdůraznit některé věci, abych vám pomohl porozumět.
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Letnice znamenaly začátek poslání církve. Duch Svatý sestoupil, aby potvrdil rozhodnutí
apoštolů a prvních učedníků následovat Ježíšův život a jeho učení a připravenost k poslání,
které jim určil. Od té chvíle byly první komunity naplněny dary a žily v modlitbě ponořeny do
Boha. Ježíš působil skrze svůj lid v síle Ducha Svatého a církev rostla.
Církev se stále rozrůstala a přijímala lidi všech původů a kultur. Bohužel, mnozí byli přitaženi ne
touhou následovat Ježíše Krista, nýbrž chtěli patřit k určité „organizaci“, v níž lidé konali zázraky s
velkým dosahem. Není se tedy čemu divit, že mnozí ambiciózní lidé chtěli vzít do rukou „moc“,
která pocházela od Boha a používat jí k vlastním účelům. Duch zrádce Jidáše znovu oživoval v
mnohých a začal působit v rodící se církvi. Ďábel našel způsob, jak pokračovat v díle započatém
Jidášem Iškariotským tím, že vzbuzoval další „Jidáše“, aby překroutil tvář církve. Kolik Jidášů už
bylo za celá století? Mnoho, příliš mnoho!
Jiný duch pronikl do křesťanských komunit; také on působil v jednotlivcích a v celé komunitě. Brzo
se zrodily rozepře a spory všech druhů; nedostatek pokoje a společenství zrodil tvář první církve.
Bez úspěchu se zvedaly hlasy apoštolů a spravedlivých. Já sám jsem se ocitl ve strašném boji mezi
protichůdnými duchy. Viděl jsem, že se den ze dne ztrácela celistvost víry a ona jednota úmyslů,
které byly silou prvních komunit. Křesťanské komunity se postupně přetvořily z prostých večeřadel
lásky a modlitby v přísné hierarchické organizace, které byly stále víc přitahovány pozemskou
mocí. Boží Království se již nechápalo jako rozměr ducha, ale jako pozemské království, jež tvoří
vlastnictví, zákoníky a privilegia. Toto království mělo vládnout navždy; byla to stejná myšlenka
jako u Jidáše Iškariotského.
Církvi se nakonec podařilo stát se přítelkyní mocných. Jaká byla cena takového přátelství? Velmi
těžká, protože Bůh stáhl neskutečnou moc, kterou měly první komunity, aby zabránil přejití
takové moci do nesprávných rukou. Od té chvíle přestaly v církvi působit mnohé dary. Během
dějin církve nepřestával Bůh vzbuzovat muže a ženy, kteří byli naplněni podobnou mocí, jako byla
na počátku, aby všem ukázal, že moc patří jemu a ne lidem nebo Církvi.
Církev uchovává dary milosti, ale jen v té míře nakolik na milost odpovídá, to znamená, že
jde vážně sama ve stopách Kristových a zanechává stranou egoistické touhy. Kdo následuje
vlastní egoismus je modlář, i když prohlašuje, že je Kristův, že patří k církvi. Staví do středu sebe
sama a ne Boha. Žádný modlář nemůže vlastnit Boží dary, žádná komunita jejíž členové jsou
modláři a pokrytci.
267

Takto působí duch zla: když se mu nepodaří vlastnit, ničí. To se děje i v Božím lidu, když se v něm
zahnízdí duch zlého. Proto praví Boží lidé, kteří jsou naplněni Božími dary, byli skoro vždy
odmítnuti a pronásledováni, protože nepřijali kompromisy a nesehnuli se před přáními mocných. To
se často dělo ve jménu církve. Jaké církve? Té, jež s vděčností přijímá Boží dary, proroky jako
proroky a spravedlivé jako spravedlivé a umí je rozpoznat? Nebo církev, která chce vlastnit Boží
dary, aby je mohla využívat podle toho jak se jí zlíbí a když to nejde, kamenuje proroky a zabíjí ty,
kteří jí byli posláni87, protože nezná a nechce znát dobu, v níž byla navštívena88?
Naštěstí i dnes je církev naplněná svatostí. Je to svatost prostých, pokorných, těch, kteří chtějí
jen sloužit a milovat Boha bez ambicí a kompromisů. Těmto říkám: zvedněte hlavu, protože Pán
zakročí, aby oddělil, jednou provždy, beránky od kozlů, a aby shromáždil stádo svých chudých.
Zakročí, aby očistil tvář své církve a uschopnil ji k vykonání svého poslání. Toto je vhodná chvíle k
rozhodnutí připadat věrnému lidu!
Boží království, to pravé, se rozšíří ve vesmíru. Bůh k tomu použije svůj věrný lid, svojí církev,
aby se jeho poselství spásy dostalo ke každému národu ve vesmíru. Dokoná své dílo
prostřednictvím té části věrné církve, jíž vrátí počáteční moc a přidá jí nové milosti pro tuto dobu.
Proto si pospěšte s vaší odpovědí, abyste patřili k této církvi.
Uvědomte si, že toto je výjimečná doba, je to čas vesmírných letnic. Duch Svatý sestupuje, aby
utvrdil každého člověka ve vesmíru, který se rozhodl patřit Bohu skrze Ježíše Krista. Je na
pozemské církvi, aby shromáždila nezměrné Boží stádo, které je roztroušené ve vesmíru, aby ho
přivedla ke Kristu a tak byl vytvořen jeden nezměrný národ. To je posláním církve, jež mělo začít
od jejího počátku.
Ve vesmíru jsou mnohé národy, muži a ženy, kteří jsou připravení sloužit Bohu. My
apoštolové jsme se setkali s mnohými z nich během našeho pozemského života. Můžu říct, že ke
mně tito bratři přišli, pomohli mi a modlili se za mě. Oni nyní čekají, stejně jako tehdy, na odpověď
Církve na Zemi, aby se k ní přidali v jejím poslání. Jestli se nepřijde dostatečná odpověď, pověří
Bůh tyto národy, aby vykonaly vesmírnou misi, kterou nebyla Církev na Zemi schopna vykonat. Ti
kteří na Zemi odpoví, se připojí k věrným lidstvům, budou dobře přijati a budou spolupracovat na
87 Mt 23
88 Lk 19,41-44
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misi, jež si přeje Bůh.
To bude Boží církev, Jediná v celém vesmíru. Ona připraví cestu pro slavný Kristův návrat,
přijme ho a bude s ním v novém stvoření. Nejsvětější Panna Maria, Boží Matka a Matka všech
národů, andělé a svatí, zvláštní Boží nástroje v této době se za vás modlí, abyste byli silní a
rozhodní. Zvláště my apoštolové nad vámi bdíme v této době.
Žehnám vám ve jménu Pánových apoštolů a toto požehnání ať vás posílí a chrání vás. Ve jménu
Otce, Syna a Ducha Svatého!“

Univerzální mise započala

24.ledna 2013
Je to tak, drazí čtenáři. Univerzální mise započala s plnou Boží mocí; už se nezastaví ani
nevrátí. Dřív než začneme tuto úvahu připomeňme si klíčové body posledních poselství zjevené
prostřednictvím Stefanie Cateriny, které nás připravily na tuto velikou událost.
Kromě mimořádných nástrojů určených pro tuto dobu Bůh zapojil do tohoto působení celé
Mystické Tělo Kristovo tvořené živými i zesnulými věřícími celého vesmíru: "Počínaje příštím
rokem (2013) bude celé Mystické Tělo postupně zapojeno do mocného Božího působení pro
přivedení celého stvoření ke Kristu" říká sv. Michael v poselství z 20. listopadu 2012. 89 Ve stejném
poselství oznamuje zrození nového lidu: Počínaje příštím rokem 2013, všichni, kteří v těchto
letech plně přijali Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele a rozhodli se věrně sloužit Bohu,
objetujic mu život skrze Pannu Marii budou povoláni aby se stali novým lidem. Tento lid bude
pověřen posláním zvěstovat v celém vesmíru Ježíše Krista. Pokračuje prohlášením "Vše co Boží
Syn oznámil a předpověděl, se musí naplnit v jeho svatém lidu. On je Alfa i Omega: co v něm bylo
započato se v něm i završí."
Pro tuto dobu je předpovězeno, že Trojiční moc, Boží všemohoucnost završí Boží plán. Duch
Svatý v této souvislosti říká v poselství z 12. prosince 2012: "Přijde den, kdy se Boží dílo projeví v
celé své moci. Nikdo nebude moci předstírat, že se nic neděje a někam utéct, nebude žádné cesty k
úniku...K tomuto počátečnímu lidu se připojí další z celého vesmíru a vytvoří se jediné stádce
kolem jediného Pastýře Ježíše Krista. Bůh použije tento lid k poražení Luciferova království,
89 Všechna citovaná poselství byla publikována na těchto stránkách
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království smrti."
V poselství z 6. ledna 2013 nám sv. Michael oznámil počátek vesmírné mise. Mise je svěřena
nám všem, kteří náležíme Kristu. Vedením této mise Božího lidu bylo pověřeno věrné lidstvo z
Alfa Centauri, namísto lidstva Země, které k tomu bylo původně určeno v Božích plánech; naše
lidstvo, bohužel, neodpovědělo odpovídajícím způsobem. Sv. Michael vysvětluje: " Boží
rozhodnutí ohledně Země je třeba chápat z pohledu spravedlnosti, ale také dobroty a milosrdenství:
Bůh nemohl připustit, aby křehké a nepřipravené lidstvo, jako to vaše, neslo takovou
zodpovědnost."
Bylo nezbytné v krátkosti shrnout poslední poselství, abyste si uvědomili nit spojující jejich obsah a
neztráceli se v detailech a lidských interpretacích. My bychom teď rádi připojili své svědectví,
abychom vás povzbudili.
 Bůh je ve své dokonalosti naprosto spravedlivý. Zároveň je však jeho spravedlnost dobrá
a milosrdná. Je to dokonalá pravda, ve které se odráží náš život a celá skutečnost. Jsme
povoláni přijímat ji a pokorně se jí klanět.
Bůh nikoho neodmítá, ani lidstvo na Zemi, navzdory jeho nevěře. O tom musíme svědčit
především my ze Země, kteří jsme poznali Ježíše Krista solidárního s námi ve všem kromě
hříchu.90 Toto naše svědectví vítězí nad zlem prostřednictvím Ježíše Krista a velmi přispívá ke
spáse celého vesmíru. Nikdo nás nemůže tohoto svědectví zbavit, ani nás v něm zastoupit. Naopak
jsme povoláni porazit zlo na Zemi spolu s celým Kristovým Mystickým Tělem.
 Bůh ve své dobrotě a nekonečné inteligenci ví jak postupovat a dá
prostředky a způsoby tak, aby přivedl celý vesmír k novému stvoření.
Jeho působení je k užitku všech, včetně nás na Zemi. Víme, že před ním
mohou být poslední prvními a první posledními; 91 všichni jsou však povoláni
k plnosti. Všechno, co Bůh uskutečňuje ve vesmíru se odráží ve vesmíru a
naopak.
 Boží působení se šíří v celé své síle a můžeme o něm svědčit. Pokud
přijmete toto působení ve skrytu vašeho ducha, budete ho zakoušet stále více
každý den a budete ho odrážet na druhé. Proto buďte věrní Bohu ve všem, v
čem jste byli poučeni.
 Účast Božího lidu Země na univerzální vesmírné misi není ztracena ani
90 Ž 4, 15
91 Mt 20, 16
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omezena. Hlavní působení Boha prostřednictvím jeho nástrojů, je působení v
duchu, který se vylévá bez ustání na vesmír. Jednoho dne se ukáží před
našima očima jeho plody: nové stvoření. Proto mějte odvahu!
 Bůh začíná působit uvnitř nás, aby se poté projevil navenek. Taková byla
zkušenost prvních Letnic,92 zkušenost všech svatých. Bůh se snaží přijít k
člověku, přeměnit ho, přivést ho k dokonalosti jeho existence, aby mohl
vládnout vesmíru společně se svým Stvořitelem. Nechejte se zapojit do
mocného Božího působení, které vás přivádí na cestu k novému stvoření.
Přivedení celého vesmíru ke Kristu nenastane nějak magicky,
prostřednictvím "výletu" na kosmické lodi, anebo prostřednictvím lidí,
kteří nejsou připraveni nechat se proměnit Bohem. Nenechejte se zmást
nepřítelem, skrze různé fantazie a lidské interpretace!
 Bratři z vesmíru, věrní Bohu, pracují společně s námi. Také jejich
působení je převážně v duchu; jsou navzájem sjednoceni v Duchu Svatém.
Řekli nám: "Naší nejmocnější zbraní je společenství v Duchu Svatém; je
mnohem mocnější než naše věda a technologie."
Vězte tedy: vstupujeme postupně do kosmických letnic 93, je do nich uváděno každé Boží dítě
mysticky spojené s Kristem, stejně tak každá buňka a všechny buňky ve vesmíru. Začíná se rodit
nový lid, který postupuje k novému stvoření, lid, který je jedno srdce a jedna duše 94 v Duchu
Svatém.
Modlete se, kontemplujte, obětujte se Bohu, přinášejte svědectví o Ježíši Kristu a budete se
moci dotýkat mocného Božího působení, budete moci vnímat také působení, které přichází
prostřednictvím jeho zvláštních nástrojů: andělů, Centrální buňky a bratří věrných Bohu. Ti
posledně zmínění umožní, abychom je mohli vnímat v Bohem stanovené době. Ukáží se otevřeným
duším a buňkám, které žijí kosmické Letnice.
My se obětujeme Bohu a modlíme se za vás za všechny, abychom s vámi zůstali sjednoceni. Naše
společenství s vámi bude aktivní: budeme s vámi stále ve spojení a vysvětlíme vám všechno
potřebné na vaší cestě k uskutečnění Božího plánu.
Mějte na paměti, že naše společenství v Duchu Svatém je velkou silou, před kterou se chvějí
pekelné síly.
92 Sk 2
93 O Kosmických letnicích se mluví podrobně v knize Stefanie Cateriny „Přepsat dějiny“ Svazek I V Boží mysli
94 Sk 4, 32
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S bratrským objetím a požehnáním Trojjediného Boha.
Tomislav Vlašić
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Síly pekelné ji nepřemohou... (Mt 16, 18)
Drazí čtenáři,
v poselství, které vám nabízíme, je sv. Michael archanděl jasný a plný světla, ale zároveň je
pevný a náročný. Jeho zvěst zapadá do událostí, které on sám pro tento rok oznámil. Připomíná
nám, že je Předchůdcem slavného Kristova příchodu; a proto povede Boží lid ve všech událostech,
které lidstvo čekají. Služba sv. Michaela nenahrazuje řádnou službu Církve, ale doprovází ji se
svrchovanou silou, která pochází od Boha. Je na něm, aby čelil ve jménu Mystického Těla Kristova,
Luciferovi a těm, kteří ho následují, dřív než přijde Pán ve slávě. Poselství je jednoduché a blízké
každému, kdo je chce přijmout. Co se týče nás, my budeme sv. Michaelovi zcela k dispozici a
uděláme vše co žádá k prospěchu Božího lidu.
Provázíme vás modlitbami ve jménu Trojjediného Boha.
Stefania Caterina e Tomislav Vlašić
Poselství sv Michaela archanděla z 1. března 2013
Zdravím vás, svatý Boží lide na Zemi, Církvi Páně! Žehnám vám ve jménu Trojjediného Boha,
žehnám všem, kteří se vážně rozhodli náležet Kristu skrze Neposkvrněné Srdce Pany Marie a
planoucí Srdce sv. Josefa. Žehnám buňkám, které se vytvořili i těm, které vznikají; žehnám všem
křesťanům na Zemi.
Nejvyšší mě posílá, abych k vám mluvil a povzbudil vás v této době plné milostí, ale i zkoušek.
Jak dobře víte, v těchto dnech prožívá Katolická církev, která představuje velkou část
křesťanstva, demisi Papeže a bezprostřední volbu nového Pontifika. Tyto události se dotýkají
celého lidstva vaší planety, protože křesťané, podle Ježíšových slov, mají být solí Země a a světlem
světa (Mt 5, 13-14), kvasem, který prokvasí lidstvo (Mt 13, 33). Všechno co se odehrává v
křesťanském lidu, se nevyhnutelně projeví na všech lidech.
Proto se dnes má slova obracejí zvláště ke Katolické církvi; nejsou to má slova, ale slova Toho,
který mně poslal, mého i vašeho Boha, všemohoucího Pána vesmíru. Ať je tedy slyší všichni,
od těch nejmenších, až po ty největší v Církvi, protože slova a varování Pána se obracejí na všechny
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věřící. Je zodpovědností všech, aby přišlo co nejrychleji Boží království a Církev je jeho první
buňkou.
Demise Papeže je pro Církev bolestná, ale Bůh ji přijal jako celopal, jako pokorný čin Papeže
ustoupit před úkolem přesahujícím jeho síly a nechat prostor Božímu působení, novosti
Ducha, kterou jeho duše vnímala. Proto žehnám Pontifikovi Benediktu XIV.; tímto
požehnáním, které sestupuje přímo z Nebe a bude ho provázet v jeho tichém životě ve skrytosti a
modlitbě; jeho oběť bude vskutku plodná pro celý Boží lid, pokud dokáže svůj život proměnit v
živou oběť pro každé Boží dítě. Proto pokoj tobě, Papeži Benedikte, buď požehnaný podle jména i
v životě!
Jak víte, Církev byla povolána hned od počátku, aby nesla zvěst o spáse všem národům, nejen
těm na Zemi., ale všem národům ve vesmíru; o to jsme už dlouze mluvili a já se nebudu
opakovat95. Také víte, že počínaje tímto rokem, t.j. rokem 2013 byl úkol procházet vesmírem za
účelem evangelizace lidstev na jiných planetách svěřen bratrům z vesmíru věrným Bohu, protože
vaše lidstvo nepřijalo přítomnost života ve vesmíru a proto nebylo schopno nést tíhu takovéto mise.
Přes mnohá znamení přítomnosti života ve vesmíru daná Bohem i Církvi, ani političtí, ani
náboženští vůdcové neinformovali o této přítomnosti obyvatele Země. To je tíživá
zodpovědnost ležící na svědomí mnohých, také a především těch v Katolické církvi. Ona
dostala od Boha milost, aby vedla vědomí lidí k pravdě, kterou Bůh neustále zjevuje, protože Duch
Svatý má úkol přivádět k pravdě, ve správnou dobu a správným způsobem. On podepírá svoji
Církev a nejlepším způsobem jí dává poznat pravdu.
Proto není možné se ospravedlňovat tvrzením, že zveřejnění života na jiných planetách by
vedlo k panice mezi věřícími. Toto tvrzení oslabuje působení Ducha Svatého, který připravuje
srdce na pravdu událostí, uvnitř i vně lidské duše; nedovolí aby Boží děti zůstaly ve zmatku,
sami se o tom můžete přesvědčit v těchto dnech, když stojíte před demisí papeže: věrní pochopili a
účastnili se správným způsobem, protože Duch Svatý působil v jejich srdcích.
Víc už k tomu nebudu dodávat, jen chci důrazně připomenout celé církevní hierarchii,
počínaje tou katolickou, aby se upřímně zamyslela nad přítomností života ve vesmíru a o
podání jasné informace věřícím. To vyžaduje radikální změnu pohledu na univerzální poslání
Církve, která nemůže zůstat stranou. Je také zapotřebí odpovídající rozšíření teologie, která musí
95 Toto téma bylo často zmiňováno na těchto stránkách a v knihách vydaných v nakladatelství Luci dell’Esodo
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držet krok s dobou a novými požadavky v poznání pravdy.
Zvu i všechny věřící, kteří už léta vědí a zakoušejí existenci lidstev z jiných planet, k modlitbě,
aby se utvořil prostor v myslích o této pravdě a aby byla poznána síla společenství s věrnými
bratry z vesmíru. Žádá se od vás odvážné svědectví.
A co bude následovat nyní v Katolické církvi? Otevře se nová etapa, jejímž počátkem bude
volba papeže. Tato událost bude mezníkem v dějinách lidstva, protože od ní se budou odvíjet
mnohé další události. Bůh svolil, abych byl počínaje dneškem, spolu se svými andělskými
zástupy, přítomen zvláštním způsobem v celém Vatikánu. V tomto úkolu mi budou po boku
kromě andělů, také Centrální buňka a věrní bratři z vesmíru, kteří budou působit především v
duchu. Vskutku se chystá tvrdý souboj mezi silami dobra a zla, které jsou odjakživa obě přítomné
uvnitř Církve. Bůh se rozhodl přinést pořádek do všech Církví, které se nazývají křesťanské,
počínaje Církví katolickou, jež představuje většinu křesťanstva na vaší planetě. Modlitba a
působení Katolické církve jsou velmi důležité pro vaše lidstvo. Následující slova se proto obracejí
ke Katolické církvi v tomto zvláštním okamžiku, ale přirozeně platí pro všechna společenství, která
se nazývají křesťanskými.
Bůh se tedy rozhodl, že přinese do Církve pořádek. Boží pořádek nemá nic společného s
lidskými nařízeními, začíná vždy SVATOSTÍ. Církev je povolána ke svatosti; ne ke svatosti
pouze některých , ale ke svatosti všech. Nestačí už pouze hrdinství některého z věřících – a
takových je mnoho - jde o svatost celého Božího lidu. Především záleží na svatosti pastýřů a
těch, kteří mají za úkol ukazovat ostatním cestu; těm říkám, aby měli odvahu a neváhali
obětovat sebe sama Bohu; jen tak mohou ukázat lidu cestu svatosti. Svatost je Boží život proudící v
duchu věřícího a mezi věřícími navzájem; je čistá a neposkvrněná a projevuje se celistvostí lidského
života. Porušenost je opakem svatosti. Bůh si přeje osvobodit Církev od porušenosti, aby mohla
svobodně růst svatost jeho lidu; učiní to svojí rukou. Ujišťuji vás, že Bůh pozvedl svoji ruku, aby
rozdělil světlo od tmy ve své Církvi. Bůh potřebuje svatý lid, kterému může svěřit úkol vytrhnout
další bratry z hříchu a ze smrti.
Bůh si přeje obnovit nezměrný poklad svatosti, pravdy, nauky a lásky, který Církev
nashromáždila během staletí, díky neustálému působení Ducha Svatého a svatosti mnohých.
Nedovolí, aby byl takovýto poklad promrhán porušenýma rukama. Vinice Páně, kterou je Církev, je
plná plodů: Boží Syn je sklidí a rozdělí Božím dětem, svým bratrům. Boží dědictví připadne
dětem světla, ne dětem tmy. Nevěrní vinaři poznají, že se jim nedostane dědictví , že už nebude
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dovoleno zabíjet pravé dědice. (Mt 21, 38-40) Modlete se proto křesťané na Zemi, aby si Pán vinice
pospíšil a završil to co ustanovil, osvobodil Církev od nevěry špatných správců.
Budu přítomný uvnitř Vatikánu tak dlouho, jak si bude Bůh přát; budu působit mocí, kterou
mi dal. Kdo by se chtěl postavit na Boží místo mi bude čelit tváří v tvář; můj křik, kterým jsem
se obracel na Lucifera na počátku stvoření "Kdo je jako Bůh?", bude znít až do konce časů; vždy
budu bojovat proti falešným bohům. Kdo můžeš rozumět, rozuměj. Moji andělé jsou již uvnitř
vatikánských zdí, podle příkazu, který dostali od Boha. Budu přítomen při konkláve, nic neunikne
mému pozornému pohledu.
Nyní se obracím přímo na Kardinály, shromážděné k volbě nového Papeže; jim předám Boží
přání ohledně Církve v této době a shrnu je v několika bodech, které jim budou užitečným
vodítkem v jejich rozhodování. Bůh nenutí, Bůh si přeje; jeho přání jsou tím nejlepším pro jeho lid.
Takto vypadá Církev očima jejího Pána:
1) Církev nemá stavět do středu svého života a svého působení sebe samu, ale život Nejsvětější
Trojice, ne slova, ale skutky.
2) má se spoléhá na Prozřetelnost, jako na zdroj a prostředek svého bytí a používá peníze s
odstupem a chudobou v duchu, podle Božích zákonů a pro dobro všech a ne podle ambicí a
lidského sobectví. Má si umět vybrat mezi Bohem a mamonem.
3) ti, kteří mají v Církvi zodpovědnost ať jsou celistvé osobnosti: ať neskrývají pravdu a
nekryjí lež. Mají sloužit věřícím a přijímat je jako dospělé lidi, respektovat jejich svědomí. Ať
napomínají ty, kteří zhřešili, jako otcové, ne jako páni, protože věřící nejsou poddaní, ale Boží děti,
které potřebují pomoc k dosažení duchovní i lidské dospělosti.
4) každý křesťan, především ten, který stojí na vrcholu Církve, má přijímat každého člověka
jako bratra, bez ohledu na jeho původ a jeho sociální postavení. Má být nablízku tomu, který
trpí. Být věrný Bohu znamená být věrný také člověku: jeho důstojnosti, jako Božímu dítěti, s jeho
svobodou myšlení a rozhodování, s respektem k jeho zkušenostem, se správným zřetelem na jeho
originalitu a stav jeho růstu a dospělosti. Církev má umět vždy rozlišovat a nikdy nesoudit, protože
je povolána k milosrdenství.
5) Církev ať stojí vždy na straně chudých a nikdy na straně mocných; ať od nikoho nečeká
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náklonnost a je připravena sloužit všem. Kdo vede Církev, ať je služebníkem svých bratrů a
neusiluje o prestižní místa, ani o církevní kariéru. Ať považuje za největší poctu možnost sloužit.
Pastýři mají mít svobodné srdce: jen tak se mohou postavit aroganci mocných a zastat se
nejslabších. Ať se nebojí ztratit cokoliv, ani vlastní život; ať jsou pevně zakotveni na skále, kterou je
Kristus; ať neutíkají před nepřítelem. Takové pastýře si přeje Bůh.
6) Církev má pokorně uznat svoje chyby a své nevěrnosti a prosit Boha o odpuštění. Nemůže
se schovávat za zbytečná ospravedlňování; naopak se má snažit o nápravu svých chyb a o náhradu
za spáchané zlo; ať se snaží neopovrhovat proroctvími, aby nezarmucovala Ducha Svatého. Ať
otevře své srdce Boží novosti, která je, především v této době živá a pulzující.
7) Církev má konečně otevřít svůj pohled do vesmíru a na život, který je v něm obsažen a
nadále už neskrývat tuto skutečnost. S láskou má přijat všechny muže a ženy z jiných planet
jako Boží děti a podpořit společenství mezi všemi národy vesmíru; vědoma si skutečnosti, že lidé na
Zemi nejsou ve vesmíru sami a že sami nedojdou spásy.
8) Ať má Církev v hluboké úctě dílo svého Stvořitele a proto ať učí své věřící respektovat a
chránit přírodu a i jiná stvoření, než je člověk. Ať si je vědoma toho, že stvoření putuje společně
s ní k plnosti života.
9) Církev má pomáhat duším zesnulých modlitbou, Mší svatou a křtem v Duchu Svatém a
ohni.96 Má sestupovat v duchu až nakonec očistcové propasti, aby osvobodila uvězněné, podle
příkladu svého Pána, který sestoupil do pekel osvobodit člověka.
10) Církev obětuje na oltářích utrpení celého lidstva a sjednocuje je s Kristovou obětí; ať
pomáhá trpícím darovat se Bohu.
11) Církev má odpouštět svým nepřátelům a má je mít v lásce, nicméně nemá dělat
kompromisy s pravdou. Nikdy se nemá mstít; její srdce má být tiché a pokorné, tak jako Srdce
jejího Pána, který miloval svoje až do konce (J 13, 1).
12) Církev nikdy nezapomíná, že bude poutnicí až do konce času, její srdce nemá být
připoutáno k Zemi, ale má putovat k novému stvoření, které slíbil Ježíš. Den za dnem se má
snažit proměňovat tak, aby se líbila svému Pánu a aby byla shledána hodnou stát se součástí Božího
96 Tento křest je podrobně popsán v knize “Přes velkou bariéru”
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království společně s ostatními bratry z vesmíru.
Z těchto slov můžete vyrozumět jaké výzvy čekají křesťany na Zemi. Nejsou to nová slova, ale
nový musí být duch Božího lidu povolaného k tomu, aby je uskutečnil. Chápat, jak je důležitá role
Církve v proměně lidstva. Bůh očekává snahu Církve na Zemi, jejíž působení musí doprovázet
působení věrných lidstev, aby bylo dosaženo opravdové evangelizace vesmíru.
Pán ode mne žádá, abych bděl nad Církví na Zemi a chránil ji před zlem. Jsem předchůdce
jeho slavného příchodu a nepřestanu vám stále připomínat, abyste připravovali cestu Tomu,
který přijde, Svatému všech svatých, Pánovi vesmíru. Budu neustále bdít a působit podle Božích
příkazů tak dlouho, dokud nebudou všechny věci dovršeny podle jeho přání. Bůh vytrhne každé
svoje jehně ze zubů vlka, žádné z jeho dětí nebude ztraceno podle slibu, který dostal apoštol
Petr: "Ty jsi Skála na které zbuduji svou Církev a mocnosti pekelné ji nepřemohou" (Mt 16, 18).
Všechny vás vyzývám, abyste se zvláštním způsobem zasvětili Neposkvrněnému Srdci Panny
Marie, Matky Církve. Obraťte se také na sv. Josefa, který je strážcem Božího lidu. U
příležitosti jeho blížícího se svátku, který Církev na Zemi slaví 19. března, vás zvu, modlit se
následující modlitbu.
Žehnám vám s Boží silou a světlem, ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.
Modlitba k sv. Josefovi
Svatý Josefe, spravedlivý mezi spravedlivými,
ochránce Boží rodiny v celém vesmíru,
opatruj Církev na Zemi v této choulostivé a důležité době.
Přimlouvej se před Bohem,
aby šla Církev vždy správnou cestou a
překonávala v pokoji obtíže,
provokace a překážky,
které před ni staví duch světa.
Ať v nás planoucí oheň tvého srdce zapálí opravdovou víru,
jistou naději a vznešenou lásku,
abychom mohli jít společně s tebou a s tvou Panenskou Snoubenkou Marií
po obtížných cestách našeho života.
Veď nás, jako jsi vedl a držel za ruku malého Ježíše.
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Pomáhal jsi mu vyrůst a stát se mužem,
pomoz i nám, stát se opravdovými dětmi Božími k
slávě a cti Nejsvětější Trojice.
Amen

Noví kněží pro nový lid
9.března 2013

Drazí čtenáři,
nabízíme vám ještě jedno poselství z knihy „2012 Definitivní rozhodnutí lidstva“ (od Stefanie
Cateriny a Tomislava Vlašiče, vydavatelství Luci dell’Esodo), jež považujeme za důležité pro tuto
dobu.
Vybízíme vás k modlitbě spolu s námi za volbu budoucího papeže. Toto je ta doba, v níž se rodí
nový lid z Otcova lůna a otevírá se zářná budoucnost pro všechny Boží děti.
Přejeme vám vše dobré.
Stefania Caterina a Tomislav Vlašič.

Poselství Ježíše Krista z 5. dubna 2012, zelený čtvrtek
„Žehnám vám děti! Dnes stojíte před novým přechodem, jež je, řekl bych, epochálním. Nyní
totiž začíná poslední fáze přípravy na nové stvoření, protože ode dneška byl kníže zla, Lucifer,
definitivně vyhnán z mého lidu.
Zlý pronikl do celého Božího díla už od počátku. Tak jako se dostal do díla stvoření skrze
Lucifera, tak se dostal do díla vykoupení skrze Jidáše Iškariotského, kterého Lucifer posedl.
Jidáš byl opravdu posedlý Luciferem, jemuž se zasvětil. Po určitou dobu ho vedl osobní zájem, byl
po mém boku a projevoval se dokonce jako fanatik. Chtěl mít účast na mém Království a v něm
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získat čestné místo. Byl opilý mocí mých zázraků a zázraků, které sám konal, když jsem ho poslal
na misi společně s apoštoly a učedníky, aby šli přede mnou tam, kam jsem měl potom přijít97.
Následně, když si uvědomil, že nemůže od Božího království obdržet v co doufal, a poznal co je
skutečným úkolem apoštola. Když slyšel, že začínám otevřeně mluvit o své smrti na kříži, se
vzbouřil tak jako kdysi jeho otec Lucifer. Při poslední večeři jsem mu dal kousek chleba stejně jako
druhým apoštolům. Pro ně tento kousek chleba představoval pečeť nové a definitivní smlouvy se
mnou. Pro Jidáše byl pečetí jeho smlouvy se satanem proti mě 98. Jidáš přijal mé tělo a mou krev a
zároveň mě proklínal. Mnozí jiní po něm udělali a doposud dělají totéž.
Jidáš Iškariotský byl temnou postavou křesťanství, jehož stín se rozprostřel na církev po celá století.
Jeho zrada otevřela cestu ke zradě jiných apoštolů a kněží po něm. Jidáš byl předchůdcem
Antikrista; připravil mu cestu uvnitř mé církve. Po něm se objevili mnozí antikristi uvnitř
mého lidu, aby pokračovali v ničivém díle, které započal Jidáš. Na konci se objeví Antikrist, aby
sklidil vše co antikristi zaseli během dějin.
Jidáš byl povolán k novému kněžství, které jsem ustanovil na Zemi; k novému, protože bylo
zcela jiné než to, jež bylo doposud činné ve vyvoleném lidu. Od poslední večeře už neměl být
kněz jen někým, kdo obětuje zvířecí oběti, ale ten, jenž obětuje sebe sama ve spojení s mou obětí za
spásu všech lidí a to nejen těch na Zemi. Nový kněz by měl být tím, kdo přivádí celé stvoření ke
mně. Jidáš se vyhnul tomuto úkolu, svobodně se rozhodl, že mě zradí a vydá Synedriu. Jidáš mě
prodal, tím však prodal všechny dary, které dostal ode mě včetně nového kněžství. V církvi se
otevřela nezměrná rána a až do dneška vidíte její následky. Mnozí kněží po celá století prodávali a
prodávají sebe samé a své kněžství nepříteli. Očekávají, že tak získají moc a privilegia. Hledají
lidské království stejně jako kdysi Jidáš.
Proč jsem povolal Jidáše mezi apoštoly? Kvůli spravedlnosti! Protože Otec chtěl ještě jednou
vyzkoušet rodící se církev, tak jako zkoušel lidstvo hned po jeho stvoření. Vězte, že vás Otec
neustále zkouší, protože vám dává plnou svobodu. Ano, vaše svoboda je v Otcových očích
nedotknutelná, ale on na oplátku žádá věrnost. Proto vás zkouší jako vaše prarodiče. Bude vás
zkoušet až do konce, dokud bude trvat toto zvrácené pokolení, které žádá svobodu, ale odmítá
věrnost Bohu. Potom se objeví nová generace; říkám vám, že se už rodí!
97 Srv. Lk 10,1 - 12
98 Srv. Jan 13,21 - 30
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Mohl se Jidáš spasit? Mohl se kát? Ano, mohl, ale nechtěl. Po mé smrti, když si uvědomil, co
udělal, namísto aby se kál a žádal Boží milosrdenství, jež je vždy k dispozici těm, kteří se kají,
pohrdl životem a zabil se. Svým posledním gestem ještě jedenkrát projevil své pohrdání Bohem.
Kromě toho kdo se zaprodá Luciferovi, musí vědět k čemu směřuje. Lucifer bere svobodu
tomu, kdo se mu obětuje a přivádí k zoufalství ty, kteří mu nejsou věrní. To je opačně než jak
je to u Boha, který vám vždy nechává svobodu a odpouští vám, když se kajete. Jidáš se propadl
do tmy své duše; byla noc i tehdy, když mě zradil. Pro ty, jež zrazují Boží život je vždy tma.
Jidáš byl temnou postavou; nejsou k ničemu mnohé pokusy o jeho rehabilitaci s odůvodněním,
že mě „musel“ zradit, aby umožnil mou smrt a díky ní vaši spásu. Ó bláhoví lidé! Kdo vás přinutil,
abyste mě ukřižovali? Nemohli jste mě přijat jako Božího Syna a nechat se mnou vést k pravdě?
Tím víc byste byli spaseni, kdybyste mě přijali a uznali jako pravého Boha, jímž také jsem. Vaše
zkažená přirozenost však nemohla udělat nic jiného než zopakovat hřích vašich otců, kteří zapřeli
Boha a raději si zvolili bídný život daleko od něho. Bůh nevymyslel kříž, vy jste ho stvořili a
ukřižovali jste mě. Neopakujte tu samu chybu a přijměte mě nyní jako svého Spasitele! Ještě
máte čas proměnit svůj život, dřív než Otec určí konec tomuto času.
Vraťme se nyní k tématu nového kněžství, které jsem přišel ustanovit na Zemi ku prospěchu
lidstva celého vesmíru. Toto kněžství se na Zemi ještě nerozvinulo do své plnosti přes svatost
mnohých, z důvodu nepřátelství vašeho lidstva k Bohu a kvůli proniknutí zla do církve zradou
Jidáše a jiných po něm. Nové kněžství plně působí v centrální buňce a je určeno k dosažení své
plnosti v celém vesmíru.
Jak jsem vám již řekl99, kněžství Božího lidu je vyjádřeno dvěma specifickými složkami:
všeobecné kněžství, které je vlastní každému věřícímu a kněžství služebníků neboli pastýřů, to
znamená těch, jež vykonávají své kněžství jako zvláštní službu k doprovázení lidu na cestě
posvěcení. Služební kněží obětují Bohu sebe a všechny jim svěřené osoby. Zcela se sjednocují s
mou obětí. Tím způsobem ke mně přivádějí všechny skutečnosti: sebe samé, komunitu věřících, jíž
slouží, celé lidstvo a stvoření. Spojeni se mnou, Veleknězem, se služební kněží pozvedají k Otci v
Duchu Svatém společně s celým lidem.
Služební kněží jsou povoláni od chvíle svého početí; jsou pomazáni za kněze už od mateřského
99 Ježíšovo poselství z 12. listopadu 2010 s názvem: "Jste můj svatý lid", jež bylo publikováno na těchto stránkách
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lůna. Nicméně, Bůh je nenutí k přijetí daru kněžství. Mají svobodu k tomu aby tento dar, který v
sobě nosí, rozvíjeli a umožnili, aby tento dar rostl s pomocí milosti, anebo naopak. Když jsem
povolal dvanáct apoštolů, nevybral jsem je náhodně. Vybral jsem ty, kteří byli pomazáni za kněze
od svého početí. K nim patřil i Jidáš, ale on poskvrnil Boží dar, snažil se ho použít pro své zájmy.
Mohl být dobrým knězem, kdyby se odřekl svého egoismu. Jeho kněžství mohlo být ještě
vzkříšeno, i přes zradu, jen kdyby se kál. Až do poslední chvíle mu byla dána možnost k proměně,
ale neudělal to. Jidáš se nekál, jen dostal strach z toho, co udělal. Měl strach z Boha, protože ho
nemiloval; miloval sebe a měl strach o sebe.
Jidáš i nadále působí v církvi. Jeho pekelný duch působí přímo i nepřímo prostřednictvím jeho
stoupenců. Zaměřuje se především na kněze. Snaží se je zavést a přivést k Luciferovi. Jidáš je
mocným duchem a je na čele paralelní církve k mé církví, jež působí uvnitř mého lidu, aby ho
zničila. Je to „černá církev“ tak jako je černá Jidášova duše. Následníci Jidáše jsou antikristi o
kterých jsem vám řekl. Oni připravují cestu Antikristovi.
Kým bude a odkud přijde Antikrist? Vybere si ho Lucifer, protože mu to Otec dovolil. Bůh
nevybírá antikristy. Bůh nemůže zvolit zlo, protože je nejvyšším Dobrem. Bez ohledu na to, bude
dána možnost obrácení i Antikristovi, jestli to bude chtít, protože Bůh je dobrý ke všem.
Antikrist se objeví nakonec, když bude Lucifer donucen zanechat velkou část své moci
jednomu člověku. Lucifer ví, že prohraje svou marnou bitvu proti Bohu, ale ve svém pošetilém
egoismu se nevzdává a snaží se odstranit z tváře Země pravé křesťany. Slíbil svým přívržencům, že
na konci času pošle svého vyslance, jež bude schopen navždy smazat vzpomínku na mě a ustanoví
na Zemi království temnoty, které se pak rozšíří na celý vesmír. Boží Syn se vtělil na Zemi, aby
přinesl slovo spásy, dělal zázraky, ukázal Otcovo dílo. Lucifer je čistým duchem a nemůže se přímo
vtělit; proto potřebuje člověka. Antikrist bude jeho poslední kartou. Bude to člověk ze Země, v
němž bude vtělené zlo a bude svádět národy přesvědčivými slovy, zázraky. Bude mít sílu
pocházející z moci Lucifera. Jeho válka je zaměřená proti mně. Snaží se všemi způsoby zmařit mé
dílo. Považuje se za většího než je Bůh a myslí si, že Boha odstraní; to je jeho strašný hřích.
Nyní lidstvo a církev dosáhly obratu. Bůh vzbuzuje nový lid, sám připravuje své děti. V této
době velkolepě a bez přestání působí Duch Svatý v těch, kteří jsou věrní Bohu. Přivádí je k
plnosti pravdy. Nikdo nemůže zastavit toto tiché dílo uvnitř duší, žádná moc se nemůže opřít
pravým Božím dětem.
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Tento nový národ musí být definitivně osvobozen od Jidášova ducha, musí být osvobozen od
porušenosti. Proto jsem vám řekl, že na tento velký čtvrtek se uskuteční přechod tisíciletí. Dnes
vyháním jednou provždy Jidášova ducha z mého lidu. Nedovolím, aby se opakovalo to, co se
událo v první církvi. Žádný zrádce nebude patřit k mému novému lidu, který bude obnoven
shora, obnoven v duchu.
Ode dneška k sobě stále víc přitáhnu kněze, které jsem vybral už od mateřského lůna, aby
byli služebníky nového lidu. Budou novými kněžími na službu nového lidu. Kněží plně spojení se
mnou, celiství a schopní žít v opravdovém společenství s mým lidem. Povolám je, probudím je,
budu o ně pečovat, pošlu je mému lidu. Nový a svatý lid bude mít kněze podle mé vůle.
Ti jež zůstanou raději pasivními, ti kteří budou mít strach přijat novost této doby a chytí se toho co
je staré, co musí skončit, ti kteří nedokáží opustit své vlastní egoistické zájmy, budou ponecháni
stranou. „Starý“ lid bude oddělen od lidu nového. Žádný „starý“ kněz nebude sloužit novému
lidu, který už „staré“ kněze ani nepřijme. Nové víno bude konečně nalito do nových měchů.
Dnes začíná působit nová kněžská služba, jež se narodí z nového lidu; je to Bohem zaseté
semeno, jež vyklíčí ve vhodnou dobu; nyní roste v tichosti, ale bude dobře viditelné. Když
říkám „nové“ nemám na mysli něco jiného než je kněžství ustanovené na Zemi. Říkám mu nové,
protože bude mít novou sílu, neboť bude začleněno do nového lidu. Čas ve kterém žijete je časem
plnosti. Všechno musí být přivedeno ke svému dovršení, také kněžství, které nemohlo plně působit
kvůli porušenosti velké části církve. Bůh totiž nemohl naplnit své kněze potřebnou mocí, protože
mnozí z nich by ji zaprodali Luciferovi.
Nový kněz se zrodí z lidu a lid ho uzná. Bude to kněz, jehož pomažu ve chvíli početí. Otec mi
přikázal, abych pomazal kněze, protože jsem Veleknězem. Od chvíle pomazání přichází Duch
Svatý, jež začíná působit v pomazaném. Vede ho, poučuje a zároveň vede a poučuje lid, v němž
tento kněz bude působit. Takto se kněžské pomazání ukáže s celou svou mocí u toho, kdo byl
vybrán, jestliže tato osoba přijme dar kněžství a jestli se rozhodne dát mi svůj život pro lid. Lid
potom bude provázet budoucího kněze v jeho růstu svojí modlitbou a obětí. Ve správnou chvíli zjeví
Duch Svatý své dílo v této osobě; lid pozná kněžství, potvrdí ho a uvede nového kněze do služby.
Takto kněz a lid ve vzájemném souladu poznají Boží vůli. Proto bude nové kněžství plodem
Božího působení, odpovědi kněze a lidu. Vše povede Duch Svatý.
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Nebuďte překvapeni, když uvidíte divy vykonané Duchem Svatým v Božím lidu. Proto musí být
Jidášův duch odstraněn, jinak neuvidíte tyto divy. Jidáš je důležitou figurou v rukou Lucifera, ale
nyní skončil s trápením mého lidu.
Nový kněz nebude potřebovat hierarchické investitury, protože bude uznán zespodu, od
samého lidu. Mimochodem, biskup, který pokládá ruce na kandidáta ve chvíli svěcení, by to měl
dělat ve jménu církve, totiž ve jménu lidu. Bohužel to často činí ve jménu struktury, jež je nazývána
církví. Nový kněz bude vyjádřením živého lidu, ne struktury.
Takto půjde Boží lid vstříc novému stvoření. Na konci času, zůstane mé kněžství jediným v
celém vesmíru. Budu jediným pastýřem jednoho nezměrného lidu, který se shromáždí z každé části
vesmíru. Nyní je ještě přítomnost kněží mezi vámi nutná. Opakuji vám, že přijdou nové časy, jež
jsou připraveny pro nový lid. Ten bude svobodně dýchat a vzejdou z něho noví, mocní kněží v
Duchu Svatém.
Žehnám vám a zaručuji vám mou ochranu. S láskou vás provázím na cestě. Nestarejte se o nic než o
to, abyste mi byli věrní. Já uskutečním své dílo.
Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.“
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Nepřišel jsem Zákon zrušit, ale naplnit (Mt 5,17)

19 Března 2013

Drazí čtenáři,
vše co jsme vám řekli a zvěstovali, se čím dál víc konkretizuje. Kdo se to snažil v praxi
uskutečňovat, zakusil pravdu. Mocné působení Trojjediného Boha zahrnuje vše... Události začaly,
budou následovat jedna za druhou a týkají se všech a všeho. Věřící se mohou dotýkat milostí a
pozorovat jak se uskutečňují Boží zaslíbení,
Svatý Michael je nám velmi nablízku se svými anděly a Bůh naplno zapojil své svaté a
nástroje, jež nám dal k dispozici v této době. Stačí se zamyslet nad posledními poselstvími
svatého Michaela z 1.března 2013 a nad tím, které vám nabízíme dnes. Jasně z nich vyplývá, že je
svatý Michael s námi. Byl nablízku Božímu lidu během volby papeže Františka, nyní otevírá
cestu pro další události z pozice toho, jež kráčí v čele lidu. Následujme ho s připraveností a bez
prodlení!
Přejeme vám, abyste mohli čerpat z mocné přítomnosti Ježíše Krista mezi námi. On před námi
otevírá nedozírné obzory, aby nás přivedl k novému stvoření. Jsme vám nablízku svou obětí Kristu
a živou modlitbou za vás a pro vaše rodiny.
Šťastné velikonoce vám všem!
Stefania Caterina a Tomislav Vlašić
Poselství svatého archanděla Michaela ze 17. března 2013
„Zdravím tě, církev na Zemi, svatý Boží lide! Pán mě znovu posílá, abych ti zvěstoval jeho slova
pravdy a jeho něhu.
Obracím se na vás bratři a sestry na Zemi, jež věříte v Trojjediného Boha, abyste přijali a svědčili
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svým životem o Pánu Ježíši. Obracím se zvlášť na papeže Františka, jehož vybral Bůh, aby se stal
pastýřem mnoha křesťanů.
Dnes pro vás začíná velkolepá cesta duchovní obnovy podle přání Nejsvětější Trojice. Končí
dlouhá fáze přípravy během těchto posledních let. V roce 2013 jsme vstoupili, jak už vám bylo
vysvětleno100, do období velkého trojičního působení, jehož prostřednictvím uvede Bůh celé lidstvo
a celé stvoření k novému stvoření. Do tohoto působení jsou a budou zapojeny všechny živé a
aktivní skutečnosti ve vesmíru. Patří sem andělé a lidé ze všech planet, živí i zesnulí. Toto zapojení
se uskuteční díky plnému darování se Bohu, modlitbě, víře, naději a lásce Božího lidu, svaté
Pánovy církve, která je jediná v celém vesmíru.
Na trojičním působení spolupracují zvlášť tři výjimečné nástroje v této době, andělé,
Centrální buňka a Bohu věrní bratři z vesmíru. Oni předcházejí svým působením Boží lid, aby
mu otevřeli cestu a jsou mu po boku na cestě k novému stvoření; i o tom vám bylo řečeno101.
Působení těchto nástrojů však nemůže za žádných okolností nahradit Boží lid, to znamená
jeho Církev, jež je základním nástrojem, který Bůh používá k uskutečnění svých záměrů. Lid
je příjemcem Božích darů, ale je zároveň pozvaný k plné spolupráci na Božím působení jehož
prostřednictvím přichází vše dobré. Náš Bůh si přeje, aby nejvznešenější tvorové, to je andělé a
lidé, byli jeho spolupracovníky. Určil je k činnosti po jeho boku a zároveň k tomu, aby dodržovali
jeho zákony, s rozumem a plnou svobodou.
Boží lid je velký a je přítomný v celém vesmíru. Patří k němu lidstva, jež se nevzbouřila proti Bohu,
ohledně toho jste dostali mnohá vysvětlení, tudíž se tím zde nebudu zde dlouze zabývat. Chci pouze
zdůraznit, že tito bratři už od začátku spolupracují s Božím působením. Čekají, až bude lidstvo
celého vesmíru přivedeno ke Kristu, až vytvoří jediné Tělo a bude uvedeno do nového stvoření.
Jejich pomoc slabším lidstvům, tak jako je to vaše, bylo diskrétní a tiché během celých dějin. Bůh
je už od začátku vyzval, aby vám pomohli a oni pro vás odvedli ušlechtilou službu. Pomáhají
vám ještě dnes jemně a tiše. Čekají příkaz od Boha, aby se otevřeně ukázali vašemu lidstvu,
pak je uvidíte.
Bůh čeká, až bude církev, to znamená jeho lid na Zemi, připraven je přijmout správným
100 Srv. Poselství Ducha Svatého z 12.prosince 2012 s názvem "Dokonáno jest" a zveřejněným na této stránce
101 Ježíš mluvil o zvláštních nástrojích v poselství z 5. září 2011 s názvem: "Boží nástroje v této době". Poselství bylo
zveřejněné na na těchto stránkách
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způsoben; proto do dnešního dne nedovolil jejich otevřené projevení se. Nicméně nedovolí, aby
se tato doba příliš prodloužila neboť si přeje přivést všechny národy ve vesmíru k jednotě, tak jak
tomu bylo na počátku, dřív než prvotní hřích narušil harmonii stvoření. Kromě toho církev na Zemi
absolutně potřebuje pomoc těchto věrných bratří k evangelizaci vašeho lidstva.
Mocní na Zemi, náboženští představení a církevní hierarchie včetně katolické, až dodnes
brzdili zvěst o existenci jiných lidstev ve vesmíru. Nebudu se pokoušet vám vysvětlit důvody k
takovému postupu. Věřím, že jste sami schopni pochopit, co znamená přiznat, že existují lidstva
lepší než jste vy, lepší vládcové, lepší věřící. Je zapotřebí mnoho pokory a učenlivosti, což jsou na
vaší planetě vlastnosti velmi vzácné.
Dobrý a trpělivý Bůh nadále čeká odvážný čin ze strany těch, kteří vědí o této skutečnosti,
především ze strany církve, věřte mi, není jich málo. Kdyby to papež jasně zvěstoval, mělo by
to na Zemi takovou hodnotu, že by to překonalo všechny vládce dohromady; proto Bůh
očekává, že se jeho církev vyjádří. Vězte však, že nebude čekat do nekonečna, protože vaše
pomalost zpožďuje jeho plány a způsobuje mnoho utrpení v celém vesmíru. Proto dá příkaz
svým věrným dětem, aby se otevřeně ukázali. Ti v církvi, kteří zastávají velmi odpovědná místa, ať
se nad tím dobře zamyslí.
Vraťme se k Božímu lidu. Na Zemi sjednocuje největší počet věřících Katolická církev. Její
působení je důležité a nezaměnitelné v Božích plánech pro vaše lidstvo. Má slova se proto
obracejí zvlášť na tuto církev; nicméně vyzývají věřící všech ostatních křesťanských vyznání, kteří
jsou povolaní žít podle evangelia, jež je jedno jediné pro všechny a zavazuje evangelizovat Zemi.
Obrací se i na příslušníky jiných náboženství a také na ty, jež se prohlašují za ateisty, ale jsou
poctiví a mají dobrou vůli.
Všichni kteří si přejí dobro a jdou za pravdou, jsou povolaní v této době na cestu hlubokého
duchovního obrození. To nutně povede k přivedení všeho ke Kristu; to znamená, že všichni
budou muset přijmout, poznat a milovat Ježíše a patřit k jeho svatému lidu.
Přivedení ke Kristu se týká celého stvoření, je to jediná cesta pro všechny lidi z vesmíru.
Lidstva každé planety to prožívají a uskutečňují podle vlastní originality a zkušenosti, ale cíl je
jeden jediný: vytvořit jediné tělo, jehož Hlavou je Ježíš Kristus; toto Tělo bude Boží církev, jedna v
celém vesmíru. Ježíš Kristus povolá k životu také zesnulé, jež umřeli ve víře v něj, aby je připojil k
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živým; bude to nezměrný lid, lid 102Žijících. Navždy oddělí dobro od zla.
Až bude vše přivedeno ke Kristu, Otec vytvoří nové nebe a novou zemi a dá ji svým dětem;
bude to nové stvoření. Do něj nebude moci vstoupit nic nečistého. Ježíš Kristus přivede svůj lid
do nového stvoření a obětuje ho Otci. On sám se podřídí Otci a bude s ním kralovat navždy v síle
Ducha Svatého. Jeden Bůh a jeden lid; Bůh uvnitř svého lidu navždy103.
To je úžasný plán Nejsvětější Trojice pro každého z vás a pro celé lidstvo. Je už ve svém plném
rozvoji. Bůh stupňuje své působení v této době, aby vyšel vstříc svým dětem, kteří naříkají v celém
vesmíru v očekávání plného uskutečnění Božích zaslíbení a konečného osvobození od zla.
Ježíš přišel na Zemi, aby uskutečnil všechna Otcova zaslíbení ku prospěchu všech lidí ve
vesmíru. V Ježíši Kristu, Božím Synu se vše uskutečnilo. Cesta spásy byla otevřena každému
člověku, každému Božímu dítěti. Nyní se musí vše uskutečnit v každém z vás a v jeho lidu.
Spasení nebude zcela dokonané dokud nebude lidstvo přivedeno ke Kristu, dokud se i poslední
člověk dobré vůle nerozhodne patřit Kristu. Teprve tehdy bude vše dokonáno!
Kristus se slavně vrátí na Zemi odkud začala jeho mise Vykupitele. Jeho návrat bude
znamením pro celý vesmír, že je dovršena spása. Bude to znamení i pro Lucifera, že je jeho
království navždy zničené.
Bůh mě povolal, abych byl Předchůdcem Kristova slavného návratu. Mým úkolem je bojovat
proti pekelným silám a oddělit zrno od koukolu, tak jak je psáno (Mt 13, 41). Bůh mě posílá,
abych shromáždil lid z celého vesmíru, a abych ho obětoval Ježíši. Sjednoťte se se mnou v
tomto díle, vaše modlitba má velkou cenu a provází mě v mé misi. Postupujme spolu podle Boží
vůle, nic nám nebude chybět.
Buďte pokorní a učenliví a já vám pomůžu pochopit co Pán žádá od své církve v této době,
aby se stala svatým chrámem, domem modlitby pro všechny národy (Iz 56,7), podle Kristova Srdce.
Vícekrát se na vás obrátím, abych vám naznačil směr, kterým máte jít a potom jiné, Bohem vybrané
nástroje se podrobněji zaměří na různé témata z různých úhlů pohledu. Tak získáte široký a
kompletní přehled o Božím působení a o krocích, které čekají na vás.
102 Srv. Jan 5
103 Srv. Jan 5
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Začněme s našim itinerářem duchovního znovuzrození. Ještě před tím vás však vyzývám,
abyste se krátce zastavili a vzývali Ducha Svatého, aby On otevřel vaši inteligenci a vy mohli
pochopit vše co vám ode dneška řeknu; musíte se zrodit shora (Jan 3,3), proto potřebujete
světlo Ducha Svatého, jež promlouvá k vašemu duchu. Zasvěťte se též Neposkvrněnému Srdci
Panny Marie a planoucímu Srdci svatého Josefa; jejich přítomnost a modlitba jsou pro vás nutné.
Začnu událostí, jež se odehrála v tyto dny na Zemi, ale která má nezměrný význam pro celý
vesmír: volba papeže Františka. Pán si silně přál tohoto papeže. Během konkláve jsem byl spolu s
anděly neustále přítomný, tak jak jsem vám to oznámil104, ale byli také přítomní mnozí svatí.
Zatímco mé andělské šiky vzdalovaly temné síly, svatí se modlili a žehnali kardinálům, jež volili
papeže. Jeden svatý se zvlášť modlil a bděl. Byl to svatý František z Assisi. Žádal odpuštění od
Boha všech hříchů jeho lidu a vzýval milosrdenství a pokoj pro celou Boží církev. Jeho přítomnost
byla živá a hmatatelná; není se proč divit, že si papež zvolil jméno František.
Zdraví a pokoj tobě, papeži Františku! Pán, který tě zvolil, ti žehná. Z mé strany a ze strany
mých andělů ti zaručuji, že se za tebe budeme modlit a chránit tě. Pán mě pověřuje, abych byl
přítomný mezi Vatikánskými zdmi a střežil tvé poslání. Ať tedy Lucifer a jeho stoupenci vědí, že
doba jejich temných intrik se blíží ke konci. Církev je Boží a nikoho jiného; Bůh ji obrání.
Co znamená pro vaše lidstvo postava papeže? Říkám vám, že v dnešní době neexistuje na
Zemi hlas, který by svojí autoritou převyšoval papeže. Na něj hledí věřící i nevěřící,
dezorientovaní a ztracení lidé v džungli prázdných hovorů a falešných slibů vašich vládců. Vaše
lidstvo očekává od papeže slova pravé naděje a planoucí lásky, které se rodí z víry; očekává
především, že papež ohlásí a svým životem ukáže nejautentičtější hodnoty lidského života, které
jsou dnes tak vzdálené mnohým lidem.
Odkud pochází autorita papeže? Ne ze zákoníků ani z časné moci ani z lidské investitury; její
původ pochází z působení Ducha Svatého spojeného s vírou Božího lidu. To je základ každé
církevní autority. Církevní autorita se projevuje službou, nikdy není sama sobě cílem, protože ji
Bůh dal ke službě. A proto díky věrnosti službě se každá autorita stává důvěryhodnou. V církvi
tedy nemůže existovat autorita oddělená od Boha a lidu, protože by to byla falešná autorita bez
104 Srv. Poselství svatého archanděla Michaela s názvem " Pekelné síly ji nepřemohou" z 1.března 2013, které bylo
zveřejněné na této stránce
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jakéhokoliv základu.
Lid by se měl přimknout k papeži jako stádo ke svému pastýři. Každý věřící je pozvaný k
oběti svého života za papeže a spolu s papežem, aby Duch Svatý posvětil cestu celé církve.
Papež by měl být úzce spojen s Kristem, nejvyšším Pastýřem a v Kristu by měl být spojen s
lidem. Jako Otec by měl bdít nad svými Božími dětmi a otevírat jim cestu ke Kristu v pravdě. V
pravdě nauky a života. Co to znamená? Znamená to, že papež je prvním služebníkem mezi
Božími služebníky, ten, jenž se obětuje Kristu jako se obětoval Kristus Otci z lásky k lidu.
Jeho život by měl být svatý a bezúhonný. Měl by být nad každým lidským zájmem, nad každou
vypočítavostí a každou domýšlivostí. Neznamená to, že musí být dokonalý, pořád je to člověk se
svými slabostmi. V Bohu neznamená neposkvrněnost absolutní dokonalost, ale poctivost,
upřímnost, prostotu a učenlivost před Bohem a jeho zákony, poslušnost k hlasu Ženicha. Bůh
odpouští lidskou bídu, ale nesnese pokrytectví.
Je třeba mnoho pracovat, bratři a sestry na Zemi, protože ne vždy bylo chování pastýřů i
věřících svaté a dokonalé: dějiny Církve mají světlé i stinné okamžiky. To vás však nemusí
pohoršovat, všichni jste jen lidé, slabá stvoření. Každé pochybení vám může posloužit jako
povzbuzení ke změně, k nápravě, k posvěcení života lidu ke kterému náležíte. Každý z vás je
zodpovědný za cestu Božího lidu, ve chvíli kdy se rozhodne k němu náležet. Vyzývám vás proto k
velké zodpovědnosti: zanechte kritizování a začněte budovat, začněte u sebe samých. Bůh čeká vaši
odpověď.
Obracím se na Papeže a na každého pastýře: mějte na paměti, že lid náleží Pánu! Ježíš vás
posílá pást své stádce, ale toto stádce vám nepatří: musíte ho střežit, ne vlastnit. Když vám
odevzdává svůj lid, dává vám pole, na které seje Boží život, ale ani setba, ani pole vám nenáleží.
Obracím se i na vás, věřící: milujte a podporujte vaše pastýře, jsou darem Boží dobroty,
nedělejte z nich však modly; nestavějte je na Boží místo, je to špatné pro ně i pro vás. Ani Papež,
ani biskupové, ani kardinálové nemohou nahradit Boha. Jste povoláni bdít nad svými pastýři, tak
jak bdí oni nad vámi: když u nich vidíte chyby, neodvracejte svou tvář, ale s láskou je
napomeňte. Mějte na paměti, že víra lidu je posledním kriteriem v duchovním rozlišování. Když je
chování pastýřů pohoršující a je nebezpečím pro víru lidu, musíte si položit vážnou otázku, ne se
tvářit ve jménu poslušnosti, jako že se nic neděje. Nebuďte jako pokrytci, kteří chválí ústy, ale
kritizují ve svém srdci; když jste falešní, je falešná i vaše poslušnost. Když je lid pokrytecký,
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je pokrytecká i autorita, která mu vládne. Řekl jsem, že pastýři a lid musí kráčet v jednotě,
protože na sobě vzájemně závisí. Dospělý Boží lid se také dospěle chová a má nárok od pastýřů
vyžadovat chování důstojné obdržené autority. Zrovna tak pastýři mají právo od lidu žádat celistvou
víru, která podporuje jejich autoritu. Opravdová poslušnost je vzájemná. Je především
vzájemnou důvěrou, respektováním Božího působení v každém jedinci, v pastýřích i ve
věřících.
Bůh vám dal nového Papeže, od kterého očekává, že otevře cestu Božímu lidu v této těžké, ale
na naději bohaté době. Nemůže to udělat bez vás, bez toho, že rozhodně vykročíte. Bůh očekává
od Papeže a od svého lidu určité věci, vyzývám vás, abyste se nad nimi zamysleli:
1)Bůh chce, aby se křesťané na Zemi konečně sjednotili. Pán očekává, že uvidí uskutečněné
svoje přikázání: milovat se navzájem tak jak On vás miloval. Důrazně vás vyzývám, abyste ze
svých srdcí vypudili démona rozdělení, který živí vaše sobectví, váš strach a vaše ambice. Kajte
se a proste Boha, aby vám dal sílu být nástroji pokoje a jednoty.
2)Bůh si přeje, aby Kristova Církev promlouvala k lidstvu a sestupovala až do hlubin každého
člověka. To pro vás udělal Ježíš: sestoupil do vaší bídy, ne aby vás zatratil, ale aby vás spasil; od
vás čeká, že totéž učiníte pro své bratry.
3)Bůh očekává, že svědci Kristovi nebudou přinášet teorie, ale živého Krista. Očekává od
svého lidu, Papežem počínaje a posledním věřícím konče, že Ježíš bude živý a činný ve vás a mezi
vámi. To se může stát jedině tehdy, když každý z vás a všichni společně obětujete život Jemu, jedni
za druhé.
4)Bůh žádá, aby jeho lid byl lidem modlitby. V hluboké a neustálé modlitbě se setkáváte s
Bohem a nacházíte odpovědi na všechny vaše problémy i problémy lidstva. Je čas méně mluvit a
více se modlit.
5)Bůh chce aby jeho lid žehnal a sám byl požehnáním. Lidstvo na Zemi je křehké a zoufalé,
potřebuje v každém z vás potkat Boží ruku, která žehná, uzdravuje a pozvedá. Buďte si požehnáním
navzájem! Buďte jím i pro stvoření, utlačené pekelnými prokletími. Žehnat můžete jedině tehdy,
když přijímáte a v sobě střežíte požehnání, které dostáváte od Boha. Bůh vám žehná neustále.
Můžete žehnat druhým jedině tehdy, jste-li otevřeni požehnání dostávat od Boha. Křesťané na Zemi
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ztratili smysl pro požehnání. Neprosí o něj a ani ho nedávají.
6)Bůh si přeje, aby jeho lid křtil všechny národy. Křest není obřad, ale nezbytná podmínka ke
vstupu do Božího života. Každý křesťan je povolán křtít, také v v duchu, jak vám bylo vysvětleno.
105

7)Bůh očekává, že se Církev na Zemi konečně stane částí nesčetného Božího lidu přítomného
v celém vesmíru. Církev na Zemi nemůže plně kráčet dál, pokud nepochopí od základu život ve
vesmíru, jestliže nebude žít v univerzálním společenství. Už není čas zamlčovat tuto skutečnost
světu. Jestliže Církev odmítá hlásat tuto pravdu, kdo jiný by to měl udělat? Snad mocní tohoto
světa?
8)Bůh si přeje, aby Církev přesvědčivě hlásala, že Kristus je Pán. Je zapotřebí aby zvěstovala
tuto pravdu i když to není pohodlné. Bez Ježíše Krista není spásy a celé stvoření k němu musí být
přivedeno. Bez tohoto základního předpokladu není možný žádný opravdový dialog s jinými
náboženstvími, nebo s nevěřícími. Každý opravdový dialog se rodí z pokorného svědectví pravdě a
ne z kompromisů.
Přemýšlejte o těchto bodech a uskutečňujte co vám říkám i když se vám něco může zdát nové.
V Bohu je vše neustále nové, je to ale novost, která dává růst a neničí to, co již existuje. Bůh je
neúnavný stavitel a Církev je jeho stavbou: přidává nové věci, aniž by vše převracel naruby, krášlí
aniž by obtížil. Ježíš řekl: "Nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit" (Mt 5, 17) a je tomu tak. Proto
buďte připraveni na Boží novost! Ona vás překvapuje, ale nepohoršuje, spíš, jste-li dobré vůle, z vás
udělá nová stvoření. Uvidíte jak se naplňuje den za dnem zázračný Boží plán. Poznáte, že On je
Otcem každého zázraku.
Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.

105 Jedná se o křest v Duchu Svatém a ohni, o kterém je řeč v 9. kapitole knihy “Přes velkou bariéru”
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Otevřeni nekonečnu
25 března 2013
Tomislav Vlašić
Drazí čtenáři,
těmito zamyšleními bych chtěl doprovodit velké události, které se odehrávají před našima očima.
Také bych se rád pokusil vám pomoci těmto událostem lépe porozumět, abyste byli zapojeni do
milosti, kterou přináší.
Sv. Michael archanděl v poselství z 1. března 2013106 oznámil svoji přítomnost během konkláve
kardinálů a působení celého Mystického Těla při volbě nového Papeže Františka, jak jste mohli
sledovat. V následujícím poselství ze 17. března107, sv. Michael vysvětlil, že zůstane s Božím lidem,
aby ho vedl ke Kristu a potvrzuje: "Dnes pro vás všechny začíná velká cesta duchovní obnovy.
Končí dlouhá přípravná fáze předchozích let, v roce 2013 jsme vstoupili, jak vám už bylo
vysvětleno,

do doby velkého trojičního působení, jehož prostřednictvím Bůh uvede celé

lidstvo i celé stvoření do nového stvoření". Společně s ním působí všechny Boží nástroje, běžné i
mimořádné. Papež František je zapojen do Boží milosti a dal se do služeb lidu celým životem, jak o
tom svědčí jeho gesta i slova.
Bůh si přeje aby všechny jeho děti učinily velikonoční přechod: aby vystoupili z úzkoprsých
pozemských obzorů, které člověka zaměřují na sebe samého, dusí ho úzkostí, napětím a
bojem o přežíti. Přeje si, aby se jeho děti otevřeli, skrze zmrtvýchvstalého Krista, úchvatnému
rozměru věčnosti, který je skutečný a nikdy neklame.
Nabízím vám několik bodů pro vaši cestu.
1) Staňte se Kristovými učedníky. O Květné neděli jste byli uvedeni na cestu, aby jste se jimi
stali.
106

Viz. Poselství z 1. března 2013 nazvaném: „Síly pekelné ji nepřemohou“, uveřejněné na těchto

stránkách.
107

Viz. Poselství ze 17. března 2013 nazvané „Nepřišel jsem Zákon zrušit, ale naplnit“, uveřejněné

tamtéž.
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- Ježíš, Bůh, který se stal člověkem se podřídil Otci ve všech zkouškách až k smrti na kříži",
byl oslaven"...aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i pod
zemí a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus je Pán" (Fil 2, 10-11). I my
jsme povoláni k takovéto poslušnosti Bohu Otci, aby se náš duch sjednotil s Duchem Ježíšovým a
následoval ho ve slávě.
- Ježíš se obětuje za nás. Sleduje nás se starostlivou pozorností, přimlouvá se u Otce, aby nás
chránil před zhoubou: "Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala". (Lk 22, 32). Ježíš řekl
tato slova Petrovi, ale platí pro každého člověka, který si přeje být mysticky sjednocen s Kristem;
můžeme se na Něj spolehnout v naší křehkosti.
- I my se musíme modlit k Bohu, ale ne s ledajakou modlitbou. Mezi námi a Ježíšem musí téct
život víry, naděje a lásky: počítat s Ním, přát si pozvednout se s ním k Bohu Otci. Ježíš řekl
svým učedníkům: "Modlete se, abyste obstáli ve chvíli zkoušky" (Lk 22, 40) Takto nám modlitba
umožní být aktivními a činnými v Duchu Svatém; jedno srdce a jedna duše.
- Prokazujme identitu Božích dětí i ve zkouškách i když ztrácíme všechno, dokonce i život!
Takto se stáváme Božími svědky a vítězíme nad zlem. Ježíš tázaný Sinedriem, židovským
tribunálem, který ho odsoudil k smrti, zda je či není Božím Synem odpovídá: "Vy sami to říkáte, že
já jsem" (Lk 22, 70)
- Snažme se, aby náš pohled překonal pouhé emoce, přijímejme pravdu v její celosti. Ježíš nás
vede takto: "Ženy Jeruzalémské, neplačte pro mně. Plačte spíše kvůli sobě a svým dětem..."(Lk 23,
28) Žít a činit v pravdě nás učiní celistvými.
- Usilujme být ve svých skutcích podobni Bohu: odpouštějme těm, kteří nám činí zlo, škodí
nám a vydávají nás na smrt: "Otče odpusť jim, neboť nevědí, co činí" (Lk 23, 32-38). Takto
napravujeme hlubokou zkázu lidstva a účastníme se na novém stvoření. Jaká Boží moc se v nás
uvolňuje, když odpouštíme!
- Překročme hranice lidské spravedlnosti! Tak se můžeme v okamžiku pozvednout k Bohu a
otevřít druhým rychlý přístup k Němu. Jeden ze zločinců ukřižovaných s Ježíšem se modlil:
"Ježíši, vzpomeň na mně, až budeš ve svém království!" Ježíš odpověděl: "Pravím ti, ještě dnes se
mnou budeš v ráji" (Lk 23, 42-43)
- Odevzdejme Bohu i našeho ducha, ducha života, tím že zemřeme sami sobě. Aby i v nás
působila svobodně trojiční všemohoucnost: "Otče, do tvých rukou poroučím svůj život" (Lk 23, 46)
2) Když se takto sjednotíme s Ježíšovým Duchem, budeme duchovně vzkříšeni. Vydáme se na
cestu, která nás vede k zázrakům nekonečna, bez toho, že bychom se někdy museli vracet. Náš
duch, vedený Duchem Kristovým bude každým dnem nacházet nové stvoření, které se v nás rodí a
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skrze nás zahrnuje celý vesmír.
Doporučuji vám přečíst si podivuhodnou zkušenost, kterou prožila Stefania Caterina a píše o
ní v jedné ze svých knížek108 a kterou nazvala: "Se svatým Františkem na nové planetě". Dřív než si
ji přečtete a také pokaždé, když se chcete ponořit do divu Boží lásky ve vás, vás zvu k následující
modlitbě k Duchu Svatému:

Ó živý Duchu Věčného Boha,
v Tobě se klaním Nejsvětější Trojici.
Klaním se tvé moudrosti,
která je v Tobě od počátku světa.
Přiznávám Tvé světlo,
které prosvětluje každou duši.
Prosím Tebe, který jsi jediná modlitba ve mně,
aby ses ve mně modlil bez ustání.
Se svým věčným slovem, v tichosti, ve mně,
buď mé věčné klanění.
Naplň mně vírou a nadějí!
Ty, jediná Lásko, buď mou Láskou ve mně!
Veď mě tak, abych byl po celý svůj život
věrný jenom Trojjedinému Bohu.
Amen.

Se svatým Františkem na nové planetě
Bylo to v noci z 3. na 4. října 2009, v den svátku svatého Františka z Assisi. Tento světec je mi
obzvláště drahý a je také i patronem mé země, Itálie. Bylo kolem tří hodin a já jsem se probudila.
Cítila jsem v sobě pokoj a radost. Začala jsem se modlit a vzývala jsem zvláště Svatého Františka.
Najednou jsem se v duchu ocitla na nějaké překrásné planetě. Byla jsem si jistá, že se nejedná (pro
mě) o neznámé místo, ale o úplně novou neporušenou skutečnost. Zdálo se, jako by ji Bůh právě
108 Viz. “Přepsat dějiny – V Boží mysli”
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stvořil, a tak mě napadlo pojmenovat to místo „nová planeta“.
Vedle mě se objevil Svatý František, byl oblečen tak, jak ho obvykle vídávám, tj. v prosté tunice.
Stáli jsme vedle sebe na návrší, ze kterého byl nádherný výhled na nekonečný horizont. Svatý
František rukou ukázal na celý kraj a řekl: „Nyní poznáš toto místo připravené pro nové lidstvo,
vykoupené Kristovou krví a spojené s ním. Takto bude proměněno celé stvoření.“ Vstoupili jsme do
přírody, jež nás obklopovala, a kráčeli jsme bok po boku, ponořeni do velkého ticha, svatý František
se na mě beze slov usmíval. V jistém okamžiku mi řekl, že mám pokračovat sama, protože jeho
úkol skončil. Teď zůstalo na mě, abych navázala živý vztah s prostředím, které bylo kolem mě. Šla
jsem dál vnikajíc do krásy, která se přede mnou otvírala: nekonečné a voňavé lesy, široké pláně,
hory a pahorky. Pozorovala jsem nádhernou, neznečištěnou a zázračnou přírodu. Viděla jsem, že
všude pramení čistá a průhledná voda. Neustále jsem narážela na jezera, řeky a vodopády.
Procházela jsem přes velmi zelené louky, květiny se otvíraly, když jsem šla kolem, jako by v tom
okamžiku právě rozkvétaly. Pochopila jsem, že mě tímto způsobem příroda vítá, vnímala jsem
naprostý soulad mezi mnou a stvořením, jako bychom si navzájem rozuměli a znali potřeby jedni
druhých. Nedovedu to slovy lépe vysvětlit.
Totéž platilo i pro zvířata, která mi přicházela naproti, bylo jich stále více a více. Mnohé z nich byly
podobné těm na Zemi, jiné ne. Viděla jsem koně, medvědy, psy, kteří byli podobní těm našim, ale
mnohem hezčí a harmoničtější. Najednou se přiblížila smečka vlků. Víc než vlci vypadali spíš jako
poslušní psi a nenaháněli žádný strach. Pozorovali jsme se navzájem a já jsem úplně jasně
pochopila, co mi chtěli beze slov sdělit. Tlačili čenichem před sebou svá mláďata, abych je
požehnala, věděla jsem, že chtěli mé požehnání. Naplňovala mě nesmírná radost a síla, když jsem
hladila ta překrásné zvířata. Jejich velké oči vyjadřovaly náklonnost a vděčnost. Nikdy nezapomenu
na tuto scénu, která se hluboce vtiskla do mého srdce. Prostory byly vskutku nekonečné, takže jsem
se tázala, zda se mi je vůbec někdy podaří všechny prozkoumat. A tu se přiblížil překrásný bílý kůň.
Poklekl přede mnou a dával mi na srozuměnou, že mohu na něj nasednout a být nesena, a já tak
učinila. Vezl mě lehce, bez otřesů, byli jsme šťastní, že můžeme být spolu. Dojeli jsme k velkému
jezeru a já jsem slezla z koně, poté co jsem mu poděkovala a požehnala ho. Když jsem se přiblížila
ke břehu jezera, viděla jsem ryby vyskakovat z vody. Rozdílné a zvláštní od ryb na Zemi bylo to, že
mohly být ve vodě i mimo ni. Velká ryba podobná velrybě připlula na břeh ke mně a naznačila mi,
že si mohu sednout na její hřbet. To jsem udělala a díky ní jsem přeplula délku a šířku jezera, které
mi připadlo obrovské. Do jezera se vlévala veliká řeka plná bystré vody. Plavali jsme po jejím toku
až k prameni.
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Pak jsem se ocitla na široké louce plné neznámých ovocných stromů. Ještě nikdy jsem podobné
neviděla. Žádné ze stromů si nebyly podobné. Každý měl jinou výšku s plody různých velikosti a
barev. Chtěla jsem ty plody ochutnat. Některé byly na dosah, na jiné jsem dosáhnout nemohla. Pak
se mezi větvemi objevila malá opička, podobná těm na Zemi. Přivedla mi svá mláďátka. Jako
obvykle jsem je pohladila a požehnala jsem je. Pak opička rychle proběhla stromy, nasbírala různé
ovoce a přinesla mi je. Ochutnala jsem je. Jeho chuť byla pro mě úplně nová, nemohu ji přirovnat
k žádnému plodu, který znám. Byla jsem tak sytá, že se mi zdálo, že další plod již nepotřebuji,
neměla jsem již ani hlad, ani žízeň. Nejzvláštnější však bylo, že na tom místě, odkud byl plod
utržen, ihned narostl nový. Strom okamžitě nahradil sebraný plod novým. Jak štědrá příroda!
Nebylo možné si nevybavit námahu našich zemědělců, než sklidí plody země, na jejich boj proti
nepřízni přírody. Jak těžký je na Zemi vztah mezi člověkem a přírodou! Pak jsem ochutnala onu
bystrou vodu, jež pramenila všude. Zdála se jako křišťál a měla jinou chuť než naše voda. Kromě
toho, že mi hned uhasila žízeň, dávala mi pocit, že mě vnitřně léčí.
To, co do mě bylo vtisknuto z přírody této planety, byla její mimořádná krása a soulad všeho
stvoření: rostlin, živočichů, vody atd. Neviděla jsem mraky, ani jsem nezažila deště či bouřky.
Všechno klidné, všechno jasné, každá věc na svém místě. Zdálo se, že každé stvoření bylo ochotno
mi přijít vstříc, aby mi pomohlo a aby ode mě přijalo pomoc, jako ta zvířata, které chtěla mé
požehnání pro svá mláďata. Vzájemná výměna pokoje a něhy. Ujišťuji vás, že to, co jsem viděla, je
vskutku nezapomenutelné.
Jedna věc mě tehdy zaujala. Neviděla jsem moře, jako kdyby neexistovalo. Svatý archanděl Rafael
mi poté vysvětlil, že moře je zrádné, tajemné, nikdy se neví, co v sobě skrývá. Je podobné srdci
člověka na Zemi. V novém stvoření bude příroda naopak obnovena a proměněna tak jako člověk.
Nebudou již více zrady ani děsivá tajemství, bude to otevřená kniha, kterou člověk může přečíst až
do konce.
Potom prožitek skončil a já se ocitla znovu ve svém pokoji. Následující den jsem přemýšlela o
prožité noční zkušenosti, modlila jsem se, abych přijala světlo, a děkovala.
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Svatost je ozdobou tvého domu (Ž 92, 5)

Drazí čtenáři,
toto poselství svatého Augustina, které k nám přichází prostřednictvím Stefanie Cateriny je částí
programu, jež zvěstoval svatý archanděl Michael v poselství ze 17. března 2013 těmito slovy:
„Dnes začíná pro všechny z vás cesta velké duchovní obnovy...“ Svatý Augustin zdůrazňuje, že
„Bůh chtěl abych s vámi začal já cestu posvěcení, jež je připravená pro Boží lid, pro tuto
dobu. Po mě k vám budou promlouvat další... velcí Boží svědkové na Zemi a ve vesmíru.“ Co
to znamená?
Trojjediný Bůh neustále působí mezi námi. Jeho život, jež je svatostí se bude stále víc zjevovat až
do svého vrcholu, kdy se Syn zjeví ve své slávě (Zj 1,7 – 8). S ním se zjeví jeho svatí (Zach 14,5),
všechna svatost všech dob. Život zvítězí v novém stvoření!
Přejeme si, drazí čtenáři, abyste nezůstali jen čtenáři, ale abyste se stali nástroji svatosti a
zjevování Života. Dejte se na cestu, abyste mohli přijat vše co vám Bůh chce sdělit, ať už osobně,
nebo buňkách, prostřednictvím všech svatých, všech spravedlivých, prostřednictvím univerzálního
společenství v Duchu Svatém. Budeme vás doprovázet, se snahou předat vám svým životem Boží
svatost i přes naše omezení, v naději, že vám pomůžeme stát se svatými. S láskou vám žehnáme.
Stefania Caterina a Tomislav Vlašić
Poselství svatého Augustina, biskupa a církevního učitele z 3. dubna 2013
„Bratři a sestry, Bůh si přál, abych s vámi započal cestu posvěcení, která je určená v této době
pro Boží lid. Další k vám budou promlouvat po mě; bude to hluboký dialog mezi Bohem a jeho
lidem, církví, prostřednictvím nástrojů, jež byly a jsou velkými Božími svědky na Zemi a ve
vesmíru.
Bůh si přeje, abych vám něco řekl o svatosti. Ona je počátkem a prostředkem posvěcení pro
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každého z vás a pro celou Církev. Co znamená posvěcení? Znamená to, že každý z vás a všichni
společně jste určeni k oslavě v Bohu a Bohem, to znamená, abyste zazářili slávou Stvořitele.
On je Otcem a proto si přeje, nikoho nevyjímaje, rozdělit se o svou slávu a moc se svými dětmi.
Kromě toho chce, aby celý lid, jež mu náleží, byl slavným lidem, schopným svědčit jeho velikost.
K posvěcení jedince, stejně jako celého lidu není možné dospět bez svatosti. Ona není daleko
od vaší existence, ale je její částí už od počátku. Člověk totiž zná svatost Boží už od chvíle
svého početí; právě v tu chvíli se nachází před Stvořitelem a je povolán si vybrat mezi Bohem,
nejvyšším Dobrem a Luciferem, počátkem zla. Znamená to, že každý zakouší Boží existenci a
existenci démona, s absolutní jistotou už od svého početí. Od té chvíle mu Bůh asistuje svou
milostí, aby mu pomohl si vybrat. Jestliže člověk zvolí Boha, vybral si svatost, protože Bůh je Svatý
a kdo přijímá ve svém životě Boha, přijímá také jeho svatost. Člověk má svobodu výběru a ta mu
zůstane od první chvíle až do věčnosti. Tento bod už nebudu dále rozebírat, protože v minulých
letech se vám dostalo mnohých vysvětlení.
Bůh stvořil člověka, aby byl jeho dítětem, proto ho určil ke svatosti, povolal ho ke svatosti už
od početí. Jak by si mohl někdo, kdo je svatý, přát pro své děti něco jiného než svatost? Špatná
lidská rozhodnutí kazí člověka, protože Bůh každého povolává ke svatosti a semeno božího života
spočívá v lidském duchu. Proto jeho duch uchovává vzpomínku na Boha už od chvíle početí.
Pozemský život s jeho zkouškami, boji, pokušeními a také tíživou přítomností zla mohou zamlžit
tuto počáteční vzpomínku, ale nemohou ji zcela uhasit. Zůstává jako hluboké vzdychání, které je
někdy nevyjádřitelné, v hloubce každého člověka, dokonce i tehdy, když odmítá Boha.
Každý člověk v sobě může vnímat Boží život takovým způsobem, jaký nejlépe odpovídá jeho
originalitě; směřuje k onomu životu, hledá ho jako rostlina, jež hledá světlo potřebné k životu.
Člověk neustále směřuje k Bohu i tehdy, když svým rozumem neví o jeho existenci, protože
poznání Boha není racionálním poznáním. Duch Svatý působí v hloubi lidského ducha a
orientuje ho k tomu co je nad člověkem; pozvedá ho k Bohu, protože on sám je Bůh a dává vám
sebe tím, že vás spojuje s Otcem a Synem tak jako je on s nimi spojen.
Svatost je tedy základem posvěcení. Je semenem zasetým Stvořitelem ve vás. Když člověk
přijme Boha do svého života a miluje ho, semeno se otevírá a raší výhonek svatosti , který roste
tak dlouho až se stane stromem, stromem vašeho života. Ten nese listí a plody, které jsou ctnostmi a
skutky. Přecházejí roční období a váš strom, jestliže je dobře obdržován, přináší stále hojnější plody
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dokud Pán nerozhodne o jeho přesazení do jiné zahrady, zahrady věčnosti. Také zde pokračuje v
nesení plodů dokud nepřijde nové stvoření a každý strom bude zasazen navždy na své místo. V
novém stvoření se uskuteční konečná oslava každého Božího dítěte a celého jeho lidu; ani
sláva ráje není definitivní. Svatí čekají vzkříšení na konci času, jsou předehrou nového
stvoření, věčného Božího království! Tehdy svatost každého a všech dosáhne svého slavného
uskutečnění. Lidé a stvoření budou posvěcení, to znamená oslavení.
Svatost je tedy prostředkem pro přístup k novému stvoření. Je tím co potřebujete, abyste mohli
postupovat v této době, v níž Bůh očekává od každého z vás a od celé církve, že dosáhne pravé
svatosti. Ježíš Kristus, prvorozenec nového stvoření a Hlava církve posvětil sebe
prostřednictvím své Oběti a tak otevřel cestu posvěcení celému lidu. Proto nemusíte mít strach.
Ježíš vám dal své Tělo a Krev jako potravu, aby Boží přání, které je ve vás nezůstalo pouhým
přáním, ale stalo se konkrétní a viditelnou skutečností ve svatosti každého z vás a celé církve.
Přál bych si abyste pochopili, že ctnosti a dobrá díla křesťanů jsou plodem svatosti a ne
naopak. Na to si dávejte pozor; člověk může dělat spoustu dobrých věcí, aniž by byl svatý;
může se projevovat ctnostnými postoji, které však nejsou ctnostmi. Svět je plný humanitárních
aktivit, jež nepocházejí ze svatosti, ale z lidského soucitu, z emocí, z citů. Dokonce i ti, jež slouží
satanovi často maskují své pravé aktivity za zdánlivě dobrá díla. U vás ať tomu tak není. Vše co
jste a co děláte, ať je plodem lásky k Bohu, upřímného darování se jemu skrze Ježíše Krista a
nezištné lásky k druhým.
Nemějte žádné ambice. Vězte, že existuje jemná a velmi nebezpečná snaha, když se člověk
chce stát svatým proto, aby byl obdivován lidmi. Ona vás oddaluje od pravé svatosti, není v ní
lásky a maří všechny zásluhy, jak o tom mluví svatý Pavel (1Kor 13).
Kdo je tedy doopravdy svatým a čím je svatost? Svatý je ten, který žije pro slávu Boha Otce
„skrze Krista s Kristem a v Kristu“ a je veden Duchem Svatým. Kdo takto žije, vstupuje do
života Nejsvětější Trojice, jež je neustálým prouděním lásky mezi Třemi Božskými Osobami.
Kdo žije pro Boha už nemůže žít pro sebe, ale vyhledává společenství s bratry a miluje druhé
stejnou láskou, kterou je sám milován.
Pro křesťany je mystické spojení s Kristem klíčem pro přístup k pravé svatosti. Pouze Ježíš
vám zjevuje Otce a daruje vás jemu. V Ježíšově jménu dostáváte Ducha Svatého (Jan 14,26). Proto
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je nutné, aby bylo celé stvoření přivedeno ke Kristu. Vše se musí vrátit k Otci skrze Syna v Duchu
Svatém. Bez přivedení ke Kristu není ani svatosti ani posvěcení a Bůh chce posvětit celé
stvoření. Proto bude muset být celé stvoření přivedeno ke Kristu a tento proces se už
uskutečńuje.
Z toho všeho můžete pochopit co znamená svatost. Je to hluboké přilnutí člověka k
Trojjedinému Bohu a k jeho zákonům skrze Ježíše Krista v Duchu Svatém. Je to vztah
člověka k Bohu, který je tvořený láskou, úctou, svobodou a vděčností. Svatost se projevuje
mnohými způsoby, ať už u jedince nebo v Církvi:
Svatost je pravá chudoba (Mt 5, 3): svatý se vzdá svého vlastního já, aby uvolnil místo Bohu;
nežije už sobě, ale pro Boha. Pravá chudoba je zbavení se vlastního sobectví. Když se takto
člověk oprostí, projeví se Boží svatost, která nemá nic společného s lidskou velikostí. Oproštění se
od hmotných věcí je podružné: k čemu je dobré být hmotně chudý, když je člověk bohatý sám
sebou, arogancí a vlastními idejemi?
Svatost je pravá moudrost a poznání, protože kdo žije s Kristem v Bohu dostává Kristovu
mysl, o které je psáno, že „v ní jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání“ (Kol 2,
3). Pravé poznání spočívá v poznání Boha a moudrý je ten, kdo hledá Boha. Jestliže jste
sjednoceni s Kristem, jste ponořeni do Ducha Svatého a nemusí studovat, abyste
poznali Boha, protože On sám se vám zjevuje v hlubin vašeho ducha.
Svatost je Boží moc, která se projevuje v člověku plně sjednoceném s Bohem.
Překonává lidskou slabost, dokonce se ráda usadí v tom, kdo uzná svá omezení a zůstává
pokorný před Bohem (2 Kor 12, 9). Pravý křesťan je ten, kdo dovoluje v sobě Ježíšovi žít a
působit a pravé křesťanské společenství je to, které je založeno na Ježíšově živé přítomnosti,
v každém členu tohoto společenství zvlášt i v celém společenství dohromady. Živá Ježíšova
přítomnost je opravdovou mocí každého křesťana i celé Církve, je to moc, před kterou
Satan prchá (Fil 1, 12-26)
Svatost je opravdové společenství, protože vás vede k tomu, abyste milovali všechny, i
nepřátele. Osvobozuje vás od sobectví, ze kterého pramení strach z druhých. Kdo žije
svatě, nebojí se nepřátel a umí podat ruku i protivníkovi; nebojí se něco ztratit, protože má
Všechno, t.j Boha. Takto může jít vstříc beze strachu všem, dobrým i zlým (Mt 5, 43-48)
A konečně, svatost je opravdová čistota, protože ten kdo žije v Bohu, se vyhýbá všemu
nečistému, ne z donucení, ale svobodnou volbou: není možné žít v Boží společnosti a
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současně sloužit démonovi; chápete, že jedno vylučuje druhé. Proto je cesta svatosti vždy
cestou očišťování, která vás vede krok za krokem k rozhodování se pro dobro a odmítání
zla. Dělá vás autentickými, čistými, upřímnými (Mt 6, 22-24)
Drazí bratři a sestry, snažte se ze všech sil být svatými! Svatost je na dosah všem. Bůh od vás
žádá jen abyste si přáli svatost a dali se mu štědře k dispozici. Pokud to uděláte, Bůh začne působit
a promění vás: promění vaše myšlení a váš živit, který se stane svatým. Mějte proto na paměti, že
svatost není dílem lidským, ale Božím. Nezávisí jen na vašem lidském úsilí, důležitá je vaše osobní
odpověď a dobrá vůle.
Bůh vás volá bez přestání a mnohými způsoby, aby probudit vzpomínku na sebe ve vašem
duchu a čeká, že odpovíte. Jestliže odpovíte silným a jasným „ano“, tak Duch Svatý,
Posvětitel, který vás vede k dokonalosti, začíná své dílo. Vede vás ke svatosti, byť přes překážky,
které jsou nezbytné k posílení vašeho rozhodování. Přivádí vás do zkoušek, ale rozmnožuje své
dary. Pomalu vás naplní svými dary: láskou, radostí, pokojem, něžností, trpělivostí, pokorou,
věrností, mírností, sebeovládáním (Gal 5, 22). Začněte tedy naslouchat Bohu, který vás volá a
nechte, aby ve vás rozvinul svůj život!
Vezměte si příklad ze života svatých, kteří vás předešli a dosáhli již slávy, ale nesnažte být
stejní jako oni. Každý svatý má svoji originalitu, tak jako každý z vás má tu svoji. Nestaňte se
hrubou kopií jiného, ale buďte sebou samými, tak jak jste před Bohem. Obětujte se mu, aby vaše
originalita zazářila v Božím lidu; každý z vás je nenapodobitelný a nenahraditelný! Snažte se to
pochopit.
Nedělejte ze světců modly! Často jsou svatí vzýváni víc než Bůh a mnozí si myslí, že zázraky
dělají svatí. Ne, bratři, svatý je pouze nástrojem jehož prostřednictvím proudí Boží svatost. Je
jiskrou, ale není Ohněm, je třpytem, ale není Světlem, je paprskem, ale není Sluncem. Pouze Bůh je
Svatý, my všichni jsme jeho děti, jeho stvoření. Můžeme odrážet jeho obraz, ale jen Bůh je Bůh.
Církev je dnes povolaná, aby znovuobjevila svatost jako své prvotní poslání, z něhož plynou
všechny její díla. Jestliže církev nezjevuje svatost Trojjediného Boha, není už církví, kterou
založil Ježíš. Stává se pouhou dobročinnou organizací založenou na lidských ideách a na
lidské snaze. Církev, jež je Božím lidem, má své základy ve svatosti svého Pána a je povolaná
zviditelňovat Kristovu tvář každému člověku.
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Církev potřebuje Nejsvětější Pannu Marii, jež je Matkou církve a svatost svatého Josefa. Oni
bděli nad Nazaretským domem, tak jako nyní bdí nad církví, jež je Božím domem mezi lidmi.
Je nezbytné a správné spojit se s jejich srdci, s nejbližšími srdci Srdce Ježíšova.
Svatost církve je jediným znamením naděje pro Zemi a naznačuje cestu k novému stvoření.
Když lidé dobré vůle přicházejí, aby zaklepali na dveře církve, ona by měla odpovědět tím
způsobem, že by všechny měla učit cestě víry, naděje a lásky. To potřebuje vaše lidstvo. Boží dům,
jímž je církev nemusí vlastnit zlato a stříbro (Sk 3,6), protože už vlastní největší poklad
vesmíru; svatost. To je bohatství, jež je jí vlastní, jak je psáno: „svatost je ozdobou tvého domu,
Bože, po dlouhé předlouhé dny“(Žalm 92,5). Snažte se tedy, bratři, stále víc obohacovat Boží dům!
Pomoc vám nebude scházet.
Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého“.

Naše svědectví
11.dubna 2013

Stefanie Caterina a Tomislav Vlašič
Drazí čtenáři,
V této fázi cesty, která je stále intenzivnější a čím dál bohatější na milosti, cítíme potřebu upřesnit
některé věci, abychom vám pomohli lépe pochopit, co prochází našimi osobami a naším
svědectvím, jež vám přinášíme již několik let na těchto stránkách.
Jak jste si mohli všimnout, v poslední době jsme přispívali na této stránce jak jednotlivě, tak oba
současně. Naše svědectví je společné, společné je totiž i naše poslání. Jestliže píšeme každý zvlášť,
je to z toho důvodu, že každý zvlášť vykonává také vlastní, osobní službu před Bohem; takto se
naše svědectví doplňuje a obohacuje originalitou každého.
To o čem vám svědčíme nevychází z nás, coby individuálních Božích nástrojů, ale z naší
příslušnosti k centrální buňce, která je jedním z mimořádných Božích nástrojů pro tuto dobu.
Vícekrát jsme vám už vysvětlili jaké jsou vlastnosti a působení mimořádných Božích nástrojů, jimiž
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jsou centrální buňka, andělé a Bohu věrní bratři ve vesmíru. Proto svědčíme jakožto dva živé údy
centrální buňky na Zemi. Vše o čem vám vydáváme svědectví je plodem společenství a působení v
Duchu Svatém mezi všemi třemi mimořádnými nástroji, jejichž jsme zástupci a mluvčími. Bůh
určil, že tyto nástroje mají být zcela zjeveny lidstvu, ve správnou dobu a v době, kterou zná on a co
nezáleží na nás. Na nás je, abychom se představili v tom co jsme, aniž bychom se vyhýbali službě,
ke které nás Bůh povolal. K tomu nás Bůh povolal a to děláme bez fanatismu, ale s vědomím naší
odpovědnosti.
Neříkáme vám to proto, abychom se postavili do středu pozornosti, nebo že bychom se považovali
za něco víc než ostatní, ale proto, abychom vám pomohli pochopit, že jsme byli povoláni
spolupracovat na Božím působení v této době a to je rozsáhlé a komplexní. Umožňuje nám to na
jedné straně pozorovat události ve vesmíru z různých úhlů pohledu, nejen ze Země, z druhé strany
nás to zavazuje k otevřenému svědectví před Bohem a před vámi všemi.
Bůh nás požádal, abychom svědčili o tom co vidíme a slyšíme, aby pomohl svým dětem jít touto
dobou. Můžete proto rozumět nakolik je důležité, abychom vás provázeli naším častým psaním.
Můžete také porozumět, proč Bůh dovoluje mnohým nástrojům, aby promlouvali naším
prostřednictvím. Je to proto, abychom vám přiblížili různorodou a hlubokou skutečnost, jež vidíme
a v níž se pohybujeme a která není vyhrazena jen nám dvěma, protože čeká na celé lidstvo. Přejeme
si prostě otevřít cestu všem těm, kteří se chtějí účastnit na Božím plánu v této době a tím je
přivedení celého vesmíru ke Kristu.
Služba všech tří mimořádných nástrojů spočívá ve zjevení a svědectví o dynamice Božího plánu
přivedení celého stvoření ke Kristu. Z toho vyplývá zjevení Trojjediného Boha. Plodem tohoto
plánu bude záře univerzální církve.
Oběť sebe sama Bohu, skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie je základem našeho života a srdcem
našeho poslání a svědectví. Obětujeme se za vás všechny, žehnáme vám a neustále na vás myslíme
v modlitbě.
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Čerpat z pramene Života
12. dubna 2013

Tomislav Vlašić
Drazí čtenáři,
v úvodu posledního poselství sv. Augustina z 3. dubna 2013, které nám bylo předáno
prostřednictvím Stefanie Cateriny, jsme vyjádřili naše přání „abyste nezůstali pouhými čtenáři, ale
stali se nástroji svatosti, projevem Života“. Poselství otevřelo široké horizonty pro život celého
lidstva: člověk s celým stvořením je předurčen k oslavení. Toto oslavení přichází prostřednictvím
svatosti, která je plností života. To je něco nádherného. Ale jak se na tom všem účastnit?
Každá forma života, v každém svém stádiu potřebuje mnoho lásky, mnoho pozornosti. Abychom
měli účast na Životě, na pokladu skrytém v nás, je nezbytné mít velkou lásku, příhodný čas, vhodné
podmínky. Celé Mystické tělo Kristovo bylo v tomto čase posíleno, aby nám pomohlo spatřit a
rozvinout Boží život v nás. Je na naší ochotě, abychom vstoupili do hlubokého vztahu s naším
Bohem a uvědomili si jeho působení v nás.
Začněme společně s Ježíšovou modlitbou, kterou známe z Janova evangelia (J 17, 1-3). Ponořme se
do této Ježíšovy modlitby a pokusme se ji každý z nás v sobě probudit.
„Otče, přišla má hodina
Oslav svého Syna,
aby Syn oslavil tebe,
stejně jako jsi učinil,
když jsi mu dal moc nad všemi lidmi,
aby vše co jsi mu svěřil, dal jim:
život věčný.
A život věčný je v tom,
když poznají tebe, jediného pravého Boha,
a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista“
Tváří v tvář se mi Bůh sdělil v okamžiku početí. Předurčil mně, abych byl celistvý, abych žil v
plnosti. Předává mi svůj život s největší pozorností: oslavuje se ve mně, abych ho já oslavil a ukázal
všem.
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Víra, která se s tímto vědomím otevírá hluboko ve mně, rozptýlí pochybnosti, nejistoty, fantazie,
zoufalství...Duch Svatý ve mně rozvíjí přání žít v plnosti. Stále více odkrývá znamení, které do mě
Bůh vtisknul, a které dokonale nasměrovává můj život. Jeho znamením je jeho svatost a plný život.
Přišla má hodina! Raduji se, modlím se, zpívám, rozhoduji se žít Život. Boží milost ve mně se
dává do pohybu.
Ježíš uzdravuje celý můj život a dává mi vstát z mrtvých. Je poslaný od Otce s plností Ducha
Svatého, aby mně uzdravil, aby mně spasil. Zmrtvýchvstalý se nezjevuje pouze ženám a apoštolům
a nemluví jen k nim; mluví i ke mně. Jsem předurčen vnímat jeho přítomnost a slyšet jeho hlas: „Já
jsem dobrý pastýř: znám své ovce, tak jako zná Otec mně a já znám Otce. A za ovce dává svůj
život“ (J 10, 14-15)
Ježíš Kristus, Slovo Boží, vibruje v celém mém bytí. Jeho vibrace přináší spásu: nesoudí, ale
odpouští všechno, uzdravuje rány, obětuje se za mně, aby vykoupil moje viny, raduje se, když mně
vysvobozuje z otroctví...Dává mi vstát z mrtvých! Otevírá můj život k jisté budoucnosti, plné
překvapení, i když budu muset čelit zkouškám: zvláště v nich se vyjadřuje mimořádným způsobem
moc jeho vzkříšení. Můj život se posiluje až nakonec překonám všechno co ho narušuje...
Nechám se zahalit touto vibrací. Zůstanu ponořený do ticha, kde cítím život, který mnou protéká.
Duch Svatý překračuje celou moji racionalitu! Je pro mě dobré, zůstávat takto: v tomto tichu se ve
mně rodí celistvý, svatý život, moje oslava Boha..
Jsem předurčen ukazovat Boží slávu. To je Boží dílo. Pro něj mně Bůh stvořil a povolal k životu.
„Jestliže zůstanete ve mně a moje slova ve vás, proste oč chcete a stane se vám. Tím bude oslaven
můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky“, říká Ježíš (J 15, 7-8)
V Božích očích jsem jedinečný, vzácný, neopakovatelný! Bůh do mě vložil celou svoji moc a
obdaří mě potřebnou milostí.
Děkuji, děkuji, Pane!
Znovuzrozený se vydávám na cestu, abych žil takto. Nemůžu zůstat izolovaný v sobě samém,
protože znovuzrozený život se chce sdělovat druhým. Komunikovat a sdílet život znamená
rozmnožovat ho, v malých buňkách i ve velkém shromáždění...
Lidstvo i celé stvoření jsou předurčeni být oslaveni Bohem a stejně tak oslavovat Stvořitele!
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Doufej v Hospodina, konej dobro,
v zemi přebývej a zachovávej věrnost.
Hledej blaho v Hospodinu,
dá ti vše, oč požádá tvé srdce.
Svou cestu svěř Hospodinu,
doufej v něho, on sám bude jednat.
Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo,
jako polední jas tvoje právo.
Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj,
Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou,
nad tím, kdo strojí pikle.
Odlož hněv a zanech rozhořčení,
nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého.“
(Ž 37(36), 3-8)

Budu s vámi v modlitbě a žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.
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Být světlem vesmíru
Tomislav Vlašić

16. dubna 2013
Drazí čtenáři,
na naší cestě můžeme narazit na mraky, mlhu, zmatky. Ostatně, my jsme tento čas oznámili: skvělý
čas, plný světla pro toho, kdo přijímá Ježíše Krista a mysticky se s ním sjednocuje skrze
Neposkvrněné Srdce Panny Marie; čas utrpení a zmatků pro toho, kdo ho odmítá. Zamysleme se
společně, kde se nacházíme my.
Když jsme procházeli různé internetové stránky, narazili jsme na mnohá proroctví pro tuto dobu a
pro budoucnost, některá z nich se týkají Papeže Františka. Tato proroctví si často protiřečí. Často se
jedná o různé případy „mimořádných“ zkušeností, vydávajících se za absolutní; postoje, jejichž
prostřednictvím se má „ovládnout“ tajemství a určovat Bohu „pravidla chování“. Mnoho lidí se
vznáší na křídlech emocí a fenoménů, ale neznají ani příčiny, ani následky fenoménů samých. Ještě
vážnější je, když jsou tyto postoje přijímány křesťany, kteří mají být světlem světa a solí země (Mt
5, 13-14)
Rád bych vám nabídl zamyšlení na několika body.

1) Ze zkušenosti prvních křesťanů se dozvídáme, tak jak nám o tom podává zprávu sv.Lukáš ve
4. kapitole Skutků apoštolů, že v čase pronásledování společenství věřících pozdvihovalo k Bohu
svoji úzkost a prosilo, aby oslavil svého Krista:
„Proč se pronárody bouří,
proč národy kují marné plány?
Srocují se králové země,
vládcové se spolu umlouvají
proti Hospodinu
a jeho Pomazanému
(Ž 2, 1-2)“
Kde jsou dnes pohané? Kde jsou králové a vůdcové? Můžeme je vidět okolo nás, podřízené Králi
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králů, Ježíši Kristu? Osobní zkušenosti vydávané za absolutní, uzavírají duše do sebe samých:
nenechávají místo pro druhé, ani pro Boha ne; protiřečí si v sobě samých a sobě navzájem. Drazí,
vjemy a zkušenosti, které se vnucují druhým, a které se snaží stanovit, co by měl dělat Bůh, plodí
stejná protiřečení. Za vůdci a králi, kteří se schovávají v určitých duších, působí Lucifer, který chce
být jako Bůh a našeptává a nafukuje mnohé duše, používá je k vytváření zmatku a temnot; využívá
jejich sobectví a egocentrismu. Odtud se rodí falešná proroctví.

Opravdoví křesťané, děti světla se vyvarují každého sobectví a panovačnosti. Jsou si vědomi
omezení, která v sobě všechna stvoření nesou a otevírají se Tomu, který vládne vesmíru a modlí se,
aby kraloval:
„Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby
a dej svým služebníkům,
aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo;
a vztahuj svou ruku k uzdravování,
čiň znamení a zázraky skrze svého svatého
služebníka Ježíše“ (Sk 4, 29-30)
„Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem
Svatým a s odvahou mluvili slovo Boží“ (Sk 4, 31)
2) Zaujměme správný postoj.
Ať je Bůh středem aktivity vaší duše: „Ukaž svoji moc“; ať se zjeví tvůj Kristus prostřednictvím
znamení; ať se projeví Duch Svatý, aby nás vedl Trojjedinému Bohu; používej nás jako nástroje, jež
povedou v nás a kolem nás vesmír...
 Sedm velkých Archandělů je v tomto postoji dokonalých. Spolupracujme s nimi a dovolme,
aby nám pomohli zaujmout zdravý postoj před Bohem. Od nich nepřichází falešná proroctví.
Během naší zkušenosti jsme se často obraceli s otázkami na Archanděly; a oni přestože jsou
čistí duchové, nám často odpověděli: „Nevíme“... „Toto nám Bůh nesdělil“... „Pouze Bůh ve
své mysli ví, jak to bude“...atd.
 Postoj Panny Marie byl podobný: tváří v tvář tajemství vtělení Božího Syna, si byla pokorně
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vědomá svých omezení a prosila Boha o světlo. Odpověď na sebe nenechala čekat a anděl
řekl: „Sestoupí na tebe Duch Svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a
bude nazváno Syn Boží“ (Lk 1, 35) To co se odehrálo v ní bylo dílo všemohoucího Boha.
Před svým ukřižovaným Synem, Spasitelem světa, Panna Maria věřila proti každé lidské
naději a Kristus vstal z mrtvých. S pokorou a trpělivostí uprostřed zkoušek došla až k
nanebevzetí; ne pro své schopnosti ani v době, kterou by si sama vybrala, i když byla
Matkou Božího Syna.
 Svatý Pavel, přes své veliké nadpřirozené zkušenosti, nás učil přijímat naše omezení.
Předal nám tato Ježíšova slova: „Stačí ti má milost; vždyť v slabosti se projeví má
síla“ (2Kor 12, 9). Naše schopnosti, naše

vnímání i naše charismata jsou omezená:

„Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář . Nyní
poznávám částečně, ale potom poznávám plně, jako Bůh zná mne. A tak zůstává víra,
naděje a láska – ale největší z té trojice je láska“ (1Kor 13, 12, 13) Čistá a dokonalá
láska k Bohu otevře náš

život, aby byl proměněn a vede ho do nového stvoření.

3) Ježíš Kristus nás učí a otevírá nám cestu ke vstupu do věčného světla.
 Učí nás přenechat celý vnitřní prostor v nás Duchu Svatému, který nám udává směr v
každém okamžiku našeho života. Musíme mu být podřízeni. Ježíš řekl Nikodémovi: „Nediv
se, že jsem ti řekl: musíte se narodit znovu. Vítr vane kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš,
odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha“ (J 3, 7-8).
 Ježíš nám dává příklad. Řekl: „Mým pokrmem je činit vůli toho, který mně poslal a dokonal
jeho dílo“ (J 4, 34) To prokázal ve smrtelné zkoušce: „Abba, Otče, tobě je všechno možné;
odejmi ode mne tento kalich, ale ne, co já chci, nýbrž co ty chceš.“ (Mk 14, 36). „Ponížil se,
v poslušnosti podstoupil i smrt na kříži“ (Fil 2, 8). Proto byl vyslyšen, oslaven. Ježíš vstal z
mrtvých. Z tohoto podřízení se Bohu Otci se zrodil Nový Adam.
Jedině skrze tuto bránu se rodí nový člověk, nové stvoření. Podřízeni Božímu vedení vstupujeme do
světla a budeme „světlem světa“. Jestliže chceme my sami vést ke světlu a stavíme sebe samé na
místo Ježíše a Ducha Svatého, zůstáváme ve smrti a i ostatním přinášíme jen temnotu. To se může
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stát duším, které nepřijímají tři základní pravidla: oběť života Ježíši prostřednictvím
Neposkvrněného Srdce Panny Marie, neposkvrněnost-celistvost života a univerzální společenství.
Drazí čtenáři, nechejte se proměnit v nová stvoření. Potom ve vás bude světlo a falešní proroci vás
nebudou moci napadat: Duch Ochránce od vás odežene každou temnotu.
Provázím vás svojí modlitbou a obětí a žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.

STÁVAT SE SVĚTLEM VESMÍRU

1. Probudit se pro skutečnost vesmíru
Tomislav Vlašić
Drazí čtenáři,
chtěl bych s vámi začít serii příspěvků, ve kterých se podrobněji zaměřím na téma s názvem
„být světlem vesmíru“, které patří do cyklu nazvaného „Stávat se světlem vesmíru“. V
několika zastaveních se vám budu snažit pomoci na cestě, která vede do plného uskutečnění nás i
uskutečnění celého vesmíru ve věčnému světle.
Pokusím se vám formou postupných kroků přiblížit vše, co jsme vám během těchto let sdělili.
1. Zkušenosti a fenomény, které se vztahují na život ve vesmíru provázely celé lidské dějiny. V
posledních desetiletích se však zdá, že nabraly na síle. Roste počet pozorování kosmických lodí,
počet kontaktů s takzvanými „mimozemšťany“, proroctví a mystických zkušenosti mnohých lidí.
Kontakty s mimozemšťany se mezi sebou velmi liší. Bůh probouzí lidstvo na Zemi k vědomí
nezměrné skutečnosti, jež jej obklopuje, aby dospělo k účasti na této skutečnosti. Toto vědomí je
růstem lidstva, je volbou konstruktivního postoje ku prospěchu celého vesmíru.
U všech těchto zkušeností však často chybí společný jmenovatel, který by je vysvětlil, sladil
mezi sebou a ukázal správnou cestu lidstvu, aby se mohlo vrátit k počáteční harmonii.
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2. Moje zkušenost z těchto posledních let, kterou jsem v tyto roky sdílel společně se Stefanií
Caterinou, představila vesmír ve své mnohotvárnosti a ukázala cestu, jež vede všechny lidi a
všechna stvoření k jejich plnému uskutečnění tak jak to určil Trojjediný Bůh. O mnohých
věcech jsme vám už řekli v knihách a prostřednictvím této stránky. O ostatních věcech vám
řekneme v budoucnu; nicméně je dobré se zmínit o třech důležitých aspektech těchto zjevní.:
-Bylo nám ukázáno, že existují tři vesmíry, což odpovídá prvotnímu rozhodnutí lidstva. Bůh totiž
původně stvořil jen jeden vesmír, v němž mělo žít jen jedno lidstvo. Po prvotním hříchu jedné jeho
části, přeměnil Bůh celé stvoření, aby ho přizpůsobil podle různých rozhodnutí prarodičů a podle
způsobu života, jež byl před nimi. Vznikly tak tři vesmíry: VYSOKÝ VESMÍR, v němž žijí věrná
lidstva, PROSTŘEDNÍ VESMÍR v němž žijí lidstva jež zůstala nerozhodná mezi Bohem a
Luciferem a NÍZKÝ VESMÍR, který je obývaný lidstvy vzbouřenými proti Bohu a k nim patří i
lidstvo na Zemi. Lidstvo z Alfa Centauri představuje výjimku. Přes svou věrnost souhlasilo s tím, že
bude žít v našem nízkém vesmíru, aby mohlo být blíže slabým lidstvům a mohlo jim pomoci.
Tyto tři vesmíry se navzájem velice liší. Záleží to na duchu lidí, kteří je obývají, a jež má vliv na
ten který vesmír. Stvoření totiž nese důsledky lidských rozhodnutí, jak jsme vícekrát zdůraznili.
Vysoký vesmír je blíže velké nebeské bariéře. Je mu vlastní velká harmonie. Různé planety jsou
tam pohostinné, jejich příroda je nádherná, nejsou na nich přírodní katastrofy. Lidé navzájem
snadno komunikují a také planety navzájem, protože se milují. Neexistuje mezi nimi vnitřní
vzdálenost, rivalita nebo rozdělení; proto je také omezena fyzická vzdálenost. Kromě toho mají tito
lidé široké vědecké a technologické poznání a jsou schopni se pohybovat ve všech třech vesmírech.
V prostředním vesmíru vzájemná vzdálenost roste. Lidé jsou chladnější a indiferentnější,
navzájem se nevyhledávají a udržují určitou distanci mezi jednotlivými planetami. Snaží se být
korektní a nevyvolávat války na vlastních planetách. Existují tam však války mezi planetami. Jejich
poznání, nakolik je velké, se nemůže srovnávat s poznáním věrných lidstev. Dostatečně se pohybují
ve svém vesmíru a ve vesmíru nízkém, ale vysokého vesmíru nejsou schopni dosáhnout. Příroda je
méně poddajná a často se bouří proti člověku.
V nízkém vesmíru, kde jsme i my, jsou vzdálenosti mezi planetami nezměrné, často
nepřekonatelné; lidstva jednotlivých planet se navzájem ignorují nebo mezi sebou bojují. Poznání
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těchto lidí je nízké, proto nemohou prozkoumávat vesmírný prostor a když, tak jenom omezeně.
Nemohou ani proniknout do jiných vesmírů. Příroda nízkého vesmíru je nepřátelská a vystavena
velkým katastrofám, jak na samých planetách tak ve vesmírném prostoru. Jsou zde zemětřesení,
záplavy, výbuchy hvězd, solární bouře, padají meteority atd. Je zde ještě jedna charakteristika, která
v ostatních dvou vesmírech není a to je expanze. Galaxie se vzdalují stále víc jedna od druhé, tento
vesmír se neustále rozpíná. Svatý Rafael mluví o expanzi jako o promítnutí vnitřního rozdělení,
které je vlastní lidstvům z nízkého vesmíru, jež jsou v sobě a navzájem rozdělena a toto rozdělení se
odráží na stvoření.
-Byla nám představena také jedna černá stránka lidských dějin: křížení lidských bytostí. V
prvopočátcích lidských dějin jedno lidstvo z nízkého vesmíru, které se spolčilo s Luciferem, začalo
provádět genetické experimenty, jež měly vyústit k laboratornímu vytvoření hybridních ras. Ty
měly být schopny krutého jednání a mělo to mít dopad na všechna lidstva.
Tyto hybridní bytosti byly stvořeny tak, aby mohly odolávat extrémním podmínkám, proto byli
používáni k vojenským účelům, jako pracovní síla, jako průzkumníci vesmíru, dokud se nevzbouřili
proti svým „tvůrcům“ a nestali se autonomními populacemi; připomeňme mezi ostatními reptiliány,
o nichž se často mluví.
Hybridi byli a ještě jsou přítomni na mnohých planetách včetně Země; jejich tělesné vlastnosti, jež
jsou za tím účelem vyvinuté, jim umožňují se maskovat a míchat se do různých lidstev. Nicméně
Boží působení, které přivádí vše ke Kristu, vynese na světlo také přítomnost těchto bytostí, donutí
je, aby se odhalili. Proto je důležité vědět o jejich existenci, abychom byli připraveni také na tento
druh událostí. Ještě se k tomu vrátíme a budeme se podrobněji zabývat tímto tématem, jež je
náročné a choulostivé, zavazuje nás jako křesťany, ke spolupráci s Božím působením. On je
milosrdný a určitě nechce nikoho zničit, ani tyto nešťastné bytosti, jejichž zrození je plodem
krutosti určitých lidí, jejich žízně po moci a zneužití svobody.
-Naproti této černé stránce lidských dějin stojí jedna zcela zářící skutečnost: přítomnost
lidstev věrných Bohu, která se nedopustila prvotního hříchu. Tato lidstva žijí v úzkém kontaktu
s anděly a spolupracují s nimi ku prospěchu celého vesmíru. Svatost a celistvost těchto věrných lidí
vyvažovala špatnost mnohých jiných; jejich mocná modlitba a jejich působení v souladu s anděly
byli nezměrnou pomocí nejslabším lidstvům jako je to naše.
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Všichni lidé ve vesmíru, nejen ti, jež byli věrní od počátku, jsou povolaní ke svatosti, protože jsou
Božími dětmi; stejně tak jsou povolaní ke společenství s anděly. Bůh chce všechny osvětlit, přivést
všechny k poznání svých zákonů. Bohužel mnozí lidé projevují ničivý a egoistický postoj, jímž
omezují sebe. Takto nemůže Bůh rozšířit jejich poznání, protože by ho špatně použili, jen by zvýšili
porušenost a zničení.
3. Proč je skrývána skutečnost vesmíru?
Mocní lidé na Zemi systematicky skrývají informace ohledně přítomnosti jiných lidstev ve
vesmíru; vůbec neberou ohled na svědectví těch, kteří viděli a slyšeli. Raději ukazují, to co se
jim hodí, používají vědeckofantastické filmy a romány, aby odvedli pozornost od pravých
fenoménů. Takto vytvářejí v lidstvu velký zmatek.
Proč se zamlčuje přítomnost Bohu věrných lidstev? A přece tito bratři se ukázali při mnohých
příležitostech také mocným lidem na Zemi a vedoucím náboženství, aby rozšířili poznání o
vesmíru a pomohli v obtížné situaci lidstva na Zemi; o tomto nechybí svědectví. Naopak, ve většině
případů představují media zlé mimozemšťany, hrozící, bez důstojnosti, deformované; tak vyvolávají
v lidech nedůvěru, strach, nepřátelství k možným formám života ve vesmíru. Proč?
Jak jsou představováni andělé? Když se nepopírá jejich existence, jsou představováni s
falešnou identitou. Jejich pravá identita spočívá v tom, že jsou čistí duchové, kteří žijí v
dokonalém společenství s Trojjediným Bohem a věrně mu slouží. Jejich autentická manifestace,
jež je zároveň službou člověku a stvoření, spočívá ve zjevování Božího světla a jeho života. Někteří
lidé, nebo některá hnutí, která neuznávají Ježíše Krista, popisují anděly jako nejasné entity, krásné
postavičky, s kterými je možné libovolně hýbat sem a tam, jak se to líbí člověku. Tím klamou sebe i
ostatní!
Křesťané, proč i vy zamlžujete vesmírnou skutečnost? Ježíš si přál, aby byli křesťané světlem
světa (Mt 5,13). Ve skutečnosti se mnozí projevili svou nedůsledností a povrchností jako temnota a
porušenost, stejně jako ti co odmítají Boha. Pro tento druh křesťanů není Ježíš ŽIVÝ a PŮSOBÍCÍ,
ale abstraktní, ve vesmíru nepřítomný, jako by neexistoval. Ježíš ale na sebe vzal lidskou
přirozenost a přinesl ji Bohu; vzal na sebe všechny lidské tragédie, zvítězil nad smrtí a porušeností
svou smrtí a vzkříšením. Sedí po pravici Otce a vede vesmír k novému stvoření. „Bůh ze svého
trůnu řekl: „Nyní tvořím vše nové. Potom řekl: „Piš! Tato slova jsou spolehlivá a pravdivá“. A
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dodal: Stalo se! Já jsem Alfa a Omega, Začátek a Konec; tomu, kdo má žízeň, dám já z pramene
vody života zdarma“ (Zj 21,5-6).
Proč, lidé, nechcete život, světlo a poznání? Proč nechcete postoupit? Naopak zamlžujete sebe a
vesmír!
4. Společným jmenovatelem všeho dění ve vesmíru je Ježíš Kristus. On odhaluje tajemství
života a přivádí celý vesmír k pravému světlu. Kdo má aktivní účast na jeho působení se vnitřně
otevírá, rozkvétá a dosahuje plného uskutečnění; spolu s člověkem se účastní celý vesmír, aby
pozvedal k Všemohoucímu Bohu hymnus chvály (Zj 5).
Naším svědectvím jsme nikdy nechtěli upoutat pozornost na určité fenomény. Představili jsme
vám Trojiční život a Toho, jenž otevírá pečetě všech tajemství, Ježíše Krista, našeho Pána. Jak
říká svatý Pavel: „Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k
jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně. "Nyní všichni hledíme na odhalenou tvář
Pánovy slávy, slávy stále větší, která nás proměňuje, abychom se mu stali podobnými. Uskutečňuje
to Pánův Duch“(2Kor 3,18). Nikdy jsme vám nenutili nějakou zkušenost; přinášeli jsme vám
svědectví, s vědomím odpovědnosti, kterou jsme na sebe vzali před Bohem a před vámi všemi.
Modlili jsme se a obětovali svůj život za vás, abyste se vnitřně probudili, a tak byli schopni
rozlišovat znamení doby a mohli se rozhodnout pro Ježíše Krista, jež vás bude provázet všemi
událostmi ve vesmíru.
V poselství, které dostala Stefania Caterina 30. srpna 2012 mluví svatý Pavel ke křesťanům takto:
Ti, jež představují církev se před těmito znameními z nebe nemohou chovat jako nevěřící ...
Člověk víry není naivní, aby vše přijímal se zavřenýma očima, člověk víry umí rozlišovat. Jeho
rozlišování však nikdy nepochází ze strachu před tím co je rozumově nevysvětlitelné, ale z
neomezené otevřenosti k Božímu působení, pro něž není nic nemožné. Člověk víry vlastní
rozvážnost, která je darem Ducha Svatého a ta nemá nic společného s lidským strachem, jež je
plodem kompromisů a lidských ambicí. Kolik schopností a kolik světla je uloženo do našich duší!
Kolik můžeme postoupit a jaké poznání Ježíše můžeme předat vesmíru! (2Kor 2,14 – 16) Jak
velká odpovědnost je na nás!
V příštím příspěvku pokročíme dál na této naší cestě. Připravme však tento krok vevnitř v sobě a
vyslovme hymnus chvály Bohu; když ho vyslovujeme s vírou, je schopen rozehnat temnoty našich
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srdcí a předat vesmíru mnoho světla.

Ó hlubino Božího bohatství, moudrosti a vědění!
Jak nevyzpytatelné jsou jeho cesty!
Kdo totiž kdy poznal mysl Páně!
Kdo kdy byl jeho rádcem?
Anebo kdo ho předešel v obdarování,
aby za to měl dostat zaplaceno?
Všechno je totiž od něho a skrze něho a pro něho.
Jemu buď sláva na věky!
Amen.
(Řím 11,33 – 36)
Provázím vás modlitbou a obětí života Bohu. Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.

2. Podnícení k překračování hranic
Tomislav Vlašić
8.května 2013

Drazí čtenáři,
když vám píšu, není to plod nějakého vytržení, vychází to z víry: věřící nekráčí kupředu vlastními
silami, ale tím, že se účastní na působení Všemohoucího; ve víře nachází svoji sílu a poznání Toho,
kterého je třeba poznat (2Pt 1, 3).
Jsme pozváni k účasti na Boží mysli a na jejím působení. Jsme si toho vědomi? Teoreticky ano,
ale můžeme skutečně říct, že se v každém okamžiku máme účast na Božím působení, který si přeje
rychle proměnit vesmír? Upřímně odpovězme před Bohem na tuto otázku.
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Sv. Petr nás vyzývá, abychom uspíšili čas (2Pt 1,10-12). Svědectví, které jsme vám přinesli v
těchto letech, dokazuje, že se nacházíme v době, kdy Bůh na jedné straně , urychluje a zintenzivňuje
své působení a na druhé straně klade před lidstvo časový limit: lidstvo se musí definitivně
rozhodnout. Jaké prostředky nám Bůh poskytuje, abychom mohli uspíšit čas? Právě o tom bych s
vámi chtěl nyní mluvit. Počítám s vaší otevřeností a odpovědností.
1. "Slyšte, stojím u dveří a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu
s ním večeřet a on se mnou (Zj 3, 20)". Bůh s námi chtěl sdílet život, být s námi u jednoho stolu.
Učinil to tak, že na sebe vzal naše tělo a prostřednictvím velikonočního tajemství: zůstal mezi námi,
v slově, svátostech, aby vnitřně sytil člověka, tak aby se celá lidská osoba přeměnila. To je proces
přeměny, ve které člověk dochází k novému stvoření
2. Bůh nás vede tak, abychom šli dál. Často jsme uzavřeni v našem vnitřním světě a odporujeme
Bohu otázkami typu: "Nemůžeme poznat, ani dělat věci, které nás přesahují; nikdo nám nikdy
neříkal takovéto věci; věda nám nedokázala, zda žijí jiní lidé ve vesmíru, atd., atd." Položme si
raději místo toho otázku: "Chceme přijímat, co nám Bůh zjevuje a žít podle toho, co nám ukáže?
Jsme schopni za to všechno nést zodpovědnost?" Jestli jsme připraveni, Bůh nás vnitřně probudí,
povede nás dál a dá nám světlo. Vezměte si například sv. Petra: neuvěřitelně vyšel ze své uzavřené
mentality vstříc mentalitě nové, univerzální. (Sk 10. 11, 1-18) Byl osvobozen z vězení
prostřednictvím anděla (Sk 12, 1-19). Přečtěte si vyprávění sv. Lukáše ve Skutcích Apoštolů a
uvědomíte si, jak Bůh přiměl sv. Petra aby šel stále dál.
Vnější překážky nás neomezují, pokud se nebráníme a neospravedlňujeme zevnitř. Je to
vnitřní uzavření se, které nám brání slyšet Boha, který tluče; brání nám jít dál, vyjít ven a účastnit se
na proměňujícím Božím působení. Celé naše duchovní snažení by se mělo soustředit na odstranění
každého odporu, který klademe Bohu, a který dusí víru-důvěru, naději a lásku. To by otevřelo
všechna naše vnitřní vězení, která utiskují život. Čeká se od nás, že vyjdeme z vlastního
sebeomezování. Jestliže se pro to rozhodneme budeme nacházet vždy otevřenou a volnou cestu:
"Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval." (Ř 8,37) S tímto vědomím
v sobě začneme vnímat podněty Boha, který nás povzbudí k aktivní účasti na jeho díle.
3. Co nám sděluje Bůh v Kristu? Abych vám dal odpovědi, které ve vás probudí vědomí o tom, co
můžete dostat, si pomůžu několika úryvky z knihy Stefanie Cateriny "Přepsat dějiny - svazek I - V
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Boží mysli". V páté kapitole nazvané "Boží mysl nás přeměňuje", jsou načrtnuty kroky naší
proměny: je to Bůh, který nás proměňuje a my se svobodně podílíme na jeho působení:
"Mystické sjednocení sjednocení s Kristem je základem každého poznání. Bez společenství s
Ježíšem není ani společenství s Otcem a chybí také otevřenost pro působení Ducha Svatého. Otec
posílá Ducha Svatého ve jménu Ježíše, na základě jeho oběti" říká sv. apoštol Jan v poselství z
27.12.2008 (str. 70). V poselství z 22. března 2008 říká Ježíš: "Odtud vychází poslání celého
lidstva, takové jaké mělo být již od počátku a které znehodnotil prvotní hřích: vládnout vesmíru po
Božím boku dávajíce Boží život všem stvořením. Přemýšlejte, muži a ženy na Zemi, a uvidíte, jak
jste od toho všeho vzdáleni a jak ubohé jsou vaše poměry!" (str. 69)
Aby probudila naše vědomí a svědomí, nás Stefania Caterina pobízí: "Není to nějaký mimořádný
zážitek, jenž je vyhrazen několika vyvoleným duším, nýbrž závazná etapa pro každého
křesťana, výchozí a zároveň cílový bod naší cesty". (str. 65) Je to žít skrze Krista, s Kristem a v
Kristu!
Hledejte dokonalé poznání Boha, ze kterého vychází každé poznání. Cituji slova sv. archanděla
Rafaela ze stránky 74 knížky Stefanie Cateriny. "Rozumové nazírání je plodem mystického
spojení s Kristem, je nejvyšším stupněm mystického života a je to i nejvyšší stupeň lidské
mysli. Mystik je ten, kdo při vstupu do autentického spojení s Bohem vstupuje rovněž do hlubšího
poznání Boha a Boží mysli. Automaticky vstupuje do poznání zákonů Ducha. Opravdový mystik,
který je prosvětlený Bohem, by měl být dokonalým znalcem duchovních zákonů. Ty jsou zdrojem
všech přírodních zákonů, na kterých stojí vesmír. Každý člověk je povolaný k mystickému
životu, t.j. k bytí v hluboké jednotě s Bohem, aby od něj obdržel opravdové a úplné poznání."
Odtud se rodí také blažený život (Mt. 5, 3-11), který nás osvobozuje od temnot ničících náš život.
Odtud se rodí každé poznání a věda v budoucnosti připravené Bohem lidstvu.
Je nám dáno bezprostřední poznání, vysvětluje sv. Rafael Stefanii Caterině v poselství z 1.
prosince 2008 (str. 79): "Vězte, že každý z vás vlastní pravé poznání, které k němu přichází,
protože je stvořen k obrazu Božímu. Boží obraz je vtisknut do paměti duše již od početí. Duše
v sobě obsahuje poznání všeho, co Bůh stvořil. Vycházejíce z tohoto poznání, můžete pochopit
skutečnost." Bůh stanovil, abychom žili ve společenství s Ním a nazírali jeho tvář. To nás
přivede k bezprostřednímu nazírání všeho, co nám slouží a toho k čemu jsme povoláni sloužit.
Je to postupný proces a jsme povolání ho naplnit. Bůh si přeje, abychom se mu podobali, abychom
byli celiství, s božskou tvořivostí v nás, ve společenství se všemi, ale svobodní a autonomní. Volá
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nás k následování, abychom byli znovustvořeni zevnitř, konstruktivní a vědomí si toho, co nás
zotročuje. Pro nás je dostupnější vnější poznání, ale Bůh si přeje, abychom poznávali zevnitř a
byli schopni všechno rozlišovat, abychom byli živí, celiství a proměnění.
Každý krok jednotlivce, či buňky je krokem kupředu pro nás pro všechny a pro celý vesmír. Každé
naše upřímné rozhodnutí je odměněno novou milostí; novým poznáním a novým zjevením,
které nás pozvedá.
I já si přeji modlit se se sv. Pavlem:
"Abyste zakořeněni a zakotveni v lásce
mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: poznat
Kristovu
lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží.
Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc,
než zač prosíme a co si dovedeme představit,
jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši
po všecka pokolení na věky věků!
Amen"
(Ef 3, 18-21)
Mějte tedy odvahu. Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého

3. Bůh nás vyučuje
Tomislav Vlašić

Drazí čtenáři,
obklopuje nás tajemství. Někdy lidé nerozumí sobě samým, své minulosti ani budoucnosti.
Uzavírají se do sebe a nedokáží vstoupit do hlubokého vztahu s druhými. Mnohé věci jim připadají
tajemné a nedaří se jim nalézat jejich pravý význam. Vesmír zůstává svým rozsahem vzdálený pro
jejich chápání.
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Učí nás Bůh, nebo nás drží v temnotě omezenosti našeho poznání? To je naše otázka, někdy ji
otevřeně nevyslovujeme, necháváme ji zapadnout do naší pasivity a věříme, že nám Bůh
neoznamuje pravdu. Není tomu tak!
1. Bůh nás učí: On je dokonalé světlo a dává se nám. Sděluje nám své zákony a svou mysl:
"Neboť to právě nám Bůh zjevil prostřednictvím Ducha; Duch totiž zkoumá vše až do hlubin
Božích" (1Kor 2.10).
Pro pochopení toho, že nás Bůh učí, vám předkládám k opakované četbě a k meditaci úlomek s
názvem "Nejsme pouhými diváky skutečnosti", z knihy Stefanie Cateriny "Přepsat dějiny – I svazek
z cyklu – V Boží mysli" (5. kapitola). Najdete tam mnohá otevřená okna, jež vám umožní vidět a
pochopit skutečnost, která nás obklopuje. Bůh nás chce vést k celé pravdě (Jan 16,13). V
tomto úryvku, který níže cituji, najdete správný postoj a mnoho kroků, které je potřeba
udělat:

Nejsme pouhými pozorovateli reality
Svatý archanděl Rafael v rozhovoru z července 2007, dále hovoří o Kristově mysli ve vztahu
k poznání skutečnosti, jež nás obklopuje:

“Kristova mysl vás vede k mystické jednotě s ním, a uskutečňuje se jenom skrze odevzdání vašeho
života. Když odevzdáváte sami sebe Ježíši, skrze Přesvatou Pannu Marii, dovolte Pánu, aby zaujal
první místo ve vašem životě a dovedl vás do plnosti, k realizaci vaší osobnosti podle Božích plánů a
podle vaší jedinečnosti, kterou můžete skutečně odhalit jen v Ježíši. Ježíš Kristus je Pastýř lidstva,
který vede každého z vás k pramenům života.60 Tím, že se odevzdáte Ježíši, jste schopni odložit
stranou sobeckost a strach, jenž vedou k tomu, že mají váš život v hrsti podle lidských programů a
přání, s klamavými či dramatickými výsledky, které moc dobře znáte.
Jestliže budete žít ve spojení s Pánem, jeho Duch bude ve vás odpočívat a On vám sdělí svou
mysl, která vám zprostředkuje opravdové poznání skutečnosti, takové jaká je v Bohu, jelikož je to
Bůh, který myslí ve vás. Mluvím o skutečnosti ve všech jejích rozličných podobách: ta, jež je ve vás
přítomná a kolem vás, ve všech duchovních a hmotných rozměrech, které ji tvoří a jsou různorodé.
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Vezte, že skutečnost není pouze ta, kterou jste schopni dnes vnímat, v prostoru a čase ve kterém
žijete, nýbrž rovněž ta, která je přítomná ve všech rozměrech, ze kterých se skládá vesmír, ať již jsou
hmotné či duchovní. Skutečnost je vše to, co je stvořeno a co se pohybuje ve vesmíru a je a neustále
se odvíji. Duchové, lidé, stvoření, prostor, čas, hmota atd. všechno toto tvoří skutečnost, nezávisle
na tom, jak a kde se vnímá a prožívá. Skutečnost je skutečnost, nic se k ní nepřidává ani neubírá a
nedá se vyložit. I Bůh je skutečnost, ačkoliv je Bůh. Kristova mysl vás vede k proniknutí do těchto
mnohočetných skutečností, k jejímu pochopení ve své podstatě a rovněž k vyčtení jejich tajemných
aspektů, které představují. Tímto způsobem již nejste obyčejní pozorovatelé skutečnosti a událostí,
které se v ní pohybují a které prožíváte; Kristovou myslí, jež ve vás působí, jste schopni pozorovat a
poznat to, co vás obklopuje úplně novým a překvapujícím způsobem, jelikož je to Bůh sám, jenž
skrze vás myslí a pozoruje. Začínáte tak pozorovat skutečnost novýma očima, Božím pohledem,
jelikož jste se stali jedno s Bohem, skrze Ježíše Krista, který je Bůh.

Poznávat skutečnost tímto způsobem znamená rovněž na ni mít vliv. Když pronikáte skutečnost
Kristovou myslí, ukazuje se před vámi, taková jaká je. Jste schopni rozlišovat mezi světlem a tmou.
Přede vámi se každá událost musí ukázat taková, jaká je, jelikož nic a nikdo se nemůže skrýt či lhát
před Kristovou myslí. Každá skutečnost se musí ukázat ve svých rozmanitých částech, ve svých
vlastních zvláštnostech, až do nejdůvěrnějších a nejtajnějších zákoutích. Toto platí jak pro osoby a
pro jejich chování, tak pro bytosti a situace okolo vás.
Když dospějete k tomuto poznání skutečnosti, bude vám dáno rovněž zjevení. Pochopíte toto:Bůh
může zjevit to, co chce komukoliv, může rovněž učinit z kamene proroka, ale ta osoba tak riskuje,
že plně nepochopí to, co jí je zjevováno. Mnozí mystici a proroci nepochopili plně to, co jim bylo
zjeveno, přijali to vírou, trpěli, byli pronásledováni, posvěcovali se, avšak ve skutečnosti
nepochopili. Bůh toto dopustil za účelem budování národa. Přijde však čas, v němž všichni
budou muset vstoupit do opravdového poznání, stát tváří tvář Bohu, aby on, pokud si to bude
přát, mohl zjevit každému neustálým a plodným rozhovorem to, co chce. Po každém člověku
nebude vyžadováno jen přijmout zjevení a ztělesnit ho ve svém životě, ale i proniknout ho
Kristovou myslí, abychom ho mohli plně pochopit. Tyto věci způsobí zvýšení poznání a otevřou
cestu novým zjevením v krešendu? Lásky mezi Bohem a člověkem. Zjevení,žím lidem. Tito svědci
se neomezí jen na předání poselství, které nechápou, ale budou svědčit o tom, co prožili a zakusili
ve svém vztahu s Bohem, k prospěchu celého společenství. Toto vše může začít již dnes uvnitř vás,
jestliže skrze Přesvatou Pannu Marii darujete svůj život a jestliže dovolíte vaší bytosti žít ve spojení
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s ním. Svědectví pravých stoupenců Ježíše, kteří žijí v něm a pro něj je zjevení přeměněné
v poznání, jelikož Kristova mysl jim umožňuje pochopit každé zjevení až do nejmenších podrobností
a prožít ho. Poznání toho, o čem vám vyprávím je jak darem, tak ziskem, protože pochází jak
z Boží dobroty, tak z lidské snahy umřít sám sobě a vlastnímu sobectví. Je tak náročné odložit
vlastní schémata myšlení, vzdát se svých vlastních přesvědčení, lidských výkladů událostí, které
deformují skutečnost, že mnozí se zdráhají, čí odmítají to udělat. A neplatí to jenom pro lidi, ale i
pro čisté duchy. Podívejte se na to, co se stalo i na počátku: rovněž Lucifer deformoval skutečnost
arogancí svých přesvědčení a výkladů a způsobil tím obrovskou škodu celému lidstvu. Jenom Bůh
může proniknout skutečnost a ukázat ji ve světle, v jakém je. Jestliže zůstanete věrní Bohu a
přijmete do vás jeho mysl, budete schopni poznat a milovat jeho nařízení a zákony a také poznat
Boha. Jak je psáno, uvidíte Boha takový jaký je 61. A jenom potom pochopíte skutečnost.
Vidět skutečnost takovou, jaká je vás často vede k utrpení. Ne vždy je příjemné vidět věci tak, jak
by měly být podle Boha a jaké pak skutečně jsou podle lidí. Proniknout osoby, situace, události
Kristovým pohledem je někdy tak bolestivé až se to člověka tísní. Je však nutné, aby se před vámi
odhalily temné síly a chování lidí, jelikož v Kristu jsou odhaleny myšlenky srdcí 62.Tím se oslabí síly
temnot, které se již nemohou více schovávat.
Žehnám vám ve jménu Otce i syna i Ducha Svatého“.
2.Být vyučeni od Boha, abychom potom i my mohli učit a mít vliv na skutečnost. Jinými slovy,
nechat se proměnit, abychom pomohli druhým k obrácení. Jsme připraveni vyjít touto cestou? A
co je pro nás důležité?
Jít s Bohem tak jako jdou děti s otcem. Bůh Otec nás stále znovu rodí a předává nám celistvý
život. Můžeme jít s ním do té míry, kolik ho milujeme, Ježíš říká: „Kdo má moje přikázání a
zachovává je ten mě miluje;a toho , kdo mě miluje, bude milovat můj Otec i já ho budu milovat a
zjevím se mu.“ Potom dodá: Miluje-li mě kdo, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude
milovat a příjdeme k němu a uděláme si u něho příbytek.“ (Jan 14, 21 – 22).
Snažme se v tomto plánu: milovat Milovaného, modlit se k němu a snažit se ho poznat každý
den čím dál víc. Takto budeme postupovat v pochopení, ve světle a budeme odrážet světlo do
vesmíru.
Pokračujme společnou modlitbou:
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O Bože,
ty si Láska, Dobrota, Světlo:
jsi vším co moje srdce hledá
a když to nenachází,
zůstává prázdné, uzavřené do sebe.
Jsem sklíčený,
zklamaný, nemám zájem tě hledat,
vytvářím v sobě falešné obrazy o tobě,
neznám tě, klaním se falešným bohům,
Moje zklamání se stává smrtelným.
Navštiv mě Bože,
spas mě!
Tvůj Duch ať uzdraví mé smrtelné rány
a ať mi předá tvou lásku,
dobrotu a světlo.
Probuď můj život
a stanu se novým stvořením. Amen.“
Modlím se s vámi a za vás. Žehnám vám v Božím jménu, jeho láskou, dobrotou a jeho světlem.

4. Rozhodnout se pro Boha a žít jeho životem
Tomislav Vlašić

14. června 2013
Každým krokem vstříc k Bohu se nám otevírá prostor pro nový krok. Vědomí, že Bůh k nám
promlouvá, a že ho můžeme poznat, jak jsme o tom mluvili posledně, nás přivádí k novému
rozhodnutí a k bohatší plodnosti v Bohu. Pomáhá nám i poselství svaté Kláry, jež jsme dostali
prostřednictvím Stefanie Cateriny 20. května 2013, které nás přivádí k prameni života. Mezitím
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promluvila ke Stefanii Panna Maria 25. května, 109 ohledně svých zjevení na Zemi, zvlášť v
Medjugorje: zjevení patří k Božímu plánu přivést všechno ke Kristu, vše co je na nebi a na
Zemi.“( Ef 1, 8 – 12)
Ve výše citovaném poselství nacházíme důležité podněty pro naše rozjímání a naše rozhodnutí.
Zaměřme se na některé význačné body:
-zjevení Panny Marie měly postupně vést, podle míry otevřenosti lidí, k přivedení celého
vesmíru ke Kristu.
-S počátkem činnosti zvláštních Božích nástrojů (andělů, Centrální buňky a Bohu věrných
bratří), „začala konečná fáze uskutečňování jejího plánu přivést ke Kristu celý vesmír“.
-“Boží plán nelze zastavit.“
-“Bůh si ale přeje, aby vám byla zjevena pravda o vesmíru, protože to je pravda týkající se díla
stvoření, kterou Satan nesnese. Nesnese existenci lidí věrných Bohu, kteří ho jsou schopni umlčet
silou svého ducha. Snaží se vám všemi způsoby zabránit poznat tyto bratry, bojí se vašeho
společenství s nimi...“
Z toho plyne, že Satan má strach z proměny vesmíru v nové stvoření.
-Nakonec slyšíme vroucí touhu Panny Marie: „Proto vás prosím, drahé děti, neklaďte Bohu
překážky! Neodmítejte, ze strachu či ze zvyku, to co vám chce Bůh zjevit. Boží novosti se nemusíte
bát, protože ona otevírá vždy naději, nikdy není nebezpečná, protože Bůh chce jen vaše dobro.“
Když se zamyslíte nad těmito body, cítíte potřebu udělat radikální rozhodnutí, protože ono je
nutné pro váš život, pro život na Zemi a pro celý vesmír. Pokusím se vám pomoci tím, že vám
nabídnu několik bodů:
1. Shora zvěstované pravdy jsou pravdami křesťanské víry. Jediná novost spočívá v tomto:
mít na těchto pravdách účast s odpovědností pravých Božích dětí, žít a zjevovat je; k tomu je
109 Viz. poselství Panny Marie z 25. května, publikované na těchto stránkách a nazvané "Plán Panny Marie v
Medjugorje".

324

zapotřebí konkrétní a disciplinovaná snaha.
2. Začít se modlit a prohlubovat modlitbu, dokud se nedosáhne kontemplace Boha a
skutečnosti v Bohu. Tak se každý stává nástrojem Boží manifestace a skutečnosti vesmíru
tak jak je v Bohu.
V poselství sv. Kláry jsme poznali, že kontemplace je pro všechny. I pro děti, pro snoubence, kteří
se chtějí stát šťastnými manželi, pro manžele, kteří nechtějí, aby zkrachovalo jejich jednota, pro
každého člověka, který touží zůstat zdravý a neporušený, o kněžích a řeholnících ani nemluvě,
protože žít jejich povolání bez ponoření do kontemplativní modlitby, je nemyslitelné.
V myšlenkách sv.Kláry, v poselství, které jsme citovali, nacházíme klíčový bod: bez kontemplace
není autentické víry, naděje ani lásky. Můžete si to ověřit v Matoušově evangeliu 5. 6, 7: můžete
uskutečnit Boží slovo bez ponoření do kontemplace, do živého Božího přání? Ne, zůstanete
rozděleni v sobě samých, povrchní a neschopní uskutečnit, co po vás žádá Ježíš. To platí pro celé
evangelium, pro každou pravdu víry: zůstanete nezralí, necelistvé osoby. Ne! Vy jste povolaní
vejít do plnosti. Autentická modlitba vede k autentickému životu a naopak.
3. Ve zkouškách, v krizích, které lidstvo prožívá, ve vás převažují negativní pocity, nebo
překypuje milost? Jestliže kontemplujete Boha, jestli jste se pro něj vážně rozhodli, vykvete ve vás
život, rozšíří se vaše horizonty, jistě zakusíte, že vás Bůh vede k zaslíbené novosti, k životu bez
soumraku. Obracím se zvláště na křesťany: máte k dispozici Boží slovo; byl vám dán Duch Svatý;
máte svátosti. Jste povoláni ke vzkříšení: ukažte jak je ve vás žije Boží život!
4. Chtěl bych vám něco nabídnout: zvu vás k univerzální modlitbě, aby bylo urychleno
přivedení celého vesmíru ke Kristu; mocná modlitba, která se pozvedá k Bohu.
Poté, co dala Panna Maria poslední poselství, cítím zodpovědnost před Bohem ve jménu Centrální
buňky, pozvat vás ke společné modlitbě. Počínaje 29. červnem, každou sobotu v 18 hodin budu
začínat program modlitby, úvah a požehnání. Pokusím se rozvinout klíčové body Božího plánu
přivedení celého vesmíru ke Kristu. Budu svědkem, který obětuje svůj život Ježíši skrze
Marii, za vás a s vámi, za všechny Boží děti.
Zvu vás k duchovní účasti na těchto chvílích modlitby a můžete o nich říci i dalším. Po 19. hodině
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budete moci poslouchat úvahu a modlitbu prostřednictvím našeho webu. A pokus budete chtít,
můžete prohloubit tyto úvahy a navšrívit naše domy: buď v Ghedi (BS) Itálii, nebo dům v
Medjugorje. My se už nyní začínáme modlit a organizovat tato naše sobotní setkání v naději, že
účast bude hojná. Začněte se i vy modlit.
Ať vám Bůh žehná, vede vás a chrání.

PŘIVEDENI KE KRISTU

1. Situace, ve které se nacházíme
úvahy a modlitby Tomislava Vlašiće

29. června 2013

Drazí posluchači, začínáme tento cyklus rozjímání a modlitby, jež bude probíhat každou sobotu v
18 hodin. Zvolili jsme titul, přivedeni ke Kristu a dnes přinášíme téma: situace, v které se dnes
nacházíme. Nechtěl bych opakovat všechno to, co jsme řekli během těchto let. Chci začít slovy
svatého Pavla z listu Efezským v první kapitole: Takto Bůh přivádí dějiny ke svému uskutečnění,
shromažďuje vše na Zemi a na nebi pod jednu hlavu Ježíše Krista. Mluvíme tedy o přivedení ke
Kristu celého vesmíru. Toto téma je známo všem křesťanům, je to pravda víry. Představuji se jako
svědek událostí přivedení všeho ke Kristu celého vesmíru jež právě probíhají a svědčím o
milostech, které jsou dány lidstvu. Chtěl bych vám pomoct v přípravě na události, připravit se
zevnitř, aby bylo možné být přivedení ke Kristu. Když vám představujeme události ve vesmíru,
představujeme vám je z Božího pohledu, tak jak Bůh všechno vede a dává své nástroje k přivedení
celého vesmíru ke Kristu. Nynější situace je dramatická, zvlášť zde na Zemi. Chci zdůraznit některé
aspekty. Lidstvo na Zemi nedokázalo pozitivně odpovědět na plán přivedení celého vesmíru ke
Kristu. Nesplnilo svůj úkol. Lidstvo na Zemi je svědkem, že se Ježíš jednou jedenkrát vtělil ku
prospěchu lidstva z celého vesmíru, umřel a byl vzkříšen. To je ohromná Boží síla, která by měla
působit ve svědcích Ježíše Krista na Zemi, lidstvo na Zemi nedostálo tomuto úkolu. Jak bylo
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řečeno, Země měla být hlavním představitelem, v čele evangelizace celého vesmíru, ve spojení s
mimořádným Božím nástrojem věrných bratří, v tomto chybila. Země zpomalila tento proces
přivedení všeho ke Kristu.
Evangelizace vesmíru je svěřená věrným lidstvům ve vesmíru v čele s lidstvem z Alfa Centauri.
Otázali jste se co to znamená pro Zemi? Mluvili jsme o změně rytmu. Znamená to zrychlení
událostí, ty nyní probíhají velmi rychle. Bůh rozhodl, že splní svá zaslíbení, jež dal skrze Ježíše
Krista, že ke Kristu vše přivede a slyšeli jsme mnohokrát, že Bůh od svých zaslíbení neustoupí.
Znovu je odpovědnost lidstva na Zemi velmi veliká. Všichni vnímáme, že události nabírají stále víc
na rychlosti. Zeptali jsme se proč? Přivedení všeho ke Kristu a evangelizace vesmíru začala. Bohu
věrní bratři nečekají mnoho, oni se dávají hned do pohybu a jsou obdaření velkou milostí a silou.
Lidstvu na Zemi je zanechána evangelizace Země. Nejedná se o nějakou evangelizaci tvořenou
elementárními katechezemi. Jejím ústředním bodem je přivedení celého vesmíru ke Kristu. Co
říkáte, odpověděli jste? Vytvořili jste buňky? Jaké jsou vaše individuální a kolektivní modlitby
přinášejí tento obsah? Zlepšila se kvalita modlitebních skupin, kvalita slavení Eucharistie, vztahů
křesťanů? To jsou otázky, na které musíte odpovědět vy, každý z nás. Na tento rok je dána Zemi
veliká síla, to dosvědčuji, síla Nejsvětější Trojice, působení Nejsvětější Trojice a Země je vyzvaná
přijat tuto Trojiční sílu.
Církev vyjádřila svoji identitu ve vyznání a manifestaci Trojičního života a ve slavení Kristovy
oběti. Po šesti měsících se ptáme, jestli jsme odpověděli, jestli jsme odpověděli podle bodů, které
určil svatý archanděl Michael týkajících se této cesty a jak po ní jít, formování buněk, aby se celý
národ stal jednou buňkou, jedno srdce jedna duše, abychom dosáhli kosmických letnic. Ježíš ve
svém poselství mluvil o budoucnosti svého lidu, kterou spatřuje v těchto malých buňkách, jež se
nakonec přemění v jeden národ v celém vesmíru, v jeden Boží lid.
Zamyslete se, jestli lidstvo na Zemi odpovědělo, jestli odpověděli křesťané. Jestli bude chybět tento
rok odpověď alespoň od dostatečného počtu lidí této Země, alespoň od jeho minimální části, v, co
může Bůh dělat? Respektovat vůli lidí této Země, kteří ji chtějí svrhnout do hlubin, nebo zasáhnout
z vnějšku? Víte co znamená zasáhnout z venku; dát zkoušky, které nevyhnutelně znamenají utrpení,
jestliže nejsou lidé ochotní přijat Boha, tak jak ho přijali svatí, jež zakoušeli radost, že mohou mít
účast na Božích zákonech. Bůh povede zbytek, aby ho přitáhl ke Kristu spolu s celým vesmírem.
Moje výzva je obrácena ke všem lidem dobré vůle, i k těm, jež nevěří v Boha ani v Ježíše Krista.
Výzva je tato: chtějte pravdu, vaše působení ať je v pravdě, nebuďte zkažení před pravdou. Každý
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vědec by měl být bezúhonný, měl by říkat pravdu.
Zvlášť se však obracím na křesťany, jejich úkolem je zjevovat život Trojjediného Boha, zjevovat
Ježíše Krista. Je jejich úkolem, aby coby Boží přátelé, měli jasno, co se děje ve vesmíru, jak Ježíš
všechno vede. Ježíš svěřoval zvlášť třem apoštolům, Petrovi, Janovi a Jakubovi své plány, svůj
život. Stejně chce Ježíš svěřovat svým přátelům, těm kteří ho upřímně následují, dění ve vesmíru. Je
to však možné jen prostřednictvím upřímného obrácení, skrze vnitřní otevřenost. Proto jsme
všechny vás vyzvali k modlitbě v sobotu v 18:00. Přirozeně, kdo nemůže, ať zvolí jinou chvíli, ale
bylo by dobré, aby lid, který přijímá tento program se připojil alespoň v duchu v 18:00. My
začínáme v 18:00 s modlitbou, potom vám pošleme naše rozjímání a znovu se budeme modlit nad
vámi a s vámi. Vy se také modlete, co se modlit? To co jste se naučili. Křesťané mají všechny
prostředky, mají svátosti, mají Boha ve svém středu, Marii a svaté, Bůh ještě přidal výjimečné
nástroje. Křesťané se umí modlit. Přál bych si pomoci v prohloubení modlitby, abyste mohli
postupovat v modlitbě, na cestě k Bohu a ve vaší proměně. Nyní se tedy pomodleme.
Ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého. Bože, tvou milostí probuď paměť naší duše, paměť všeho
toho čím jsme v tobě, paměť naší identity a našeho poslání. Probuď našeho ducha, abychom s tvojí
milostí mohli přijmout všechny impulzy tvého Ducha, prosvětli naši mysl, upevni vůli, provázej jí
ukazuj jí směr. Bez tvé pomoci, také vše co se modlíme může kroužit jen kolem nás samých a
čtení, která uslyšíme nám nic neřeknou nebo jen málo.
Ježíši otevři naše duše, otevři cestu před námi.
Dnes slaví Katolická církev svátek svatých apoštolů Petra Pavla a katolíci se účastnili na liturgii, při
které slyšeli čtení a já vám chci prostřednictvím těchto čtení pomoci podniknout konkrétní kroky.
Vezměme si postavu sv. Petra z 16. kapitoly evangelia podle Matouše. Je v ní svědectví o tom, že
sv. Petr vyznal, že Ježíš je Kristus a Syn živého Boha. Ježíš ho pochválil: Blaze tobě Šimone Petře,
protože ti to nezjevilo tělo, ale můj Otec v nebesích. Prosím Tě Pane, otevři naše hlubiny a ukaž
nám svého Syna, ukaž Ho všem lidem dobré vůle. Petr nebyl dokonalý, musel napravovat svůj
postoj prostřednictvím různých zkoušek. Na konci, když viděl Kristovo zmrtvýchvstání mu
Zmrtvýchvstalý položil otázku: Miluješ mně víc než ostatní? Odpověděl: ty víš Pane, že Tě miluji.
Potom mu Ježíš ukázal jeho cestu: Až doposavad jsi chodil, kam jsi chtěl, ale teď půjdeš, kam tě
povedou druzí. V tomto momentě vidíme sv. Petra zralého. Nechává se vést Boží láskou. Prosíme
Tě Pane, abychom se nechali vést Boží láskou. Milovat Boha nade vše a nade všechny. Tak aby nás
žádné události na Zemi, ani žádní lidé neodpoutali od tvého pohledu. Budeme schopni putovat
cestou trápení a překonat i smrt, být s Tebou. Petr dal život Kristu a od té chvíle byl jeho život
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svědectvím o Kristově lásce. Můžeme vidět v textu dnešní liturgie, jak Bůh vedl Petra a Petr ho
miloval nade vše, svědčil o tom, což potvrdil slovy „Není pod nebem žádné jiné jméno, skrze které
bychom mohli být spaseni“. A proto byl uvržen do vězení, Jakub byl zabit. Petr uvězněn, aby až
bude po svátcích, mohl proběhnout soud a můžeme si domyslet, že by byl také zabit, protože si to
Židé přáli. V noci když usnul a hlídali ho vojáci, se ukázal anděl a řekl mu „rychle vstaň“. Řetězy
mu spadly z rukou a anděl řekl „obleč se a obuj“. On tak učinil. Anděl pokračoval: vezmi si plášť a
následuj mně. Petr ho následoval, ale nevěděl, je-li to skutečnost, nebo má-li vidění. Prošli první
stráží, pak druhou a pak přišli k železné bráně, která vedla do města; ta se jim sama otevřela. Vyšli
ven, prošli jednou ulicí a anděl náhle zmizel. Teprve nyní se Petr vzpamatoval a řekl: „Teď už vím,
že Pán opravdu poslal svého anděla, vysvobodí mě z ruky Herodovy a uchrání od toho, co si přál
židovský lid“.
Tak jako Ježíš vedl Petra, může vést každého z nás. Každého podle jeho originality, jeho poslání,
pokud dáme svůj život Ježíši a milujeme ho nade vše, což znamená umožnit Ježíši, aby mohl stále
působit. Pane, Bože náš. Ty jsi nám otevřel cestu a dal všechny příležitosti. Pomoz nám otevřít naše
srdce, abychom Tě mohli následovat. Pokud se Ti neotevřeme, nechápeme nic, diskutujeme o
zázracích, o tom jak zasahuješ, ale nevidíme Tebe, tvou ruku, jsme ztracení. Pane, dej nám svou
milost, abychom se obrátili. Nemáme právo říkat: já neznám vesmír, jak se můžu účastnit. Nemáme
důvod říkat: ke mně Ježíš nemluvil, tak jak k určitým lidem, jak bych mohl vědět. Jsi to Ty, který
vedeš každého z nás. Problém není v tom, že nemůžeme komunikovat z věrnými bratry ve vesmíru,
s anděly. Problém je v tom, že nejsme otevřeni komunikovat se sebou samým, se svým bližním.
Nedaří se nám zůstávat čistými, přímými k druhým. Zakroč Pane, ve svém lidu. U křesťanů by to
takto nemělo být. Jestliže mi křesťané změníme naši cestu a otevřeme se Tobě, vesmír se otevře
všem. Všichni poznáme cesty. Tvé cesty, které vedou k Otci. Dej nám milost v této době, vzpomeň
na všechny lidi dobré vůle. Vzpomeň na všechny mimo Církev, kteří čekají až spatří Tvou tvář v
křesťanech.
Dotkneme se také postavy sv. Pavla. Hned poté, co dostal zjevení, jak svědčí list Galatským,
okamžitě, bez toho, že by se z někým radil, přijal Ježíše Krista, začal o Něm svědčit a v tichu pouště
a modlitbě prohloubil svůj vztah s Ním. Dotkni se našich srdcí, Pane. Slyšeli jsme o Tobě mnoho
slov a nyní je čas se proměnit, Ty nás chceš proměnit. Dej milost všem lidem dobré vůle, aby se
rozvinuli, aby okamžitě vykročili a zaujali odpovědný postoj, někdy i hrdinský, tak jako sv. Pavel,
aby o Tobě svědčili. Zříkajíce se sebe samých. Další pasáž je z druhého listu Timotejovi. Pavel píše:
synu můj, přišel čas mého odchodu. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v
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onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo z láskou vyhlížejí jeho
příchod. Ve zkouškách, tak jako sv. Pavel, i ve smrti, kéž můžeme Pane očekávat vavřín, ne zkázu.
Ať si Tě ve všech zkouškách přejeme oslavovat. Ty budeš oslaven v nás a my Tě oslavíme. Prosíme
Tě Pane o lásku, abychom z láskou čekali na to, jak se ukážeš. Bude to až k Tobě bude všechno
přivedeno, přejeme si to.
Zakončíme modlitbou s rozjímáním: Otče náš, Otče všech lidí, všech stvoření v nebi, posvěť se
jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako na nebi, tak i v celém vesmíru, v živých i v
mrtvých. Ať se uskuteční tvé království lásky, pokoje a věčného života ve všech lidech, kteří si přejí
dojít do věčného království. Dej nám každodenní chléb, vše co nám slouží k tomu, abychom došli
do tvé slávy. I věci nezbytné tady na Zemi. Odpusť nám naše hříchy, my se budeme snažit odpustit
druhým, tak jak Ty jsi odpustil nám. Nedopusť, abychom byli přitahováni, pokoušeni mnohými
prostředky, které nás chtějí vzdálit od Tebe. Ochraňuj nás. A přiveď nás do života věčného.
Ať na vás sestoupí Boží požehnání a ať Bůh, který se dává všem svým stvořením, zvláště pak
lidem, projeví svoji lásku, tak abyste mohli cítit tuto lásku, která vede celý vesmír i váš život vstříc
novému rozměru, vstříc proměně lidstva, k novému stvoření.
A já vás doprovázím s modlitbou, s obětí nás všech, ve jméno Otce, Syna a Ducha Svatého.
Uslyšíme se příští týden.

2. Hledám tvoji tvář (Ž 26, 8)
6. července 2013

Drazí posluchači,
začneme toto setkání ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého. Síla Trojjediného Boha, jeho život, ať
se vtiskne do každého z nás a oživí Boží obraz v nás. Ať se tento život rozvine, ať se ukáže a
promluví k celému vesmíru.
Poselství svatého archanděla Rafaela, které přišlo prostřednictvím Stefanie Cateriny a má název
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„Boží tvář“ je tematem dnešního rozjímání „Hledám tvojí tvář Pane“. Zvlášť bych se chtěl zaměřit
na naši účast, na náš růst, abychom dosáhli ponoření do Božího Ducha, který vychází z Otce a Syna
a navzájem je spojuje a sjednocuje všechny Boží děti. Hledáme Boží tvář, budu se snažit vám
pomoci, abyste mohli pokročit, zvláště pak, abyste se naučili modlit se v Duchu Svatém a tak přišli
před Boží tvář. Přijít před Boží tvář a dívat se na ní není, nějakou mystickou ani charismatickou
zkušeností, není to ani vize nebo zjevení, je něčím co jde dál. Vše co nám Bůh dává jako dar nás
vede dál, abychom se našli v Božím Duchu, jež nás skrze Ježíše Krista přivádí k nazírání Boží
tváře, protože náš duch skrze Ducha Svatého proniká hlubinou Božího života.
Dobře si vzpomínáte na úryvek z Matoušova evangelia z 13. kapitoly. Ježíš zde mluví k lidu v
podobenstvích, ale apoštolům potom stranou vše vysvětloval. Vyjádřil svojí bolest, že lidé nechtějí
vidět nebo nejsou schopni vidět ani slyšet, aby se neobrátili. Apoštolům a učedníkům však řekl, vy
však jste blahoslavení, protože vaše oči vidí a vaše uši slyší. Ujišťuji vás, že mnoho proroků a
mnoho spravedlivých lidí by bývalo rádo vidělo, to co vy vidíte, ale neviděli. Mnozí by bývali rádo
slyšeli, co vy slyšíte, ale neslyšeli. Vidět Boží tvář znamená pochopit jí v Duchu Svatém. Jak víte
Ježíš vysvětloval toto podobenství, a o těch kteří slyší a nerozumí řekl, že jsou vystaveni Satanovi,
který jim slovo bere. Vidět Boží tvář znamená schopnost lidského ducha skrze Ducha Svatého se
ponořit do Božího života. Nazírat, kontemplovat ho jako svatí, jako blažení. To je milost, jež dává
Bůh těm, kteří ho hledají, všem kdo ho hledají. Dnes, v kontextu našeho rozjímání, když se díváme
na celý vesmír, je zde milost pro tuto dobu, nazírat na Boží působení v celém vesmíru. Na nás je,
abychom pochopili, abychom prošli touto cestou a byli přivedeni ke Kristu.
V dnešním rozjímání použiji 8. kapitolu listu Římanům,vyberu úryvek a nechám na vás, abyste
tento týden četli, prohloubili a pochopili bohatství, jež svatý Pavel vyjádřil v této kapitole.
Předpokládám, že máte Svaté písmo, a že ho umíte používat neboť je to nutné. Svatý Pavel říká:
„Myslím, že utrpení nynějšího času se vůbec nemůže srovnávat se slávou, kterou nám zjeví Bůh.
Celý vesmír očekává s velkou netrpělivostí až zjeví Bůh pravou tvář svých dětí“. Jsme
podněcováni, potřebujeme abychom každý z nás získali pravou tvář Božích dětí, abychom v sobě
našli identitu, která je v Bohu a je plností naší realizace, i když nyní jdeme, jak říká svatý Pavel, v
naději. Svatý Pavel dodává: „ víme, že až doposud celé stvoření trpí a sténá jako žena v porodních
bolestech, a nejen stvoření, ale i my, kteří máme prvotiny Ducha Svatého sami trpíme, protože
čekáme, že nás Bůh osvobodí tím, že zjeví naše Boží synovství. Vždyť jsme spaseni, ale pouze v
naději.
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Celý vesmír, hmota, všechna stvoření, také andělé čekají, že přijde chvíle plnosti všech Božích dětí.
Čekají Bohu věrní bratři, čekají ti, jež zapomněli – kteří neznají Boha – z Boha jim nic neutkvělo v
paměti. Čekáme my, kteří jsme dostali prvotiny Ducha Svatého, který v nás volá Abba Otče. To
znamená, že nás přivádí skrze Ježíše Krista k synovskému vztahu a my tento synovský vztah s
Bohem Otcem zakoušíme.
Pohlédněme krátce na vesmír, na lidstva v něm. Andělé, všichni čistí Duchové kontemplují Boží
tvář, Bohu věrní lidé pak, jsou skoro bez stínu, v jejich paměti není skoro žádný stín jakožto
důsledek prvotního hříchu, jak je tomu u vzbouřených civilizací. Tito lidé si vzpomínají celé své
dějiny, vzpomínají si na chvíli stvoření, na začátek života, čerpají z pramenu života, z Boha. Tento
pramen mají v sobě, protože Bůh se daruje svým dětem. Celá jejich věda, jejich technika vychází z
této moci. Vše je v harmonii s člověkem, člověk nedegraduje, neničí, neznečišťuje, vše směřuje k
dokonalosti k harmonii. Také oni čekají na pravou tvář Božích dětí, až budeme proměněni a
přivedeni do nového stvoření, kde nás čeká naše Matka, která byla vzata na nebe s duší a tělem.
Kromě těchto věrných lidí, existují vzbouřené civilizace. Existují různé planety a různé populace.
Navštívili jsme některé planety, protože nám to Bůh dovolil, viděli jsme tragédii. Jako příklad vám
uvádíme jednu planetu, kde nejsou rodiny, ani manželství. Chlapci ve třech letech jsou vzati od
matek, aby byli vycvičeni na vojáky. Jsou chladní, bez citu, bez vztahu s otcem, s matkou. Dívky
jsou odděleny a připravují se na svou práci a na rození dětí. Jsou jako továrna na děti. Muži jsou
všichni vojáci a proto práce je na ženách. Je to bída. Tito lidé si nevzpomínají na nic ze stvoření, v
jejich paměti není ani náznak toho co se událo.
Setkali jsme se s jinými civilizacemi, které uchovávají vzpomínku prostřednictvím minulých
generací, stvoření člověka, hřích, zaslíbení, že jedna žena porodí syna, který spasí lidstvo. Ale to je
vše. Je to však jen zmínka.
Jsme tu i my na Zemi. Nám bylo dáno zjevení Nejsvětější Trojice. Dostali jsme Ducha Svatého.
Ducha, který nás přivádí ke sjednocení s Otcem, skrze Syna, a my jsme dostali pečeť, že jsme
Božími dětmi. Pečeť, že nás čeká dědictví. Je potřeba se ptát, zapomněli křesťané na Ducha
Svatého? Znají ho? Ponořují se do Ducha Svatého, když se modlí? Dovolují Mu, aby v nich vyjádřil
Boží přání a tak aby byli podobní Bohu? Znají sílu, kterou zanechal Ježíš Kristus prostřednictvím
apoštolů? Křesťané znají tuto sílu, toto poznání o Duchu Svatém a cítí se být schopni zjevit pravé
Boží děti zde na Zemi, svědčit o něm i pro celý vesmír? Je správné se zastavit zde.
Pane, ani my si nevzpomínáme, často si připomínáme naše pravdy víry jako dějinné události, někdy
jako nějaké rituály, zmaterializované svátky – hody. Stává se, když se modlíme, že neustále
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kroužíme jen kolem našich přání, jsme koncentrovaní na sebe samé, na svou neschopnost, na své
chyby. Obviňujeme sebe a druhé. Dej nám Pane milost, poznat tvého Ducha, abychom se ponořili
do tvého ducha, a abychom se modlili v Duchu Svatém. V knížce Stefanie Cateriny „Přepsat
dějiny“ je krásné poselství Panny Marie, která mluví o modlitbě v Duchu Svatém. Všechny
modlitby jsou dobré, ale zde mluvíme o modlitbě, jež nás přivádí k pramenu, abychom se setkali s
živým Bohem. Aby mezi Bohem a námi mohl proudit a vibrovat život. My kteří jsme dostali Ducha
Svatého – často myslím na sebe – dívám se na rostliny a zdají se mi být inteligentnější než já.
Zvířata mají instinkt, mají od Boha svou inteligenci a my se neumíme ponořit do síly, jež nám Bůh
dal a neumíme být vyjádřením Boží tváře ve vztahu ke stvoření a k lidem. Co znamená modlit se v
Duchu Svatém?
Všichni z vás jste prošli určitými zkušenostmi. Nyní je můžeme použít jako obrazy. Zkušenost
zimy, pocítili jste chladno, nebyli jste dostatečně oblečeni, když jste vešli dovnitř, kde byl oheň, jste
se zahřáli a pocítili potřebu zavřít oči. Nepotřebovali jste nikoho, kdo by vám vysvětlil co je to
oheň, jak oheň působí. Potřebovali jste ten oheň cítit vevnitř. Cítili jste, že vás oheň uvolňuje a dává
vám život. Modlitba v Duchu Svatém přesahuje všechny naše koncepty, vize a také zjevení. Běda,
jestli se někdo zastaví na úrovni obrazu. Každý Boží dar je darem na cestě, vede nás, abychom
objevili Boží tvář, tvář neviditelného Boha. Pouze náš duch, když je ponořený do Božího Ducha
může pronikat a poznávat Boží tajemství.
Svatý Pavel ve stejné kapitole Římanům, jak jsme se už zmínili, mluví o Duchu Svatém, jež nám
přichází na pomoc v naší slabosti a působí, že se projeví nejhlubší potřeby, které do nás vložil Bůh.
Tento Duch se za nás přimlouvá nevyjádřitelným vzdycháním. To není něco podvědomého nebo
nějaká fantazie, Božím přátelům zjevuje Duch Svatý stále více Boží mysl, Boží náklonnost, poznání
Boha. Kolik zkušeností nám uniká, protože je naše hlava plná lidských, teologických, náboženských
konceptů, recitací, ani si neuvědomujeme co jsme prožili, co jsme viděli. Když se někdo modlí k
Duchu Svatému, musí ho milovat a toužit po tom, aby v něm Duch Svatý přebýval. Někdo se obrací
na Ducha Svatého, aby třeba udělali zkoušku ve škole, jiní proto, aby obdrželi charismatický dar –
to je konzumismus. Na Ducha Svatého se obracíme, abychom byli s Bohem, v Bohu. Ani Boží láska
nemůže být oddělená od Boha, protože Bůh je pramenem. Když oddělíme vodu od pramene, my jí
konsumujeme, ale když máme Boha v sobě, máme vše, je v nás pramen vody, který nám dává vše.
Ducha Svatého můžeme mít jen tehdy, když milujeme Ježíše Krista, Syna Božího, když se mu
chceme podobat, když chceme oslavit Boha v našich pokušeních, když máme jistotu, že se v nás
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Bůh oslaví a my budeme oslaveni v něm. Svatý Pavel říká, že je naším určením, abychom byli
podobní Bohu. Duch Svatý v nás zdokonaluje tento obraz. Nestačí znát Ježíše Krista z historie, jako
člověka. Ježíš Kristus je ve slávě, v Duchu Svatém před Bohem. Když ho milujeme takového jaký
je, jak se nám představil, jak nám dal svůj život a jak nás volá k věčnému životu, tehdy nám Duch
Svatý přichází na pomoc. Duch Svatý v nás působí, jestliže chceme být proměněni v Ježíš Krista,
když s ním chceme být mysticky spojeni, být s ním jedno tělo, přirozeně spolu se svými bratry a
sestrami. Také říká svatý Pavel, že jsme určeni k účasti na jeho slávě, to je něco velkého.
Pane náš Bože, odpusť nám, ty jsi všemohoucí. Ty nás chceš naplnit plností života, my věřící
přijímáme drobky, chceme být utěšeni. Naše přeměna na Boží děti tak, aby ses ty zjevil nám, lidem
a celému stvoření zůstává jen teorie, ne něco živého. Moc nás to nezajímá, probuď v nás touhu být
přeměněni a žít s Prvorozeným, s Ježíšem Kristem. Prožíváme mnoho utrpení, mnoho zkoušek,
dnes prožíváme zkoušky a věřím, že přijdou zkoušky ještě těžší, protože nás Bůh chce přitáhnout k
sobě. Člověk se před zkouškami většinou zastaví.
Svatý Pavel se v této kapitole nezastaví, chce nás uvést do Boží moci, do nezměrné moci, která je k
dispozici, do plného světla, do poznání. Přeje si, aby v nás vyrašila moc Božích dětí, jež dostali v
dědictví, skrze Ježíše Krista, aby byli Boží děti. Říká: „Ve všech těchto věcech získáváme
nejúplnější vítězství, díky tomu, jež nás miloval, jsem si jist, že ani život ani smrt ani andělé ani
nebeské mocnosti ani přítomnost ani budoucnost ani nebeské síly ani síly pozemské, nikdo, nikdo
nás nebude moci oddělit od této lásky, jež nám Bůh zjevil v Ježíši Kristu našem Pánu.“
Zakusili jste jaké to je, ponořit se do této síly? Věnovali jste čas a pozornost, abyste objevili tuto
sílu? Jestli jste to neučinili, jak můžete rozumět svému životu, který je v Bohu, jež z Boha pochází?
V případě člověka je to něco jiného než u zvířat u stvoření, protože člověk je svobodný, musí se
rozhodnout. Jste probuzeni, abyste se rozhodli věnovat čas, abyste poznali Boha, aby vám zjevil
kdo jste, jakou slávu vám připravil? Co Bůh činí v celém vesmíru, Bůh který je vaším Otcem a chce
vám předávat svůj života své působení?
Modleme se: „Jedno jsem žádal od Pána, abych mohl přebývat v Pánově domě po celý život, abych
užíval Pánovu dobrotu a bděl v jeho chrámě“. Slyš mě Pane, vzývám tě, smiluj se nade mnou,
odpověz mi. Znovu rozjímám o tvém slově; „Pojďte ke mně, přicházím k tobě Pane, neschovávej
mi svou tvář, neodháněj mě s hněvem, neodháněj s hněvem svého služebníka, ty jsi moje pomoc.
Neodmítej mě, neopouštěj mě můj Bože, můj Spasiteli, Kdyby mě matka i otec opustili, Pán mě
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přijme“.
To je modlitba, kterou můžete zopakovat sami, buďte pozorní, zůstaňte v tichosti, aby vás ona tvář
osvětlila, tvář Boží. Tento Boží pohled, ať vás miluje a předává vám život, zůstaňte v tichosti.
Můžete zpívat nebo recitovat; Hospodin je můj Pastýř, nic nepostrádám. Můžete to učinit v autě
během jízdy, když ležíte na pláži nebo na hladině moře. Můžete to prožívat v každou chvíli když
postupně dosáhnete hloubky vztahu s Bohem, abyste viděli jeho tvář.
Proto vám žehnám, provázím vás a chráním vás ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého
Děkuji, na slyšenou příští sobotu

3. Proč utíkáme před Boží tváří

13. července 2013

V naší poslední úvaze jsme hledali Boží tvář. Dnes budeme mluvit o tom, proč před Boží tváří
utíkáme. Prosme Pána o milost, abychom mohli pochopit, co je příčinou toho, že na Boží tvář
nemůžeme patřit. Jaká vychytralost a náklonnost ke schovávání v nás a mezi námi působí?
Ty Pane, který jsi Pánem vesmíru, osviť každého z nás, rozmnož světlo v nás a mezi námi,
protože si přejeme žít podle zákonů Ducha Svatého, vždy ve tvém světle, které je tvým
životem. Dej nám své milosrdenství, abychom i dnes mohli udělat krok kupředu.
Na počátku této úvahy bych chtěl načrtnou osnovu o několika bodech. Co se stalo po prvotním
hříchu a jaké jsou jeho následky? Jak se pro člověka v průběhu dějin stalo velmi obtížným nacházet
Boží tvář. Budu mluvit o situaci, jaká je mezi lidmi, kteří zůstali věrní Bohu a neprovinili se
prvotním hříchem. Ti se nachází ve vysokém vesmíru. Toto vše nám poskytne pohled, který se
přirozeně pokusíme prohloubit, abychom mohli vidět, jak jsme blokováni na cestě k Bohu, a že
potřebujeme pomoc mimořádných Božích nástrojů. Křesťané znají dobře z 3. kapitoly knihy
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Genesis110, jak si člověk uvědomil, že je nahý obnažený, zbavený milosti a života Božího dítěte.
Schoval se. Bohu odpověděl, že to byla jeho žena, která ho svedla. A ta řekla, že byla svedena
hadem. V duši lidí se započal proces obviňování, ospravedlňování se, nepochopení a lidé se začali
před Bohem skrývat. Postoj člověka po prvotním hříchu v něm zůstal, nepodařilo se pokročit, aby
člověk spatřil světlo. Padlý člověk po prvotním hříchu dostal strach. Sedm velkých archandělů nám
vysvětlilo, že ani oni se nemohli k lidem přiblížit, protože tito lidé měli strach ze světla. Tato situace
přirozeně otevřela cestu Luciferovi a jeho démonům, kteří se řídí zákony lži, hrůzy, chladu a člověk
padl do tohoto neštěstí, hříchu, padl do temnoty.
Ve 4. kapitole knihy Genesis111 vidíme, jak vzájemné obviňování vyústí až v bratrovraždu. Kain
zabil Ábela, protože Ábelova oběť byla Bohem přijatá. Zde není už další vysvětlení, ale z toho, co
nám bylo nám bylo řečeno vyplývá, že člověk na Zemi, vzbouření lidé, měli strach ze světla, z
andělů, z nástrojů světla. Bůh začal na Zemi posílat spravedlivé duše, které patřily k věrným
lidstvům neboť se rozhodly pro Boha. Takto lze pochopit, že i Ábel byl spravedlivý, poslaný od
Boha. Následně vidíme patriarchy, velké postavy.

Byly to vzácné, mocné boží zásahy, které

vstupovaly do dějin padlého lidstva. Bůh posílal na Zemi spravedlivé a jak víme, synové temnot je
často zabíjeli, pronásledovali atd. Můžeme tedy shrnut a říct, že před příchodem Ježíše Krista bylo
velmi obtížné kráčet ve světle a vidět Boží tvář; pravou Boží tvář bylo možno spatřit v Ježíši
Kristu, v Božím Jednorozeném Synu, který je před Otcem, a který se vtělil na Zemi a ukázal Boží
tvář.
Co se stalo s lidstvy, která zůstala věrná Bohu? Rychle postupovala ve světle. Může se vám zdát
překvapivé, když vám říkám, že bratři a sestry věrní Bohu, když to Bůh dovolí, mohou překračovat
i v těle Velkou bariéru. Jsou natolik pokročilí. Vlastně jen čekají, až celé lidstvo odpoví a vstoupí do
nového stvoření. Bratři a sestry, kteří jsou zastoupeni v Centrální buňce, o které jsme mluvili,
prochází tam i zpět přes světelnou Bariéru ve světle v těle. Jak se zjevuje Panna Maria? Přichází na
Zemi v těle. Přichází i k věrným lidem. Nepůsobí jí to žádné potíže. Je zajímavé, co nám říkají
odborníci v astrofyzice, myslím, že většina z nás o tom ví. Oni vidí i v našem nízkém vesmíru velké
množství temné hmoty a nevědí co to je. Vidí černé díry, které všechno pohlcují, všechno co
prochází kolem. I celé hvězdy. Četli jsme v časopise o zániku jedné hvězdy. Pohlcují i světlo, nic je
nemůže minout. A věrní bratři prochází skrze černé díry i Panna Maria tudy prochází, když se
zjevuje na Zemi. Proč? Protože světlo, které je tady na Zemi je nesrovnatelné ze světlem, které
110 Gn 3,7-13
111 Gn 4,14-15
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vlastní lidstva věrná Bohu. Jejich světlo je mnohem vyšší a prochází skrze černé díry a tak pro ně
není problém tudy procházet. Co jsou tyto černé díry? Co je tato temná hmota? Necháme na
vědcích aby o tom bádali. Bratři věrní Bohu nám však vysvětlení dali. Co je následkem hříchu na
Zemi a v nízkém vesmíru? Temnota se rozšiřuje a vytváří kolem planety a kolem nízkého vesmíru
černý obal. Bylo nám řečeno, že i tady na Zemi jsou víry černých děr, které pohlcují všechno: v
politice, ekonomii, v nenávisti válek. Lidé tomu nemohou vzdorovat, zapojují se do toho. Myslím,
že jsme to všichni zakusili. Tyto víry zla se šíří, chudí a spravedliví trpí, často jsou jimi pohlceni.
Vraťme se k nám samotným. Tito bratři z vesmíru, jak jsem již řekl, prošli rychlým vývojem. Když
mluvíme o světle, máme na mysli život, který je v těchto lidech. Můžete si představit, že se
setkávají s Ježíšem Kristem normálně? Ježíš navštěvuje tyto planety, tak jako biskup navštěvuje
svou diecézi. My, uzavření v naší ulitě, jsme vděční Ježíšovi, protože nám dal Eucharistii a vidíme,
že Bůh udělal poslední možnou věc, zůstal s námi v tajemství. Aby se člověk tím, že má účast na
tajemství, mohl patřit na Boží tvář. Věrní bratři se setkávají s Ježíšem, tak jako se my setkáváme
mezi sebou. I Panna Maria k nim přichází. Mezi nimi a rájem není taková bariéra, jaká je kolem
nás. Tyto věci, které víme, vám říkáme proto, abyste věděli, kam nás Bůh vede. Jak řekla Panna
Maria v poselstvích minulý rok a která si můžete přečíst v knihách a na našich stránkách 112.
Nádherné i těžké časy pro ty, kteří Boha nepřijímají. Věřím, že vy, kteří posloucháte, si přejete vidět
tyto nádherné časy, proto bychom měli vyjít směrem ke světlu, abychom spatřili Boží tvář. Sv. Jan v
prologu svého evangelia říká, že „Boha nikdo nikdy neviděl, jedině Boží Syn, který je u Boha nám
Ho dal poznat“113. K tomu je třeba vnitřní otevřenost pro sjednocení s Kristem, Světlem světa,
abychom mohli spatřit Boží tvář. Ve třetí kapitole sv. Jan říká: „Bůh tolik miloval svět, že dal svého
jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“ 114. Možná jsme zvyklí
poslouchat tuto větu, jako mnohé další. On nás miloval a dal za nás svého Syna, který do nás vtiskl
lásku a my můžeme v této lásce vidět Boží tvář. Dále říká: „Neposlal svého Syna aby odsoudil svět,
ale aby svět byl skrze Něj spasen. Kdo věří v Syna není odsouzen, kdo nevěří, je již odsouzen,
protože neuvěřil v jediného Božího Syna. To je důvod jejich odsouzení, světlo přišlo na svět, ale
lidé dali přednost temnotám, protože činí zlo“ 115. Pokračuje „kdo činí zlo, nenávidí světlo, protože
světlo dává poznat jeho skutky všem. Kdo žije v pravdě, kdo činí pravdu, jde ke světlu, protože

112 vstric-novemu-stvoreni.org
113 J 1,18
114 J 3,16
115 J 3,17-19
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světlo ukazuje všem, že jeho skutky jsou vykonány s Boží pomocí.“ 116 My křesťané jsme dostali
všechno od Ježíše Krista, nauku, všechny svátosti, Ducha Svatého, který nám předává tuto lásku a
jak říká sv. Pavel, naše naděje nemůže být zklamána117. Sv. Jan zde mluví o víře.
Nyní se s vámi chci zamyslet, ať se každý zamyslí, proč utíkáme před Bohem, před Boží tváří. Proč
křesťané utíkají před pravdou a míchají se mezi nevěřící? Velkým problémem je to, že mnozí
křesťané staví na místo víry svoji nábožnost, obřady, povinnosti, svátky. V teologii se mluví o
konzumizmu svátostí, což znamená, že jsou konzumovány bez účasti, nepřichází se před Boží tvář,
která člověka osvětluje. A když se někdo potká s Bohem, tak se jeho tvář mění. Protože Boží světlo
má moc proměnit člověka. V čem tedy bude naše svědectví lidem na Zemi a také lidem ve vesmíru?
Být věrní v tomto světle, kráčet v něm. Nenechat se zašlapat lidmi beze světla. Jeden bratr z
věrného lidstva nám řekl, že tady na Zemi je mnoho lidí z temné hmoty, lidí v nichž není uvnitř
světlo. A křesťané by měli být světlem světa, pokud jsou sjednoceni s Kristem. Jinak nás naše
nábožnost klame a my si myslíme, že oklameme Boha, tím, že splníme naše povinnosti, obřady,
dlouhé modlitby, ale nepotkáme Boha. Máme strach z Jeho tváře. Boží tvář nám ukázali velcí
světci, oni se snažili hledat Boží tvář, milovalo pravdu a žili v ní. Známe mnohé diskuse, které vedl
Ježíš s Židy, odvolávali se na to, že studují Písmo, znají zákony a Ježíš jim říká, v páté kapitole
evangelia sv. Jana: „Vidím, že ve vás není Boží láska, když k vám někdo mluví, následujete ho, ale
když Bůh posílá svého jediného Syna, odmítáte ho“118. Člověk, který miluje Ježíše Krista touto Boží
láskou, je ve světle. Boží láska je a vždy bude nejvyšším zákonem, který vládne vesmíru a v novém
stvoření bude jediným světlem v nás a pro nás. Minulý rok 17. září mluvil svatý František o čisté
lásce119 a mimo jiné řekl; bez dosažení čisté lásky v duchovním životě, člověk nedosáhl ničeho. A
všechno to co se dělá z ambice nebo jen proto, aby byla vidět nějaká díla končí v prázdnu. Láska
zůstává. Cituji: „Toto je zákon lásky: Bůh nás miloval a my jsme povolaní milovat Boha, sebe sama
a bližního stejnou láskou“. To je univerzální zákon, který udržuje celé stvoření a platí v celém
vesmíru. Ten samý zákon bude vládnout v novém stvoření. Říká: „Ve svém pozemském životě jsem
často plakal, protože jsem rozuměl, že lidé nemilují čistou Boží lásku. Pociťoval jsem v sobě
nezměrnou bolest, neboť odmítnutí čisté Boží lásky ze strany druhých vždy probouzí bolest v těch,
jež chtějí žít a komunikovat lásku“. Postavme se před tuto výzvu hledat čistou Boží lásku, žít čistou
Boží lásku, předávat ji druhým. To je podstata zákona, ale věřte mi, člověk utíká před láskou,
116 J 3,20-21
117 Řím 5,5
118 J 5,42-43
119 vstric-novemu-stvoreni.org
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protože láska je náročná, vyžaduje od nás odpuštění, snášení, pochopení, být odevzdaní ve
zkouškách. Vyzvednout se nad bariéru temnoty, jež nás obklopuje a známe ji.
Modleme se tedy:
Bože Otče, často odříkáváme Otče náš, ale jaký je to neúspěch, když nezakoušíme tvou lásku,
když v modlitbě netoužíme po tvé lásce, když ji nechápeme. Tvoje láska je naším životem,
životem věčným a ve tvé lásce můžeme žít šťastni zde na Zemi. Když předáváme tvou lásku
sobě samým a druhým, stáváme se tvými svědky. Každý den tě prosíme o odpuštění našich
hříchů, tak jako my odpouštíme druhým, často se uzavíráme do svých důvodů a
ospravedlnění, voláme po spravedlnosti ve jménu lidské logiky, lidské spravedlnosti. Nejsme
schopni odpustit. Když nepřijímáme tvou lásku, nic nezmůžeme – ani rozumět, ani odpustit.
Prosíme tě abys nás neuvedl do pokušení a abys nás osvobodil od každého zla. To není jen
nějaká fráze. My jsme ponořeni do zla, nejsme schopni dívat se na sebe v tváři andělů a
archandělů jako v zrcadle. Jsme uzavřeni do sebe, máme zpoždění na cestě spásy. Dnes tě
prosíme, dej nám pravou modlitbu, jež nás spojuje s tvým srdcem a dotýká se čisté lásky,
abychom se i my mohli této lásky dotýkat a abychom mohli postupovat ke světlu. To je to, co
potřebujeme v této době. A tvé požehnání ať na nás sestoupí, na všechny ty, jež poslouchají,
abys v každém probudil snahu a odpovědnost – být světlem světa.
Ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.
Příští sobotu.

4. Světlo a tma
20. července 2013

Drazí posluchači, pokračujeme v naší cestě přivedení všeho ke Kristu. Tématem tohoto setkání je
"světlo a tma". Předpokládám, že všichni vy, kteří posloucháte tato rozjímání a účastníte se této
modlitby jste se snažili modlit a postupovat na cestě, proto vás už nebudu oslovovat drazí
posluchači, nýbrž bratři a sestry, protože jdeme stejnou cestou a od příštího setkání chci rozvinout
různé aspekty týkající se oběti života a tak ji přiblížit vašemu životu. Pochopíte, že to může žít
každý a v každé situaci, jestliže je otevřen Ježíši Kristu. Začínáme tedy toto rozjímání, drazí bratři a
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sestry, modlitbou ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.
Blahoslavíme tě Všemohoucí Bože a žádáme tě, abys nás provázel na této naší cestě. Nic
neuteče tvému pohledu, tvůj pohled je plný lásky, plný světla. Osviť naši minulost, přítomnost
a budoucnost, osvětli náš život v této době, abychom mohli pochopit vše to, co jsi v těchto
poselstvích nazval konečným obdobím, poslední etapou lidstva, jež se připravuje na příchod
Krista, na jeho druhý příchod. Dej nám milost ponořit se do tvého světla a pochopit základní
témata našeho života jako je obrácení, být v Božím Duchu, být spojení v Božím Duchu, klanět
se a přijmout Ježíše Krista v Božím Duchu.
Amen.
Před lidstvem se otevírá doba světla a tmy. Nacházíme se uvnitř. Tyto dva elementy se projeví stále
víc, jeden proti druhému, protože Bůh skrze Ježíše Krista tlačí lidstvo celého vesmíru a lidstvo na
Zemi k obrácení. Přijde doba, v níž bude Bůh v tichu, když se Boží hlas a hlas jeho proroků stáhne
do ticha. Jen v tichu, mohou totiž lidé sestoupit až na dno sebe sama. V tichosti musí načerpat z
vlastních hlubin, z vlastních kořenů. Rozvinout vše to, co do nich Bůh zasel během celého jejich
života. Někdy se kázání, nauky, krásná poselství, přítomnost Panny Marie mezi námi přijímají jen
povrchně. Je nutné, aby lidstvo na Zemi vstoupilo do Božího ticha. Na druhou stranu hlas satana,
hlas ducha tohoto světa bude slyšet stále silněji. A kdo se nezakoření do Boha, bude těmito hlasy
stažen, různými způsoby, různými odstíny těchto hlasů. Když mluvím o době světla a tmy, nemám
na mysli, tak jako některá falešná poselství, abyste si připravili svíce pro tři dny temna. Tato
temnota bude v člověku, v jeho duchu, v člověku, který se nenechal obrátit a osvítit jeho Duchem.
Ti, jež se nechají obrátit v duchu, budou naplněni Duchem Svatým a budou dětmi světla. Nestane se
jim nic co by je zaskočilo, budou schopni rozlišovat a nazývat věci správným jménem. K tomu
slouží toto rozjímání a tyto modlitby.
Ježíš říká v deváté kapitole evangelia svatého Jana; přišel jsem abych postavil svět před Boží soud,
aby ti, kteří nevidí viděli a ti kteří vidí, aby oslepli. Boží světlo staví člověka před rozhodnutí. Bůh
nebude do nekonečna tolerovat lidskou nerozhodnost. Člověk, který se setká s Ježíšem Kristem,
Světlem světa je okamžitě vyzván k obrácení, aby se stal synem světla. Vstoupit do Kristova světla
zároveň znamená schopnost obrátit se, být proměněn a postoupit k novému stvoření. Bůh vždy
používal lidi, skrze lid působil a s lidmi chce vládnout vesmíru. V každé epoše nám posílal také
ctnostné lidi, kteří mu byli věrní. V této době, když se otevírá celý vesmír, když vše směřuje ke
sjednocení v Kristu – všechny vesmíry, všichni lidé – aby se stali jedinou Boží rodinou. Celé
stvoření je povoláno ke sjednocení v Kristu, k proměně v nové stvoření, proto nám Bůh dal, jak
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jsme vám už víckrát řekli, tři velké nástroje; anděly, centrální buňku, Bohu věrné bratry. Oni působí,
jak jsme vám řekli. A protože lidstvo na Zemi neodpovědělo na výzvu k účasti a vedení mise na
evangelizaci vesmíru spolu s nimi, Bůh svěřil tuto misi jim. Oni postupují a tato mise jde vpřed.
Toto nás neosvobozuje, abychom se stali pasivními, ale nás staví před odpovědnost. To co jsme
neudělali včera je dnes obtížnější a zítra bude ještě těžší. Je nutné, abychom se probudili k pravému
obrácení. Prostřednictvím věrných bratří, andělů a centrální buňky světlo postupuje v celém
vesmíru a způsobuje, že temnota zakouší krizi. Jestli chceme zachovat temnotu v sobě, automaticky
se ocitáme v krizi my. Při pohledu na lidstvo na Zemi z perspektivy věrných bratří a těchto velkých
nástrojů, jež vybral Bůh, se lidé na na Zemi jeví jako sobečtí a sebestřední. Rozvoj vědy na Zemi
má zcela přesný cíl a každý její úspěch je ve prospěch mocných této Země. Oni vše drží pod svou
mocí a nedovolí žádné jiné změny, než ty, které slouží jim. To vidí velmi dobře Bohu věrní bratři.
Člověk na Zemi jako jediný v celém vesmíru popírá přítomnost jiných civilizací na druhých
planetách. A dokonce, člověk na Zemi, tak jak ho vidí tyto nástroje, se považuje za nejlepšího ze
všech takže si přivlastnil i Ježíše Krista. Ježíš Kristus dal Zemi to, co nedal jiným planetám a
křesťané měli předávat toto bohatství jiným bratřím a sestrám. Určitým způsobem si to drží pro
sebe a myslí si, že stojí v čele, a že jsou protagonisty toho, co nám Ježíš dal. Dary jako je
Eucharistie nám Ježíš dal, protože jsme slabí, křehcí, protože jsme poslední a uzavřeli jsme
smlouvu se Satanem. Namísto abychom byli pokorní, skrýváme v sobě pýchu a odmítáme lidi ve
vesmíru, kteří jsou před námi v rozvoji a ve věrnosti Bohu. Člověk na Zemi všechno absolutizuje a
koncentruje do vlastního já. Proto je společenství mezi všemi lidmi na Zemi velmi obtížné. Každý
den to vidíme v politických a ekonomických organizacích atd.
Člověk na Zemi přežívá a bude stále obtížnější na Zemi žít. Jak se říká, Země se stala jednou obcí a
místa je příliš málo pro velké touhy pozemského člověka, touhy, jež sahají až ke hvězdám. Země ve
své uzavřenosti do sebe nemůže tyto touhy uskutečnit. Vidíme, že v tomto napětí, v této krizi, určité
hodnoty, jež jsou o sobě svaté, jako je spravedlnost, právo, když jsou v člověku odděleny od jeho
kořene, od Boha, stávají se zmatenými, znepokojují, přivádějí ke krizi a k boji. Děje se sociální
exploze, tato práva znemožňují člověku, aby se domluvil s druhým a sdílel s ním jak by to pro
člověka bylo přirozené. Člověk by i na Zemi mohl velmi dobře žít, kdyby byl spojen s Bohem. Bůh
by každému požehnal a všem společně, aby se člověk mohl rozvíjet. Všichni jsme si vědomi, že
postupuje porušenost, člověk je stále víc sváděn, móda je stále důležitější, křesťané se do tohoto
ducha noří a tento duch křesťany obklopuje. Kolik křesťanů je schopno pozvednout se nad tohoto
ducha? Kolik z nich má schopnost jít proti proudu, jež s sebou bere vše a rozděluje člověka v sobě.
Člověk na Zemi, když dostane milosti, se často chová tak, jako by mu ty milosti patřily a dělá si s
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nimi co chce nebo je omezuje na míru, kterou je schopen sám obsáhnout. Neuvědomí si ani, když
tyto milosti ztrácí. Křesťané na Zemi už dál nemohou být uzavřeni do sebe, zvlášť ne ti, kteří vědí,
že křesťan patří ke Kristovu mystickému tělu. Připojuje se k těm, kteří jsou v Kristu a už nemůže žít
uzavřen do sebe a stejně tak lidstvo na Zemi. Ptáme se, co můžeme dělat, jak z toho můžeme vyjít.
Chci zdůraznit některé body, jež jsou důležité pro změnu našeho vnitřního postoje. Nyní poprosme
Boha o milost.
Pane náš Bože, dej nám pokoru, vnitřní naslouchání, světlo pro pochopení našich chybných
postojů. Kéž bychom pocítili impulsy Svatého Ducha, aby nás vedl a ukazoval nám směr k
tobě. Kéž od tebe obdržíme milost opravdového a upřímného obrácení, aby ti patřila celá naše
bytost a byla s tebou ve společenství prostřednictvím Ježíše Krista v Duchu Svatém. Ať jsme
mezi sebou spojeni v Duchu Svatém.
Amen.
Chci uvést některé body, které musíme vzít v úvahu, pokud se chceme proměnit:
Vstoupit do společenství s výjimečnými Božími nástroji, upřímně si přát je poznat v Duchu Svatém,
ne ze zvědavosti. Informovat se, ptát se po informacích, zakoušet hlubokou potřebu, po vytvoření
univerzálního společenství s nimi, s anděli, s centrální buňkou, se svatými, se všemi, kteří přijímají
Ježíše Krista v Duchu Svatém. Modlit se k Bohu, aby je zjevil, aby je poslal do společenství s námi,
uschopnil naše srdce a my abychom je mohli přijat jako své bratry. Ať odstraní každý předsudek a
uschopní nás přijmout jejich pomoc, tak jak oni v Bohu uznají za dobré.
Procházíme krizí, krizí struktur, včetně těch náboženských. Jedná se o krizi, která zasahuje všechny,
nemůžeme ukazovat prstem a říct, ti se musí obrátit, týká se to všech, prvních i posledních,
posledních jako prvních. Proměna, jež si přeje Bůh, a kterou si silně přejí tyto výjimečné nástroje, je
proměna v duchu, proměna našeho ducha. V lidském duchu, jež je spojen s duchem Božím se
odehrává obnova. Člověk oddělený od Božího Ducha už nemůže zůstat lhostejný. Nezůstává než
bloudit a nebo se rozhodnout pro jiného ducha. Proto se vytváří velký zmatek, už nyní vidíme na
Zemi velký zmatek. S ohledem na obrácení v duchu, připomínám slova papeže Františka:
„Evangelium je potřeba žít, ne interpretovat.“ Žít evangelium, podle toho co nám předali
apoštolové, žít Svaté písmo znamená, být ponořeni do Ducha Svatého, účastnit se Božího života
skrze Ježíše Krista a tento život zjevovat v duchu druhým. Odtud pramení společenství mezi námi,
život a síla.
Nyní se zvlášť obracím na věřící, kteří jsou aktivní v prosbách o dary, o mimořádné zkušenosti.
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Pozor na duchovní pýchu, ona působí velmi skrytě a Satan se snaží proniknout přes skryté cesty k
duši, která začala jít k Bohu a má určité zkušenosti. Něco vám řeknu, mnoho lidí, i mnoho křesťanů
– také těch, kteří se považují za obrácené - žijí své obrácení v duši, jež je provázeno množstvím
emocí a entuziasmu, mnohými charismatickými dary, mnohými různými zkušenostmi. A z těchto
zkušeností, které člověk prožívá v duši – a jež je u některých lidí zvlášť silná – dochází k
racionalizaci zkušeností a k jejímu absolutizování. Tak se rodí teorie. Existuje nebezpečí, hledat
sebe sama v Boží tváři, namísto aby se hledal Bůh. Mnozí lidé promítají vlastní touhy, hledají je s
přesvědčením, že hledají Boží tvář. Snaží se uskutečnit to, co nedokázali v životě. Někdy velmi
usilují o získání charismatických darů, větších zkušeností než má někdo jiný. To vede k duchovní
nadutosti. Upřímný člověk hledá Boha, protože je to Bůh, hledá jeho tvář, aby ho ta tvář zkoumala a
tím jak ho zkoumá aby ho také modelovala, měnila a přiváděla k novému stvoření. Naopak člověk,
který chce něco získat, něco zadržet pro sebe - výjimečné věci - a nechce postupovat ve své
proměně, se křečovitě drží těchto darů, přivlastňuje si je a tyto dary se stávají překážkou v jeho
růstu a v růstu druhých. Dnes je v této oblasti velký zmatek. Dary, charismata, naše schopnosti a
naše služby je potřeba obětovat Bohu, aby nás Bůh používal, podle toho jaké jsou naše vlohy už od
chvíle stvoření našeho života. Bohu věrní bratři a sestry kladou velký důraz na osobu Nejsvětější
Panny Marie, která v sobě rozvinula všechny schopnosti své duše, ale nikdy nepoužila něco
nadpřirozeného, protože byla pokorná. Věřila, měla naději a milovala. Bůh uskutečnil v ní a jejím
prostřednictvím velkolepé věci. Nadále uskutečňuje velkolepé věci pro ty, jež se otevírají, kteří se
zasvěcují jejímu srdci. Podobně působí andělé a Bohu věrní bratři. Zaujímají postoj kontemplace,
chápou život, který proudí v Bohu a dávají se k dispozici tomuto životu. Nepřivlastňují si žádné
výsady, jinak by se oddělili od Boha, zvlášť když se jedná o čisté duchy – to se stalo Luciferovi na
začátku stvoření. V listu Filipským je řečeno o Ježíši, že nelpěl na svém Božství, ponížil se až k
smrti, smrti na kříži, proto byl vyzdvižen. List Židům zdůrazňuje, že se z utrpení naučil poslušnosti.
Co znamená být poslušný? Znamená uvádět do harmonie lidský život s Bohem Otcem v Duchu
Svatém, být věrní Trojiční vibraci, kde je Syn stále s Otcem. On nesl naši lidskou přirozenost a my
jsme povolaní k tomuto postoji Panny Marie a Ježíše, ve všech zkušenostech jimiž procházíme.
Zkušenost s Ježíšem není Ježíš sám. Na Zemi se identifikuje zkušenost Ježíše s Ježíšem samým,
absolutizuje se, vnucuje se druhému. Kdo takto vnucuje své zkušenosti, není schopen vidět
druhého, setkat se s druhým. Také ten, kdo obdržel od Boha zvláštní dary, je jako druzí, prostě
vykonává svou službu. Proto vás vyzývám k pokoře a poddajnosti, aby byl Bůh ve středu vašeho
života. Nesnažte se získat zvláštní dary, abyste je drželi ve vlastních rukou, abyste vládli. Ne, Bůh
je ten, který stále vládne. Jestli se vzdálíte od tohoto postoje, už jste na nebezpečné cestě.
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Je pěkné, že právě dnes církev slaví vzpomínku svatého Eliáše proroka, velkého proroka. Proto chci
zakončit naše rozjímání jeho zkušeností, aby nám jeho život ukázal, jak se máme chovat, na závěr
se pak pomodlíme. Jak víte ze Svatého písma, svatý Eliáš byl velký a mocný prorok, udělal mnoho
znamení, zázraků, nakonec byl pronásledován a upadl v depresi. Vydal se přes poušť směrem k hoře
Chorebu. Čekal, že se Bůh, jako v případě Mojžíše, projeví velkými znameními, zemětřesením,
ohněm, větrem a zatřese Izraelem. Čtěme: „Vyjdi a postav se před Pána na hoře. „ A hle Bůh
přešel. Nastala velká smršť, tak silná, že štěpila hory a tříštila skály před Bohem, ale Bůh v té
smršti nebyl; a po té smršti zemětřesení, ale Bůh v tom zemětřesení nebyl; a po zemětřesení oheň,
ale Bůh v tom ohni nebyl; a po ohni šum lehkého vánku. Jakmile jej Eliáš zaslechl, zahalil si
pláštěm tvář, vyšel a postavil se u vchodu jeskyně. Tu k němu dolehl hlas, jenž řekl: „ Co tu děláš
Eliáši?“ On odpověděl: „Jsem plný žárlivé horlivosti pro Boha Sabaot, protože Izraelité opustili
tvou smlouvu, protože zbořili tvé oltáře a tvé proroky pobili mečem. Já jsem zůstal sám a oni usilují
o můj život.“ Bůh určuje Eliášovi, aby pomazal za krále určité muže a Elizea svým nástupcem. Po
Eliášovy žádá, aby se stáhl. Bůh je Bůh. Eliáš je stvoření, jako všichni ostatní lidé a musel se
podřídit Bohu. Bůh je větší než všechny dary, jeho působení přesahuje všechny charismata, všechny
velké promluvy, všechny naše koncepty a představy.
Pane, jsme nafoukaní našimi představami o tobě, o tom co děláme, co můžeme dělat. Učiň nás
malými jako jsou děti, dej nám schopnost vstoupit do vlastních hlubin, do ticha. Ať nás
obestoupí Boží ticho Ducha Svatého, abychom slyšeli jen tvé impulsy a abychom šli cestou,
kterou si ty přeješ. Klaníme se Ti, jsi Bohem vesmíru, provázíš nás s velkou pozorností, s
velkou láskou; nic nám nebude chybět. Přejeme si prožít tento týden před tebou tak, abys nás
zkoumal, abys zkoumal lidstvo a proměnil ty, kteří chtějí být proměněni.
A já vám žehnám, ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.

5. Obětování života Ježíši skrze Pannu Marii
27. července 2013
Drazí bratři a sestry, pokračujeme v cyklu „Přivedeni ke Kristu“. Dnešním tématem je „Obětování
života Ježíši skrze Pannu Marii“. Toto téma je hlavním motivem našeho kázání a našeho svědectví,
je základem křesťanského zvěstování. Bez splnění této podmínky nemůžeme dosáhnout Pánových
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zaslíbení, nemůžeme překročit Velkou bariéru, nemůžeme dojít do nového vzkříšení. Pomodleme se
na začátku této úvahy:
Ó Bože náš, velikonoční přechod tvého Syna, ke kterému jsme povolaní i my, je jasný jako
slunce na obloze bez mraků, když se ale zatáhne, slunce nevidíme. Když přijdou mraky
našeho sobectví, sebestřednosti, všechno se v nás uzavře. Náš duch se zatemní a nevidíme
tajemství, které nám Bůh chce sdělovat jako světlo. Dej nám světlo, dej nám milost, abychom
se otevřeli, abychom přijali křesťanské povolání a byli věrni tomu, co nám Ježíš předal
prostřednictvím apoštolů.
K čemu je povolán křesťan? Křesťan je povolán milovat Ježíše víc než otce, matku, syna či dceru.
Kdo ho takto nemiluje, není Ho hoden, jak Ježíš sám řekl. Často se má za to, že tato slova platí pro
řeholníky a kněze, ale ve skutečnosti jsou platná pro každého Kristova učedníka, pro každého,
kdo chce následovat Ježíše. Text sv. Matouše v 10. kapitole pokračuje a říká nám: "Kdo nalezne
svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej."
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Často této pasáži nerozumíme. I

apoštolové se ptali: "A co dostaneme za odměnu?" Ježíš jim odpověděl: "Stonásobek tady na zemi a
k tomu věčný život"121 Toto zůstane pouhou teorií, když se křesťan neřídí Ježíšovým slovem,
protože Ježíš nepřišel, aby nás o život připravil, ale aby ho dovedl k dokonalosti, k životu věčnému,
kde dosáhneme plnosti. A když odpovídáme Ježíši každý den, zakoušíme blahoslavenství. To je
svědectví všech svatých, všech věřících věrných Bohu. Křesťané se tímto ale neřídí, následují Ježíše
jen povrchně, nenásledují Ho neustále v procházení velikonočním tajemstvím a tak nezakoušejí
moc tohoto přechodu. Základem našeho vztahu s Bohem je mystické sjednocení s Kristem v Duchu
Svatém, abychom byli podřízeni Otci. Výraz "podřízeni Otci" se nám nelíbí, ale znamená být
zapojen do zákonů čirého Ducha. Takto jsme neustále znovuzrozeni Otcem, prostřednictvím Syna v
Duchu Svatém a prožíváme tak naši identitu, dosahujeme její plnosti. Jak k tomuto dochází na
Zemi? V eucharistii, eucharistie je pramenem a vrcholem našeho přechodu, nemáme zde na mysli
účast na pěkném obřadu, organizovaném tak, aby se dotknul našich citů, ale účast na životě Krista,
živého Ježíše Krista, tak jak se jeho života účastnili všichni apoštolové. Prostřednictvím této účasti
na velikonočním tajemství dostali Ducha Svatého, stali se svědky a pokračovali ve slavení památky
utrpení smrti a vzkříšeni Krista. Toto vám neříkám já, ale Církev. Identita křesťana spočívá v
manifestaci Trojičního Života. Identita křesťana spočívá v životě prožívané eucharistie. Účast na
smrti, vzkříšení a radosti Ježíše, který sedí po pravici Otce, je povoláním křesťana a měla by být
120 Mt 10,37-39
121 Mt 19,27-29
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prožívána v každé eucharistii. Toto bychom chtěli prohloubit v dalším bodě a přiblížit vám různé
aspekty.
Takové je povolání každého kněze: být, jak říká Církev, obětí. Tím, kdo je ve spojení s nebem, ale
kdo může být ve spojení s nebem, když není mysticky sjednocen s Kristem? Pouze prostřednictvím
Krista, zemřelého a vzkříšeného dostáváme Ducha Svatého a máme přístup k Otci. Všechny
dokumenty Církve zdůrazňují, že kněz se musí nejdřív obětovat pro Boží lid a mysticky se sjednotit
s Kristem, aby se stal nástrojem pozvedajícím věřícího. Ale k oběti sebe sama není volán jen kněz,
ale každý křesťan. Co nachází ve slavení mše, když ne živého Krista? Tato mimořádná moc, která
může proměnit člověka mocí Ducha Svatého v jasnou, oslavenou osobu, šťastnou a uskutečněnou
osobu, kterou už zákony Ducha netíží, jak říká sv. Apoštol Jan. Kněz neuskutečňuje své povolání v
organizacích nebo krásných kázáních, jestliže není mysticky sjednocen s Kristem. Jeho prvořadým
úkolem je vychovávat lidi k oběti, k mystickému sjednocení s Kristem, účastnit se na jeho oběti,
obětovat vlastní sobectví, všechno porušené, aby mohl být vzkříšen. A nejen jednotlivci, ale i každé
křesťanské společenství by takto mělo žít. Myslíte, že je možno bez účasti na velikonočním
tajemství žít v církvích a farnostech v bratrském společenství? Naprosto ne! Je možno slavit
slavnosti, lze vzbuzovat emoce, ale jestliže křesťanské společenství neumře sobě samému, nemůže
Duch Svatý naplnit věřící, aby byli jedním srdcem a jednou duší. Bez živé oběti nemá křesťanství
svoji identitu a není naplněno mocí, která ho pozvedá k důstojnosti Božích dětí a bez mystického
sjednocení s Kristem v Duchu Svatém nevychází svědectví, které dávali apoštolové. Všechny
krásné organizace, některé více, některé méně, nemohou přinášet plody, jestliže se kněz v čele lidu a
celý lid neobětují. Dnes bohužel nejsou ti, kteří by se obětovali. Slova o obětování vzbuzují odpor.
Jde ale o podstatu křesťanství. Uvažujte o tom.
Nemůžeme vyjít z povrchní, průměrné mentality, ze zvykovosti, se kterou se slaví mše, bez mocné
Boží pomoci. A tak jako tomu bylo vždy, obnova je dána prostřednictvím mimořádných nástrojů.
Nelze jí dosáhnout bez Neposkvrněné Panny Marie. Ona se, u paty kříže pozvedla se Synem a byla
poslušná v Duchu Svatém Otci skrze Syna. Stala se naší Matkou. Pozvedla se s duší i tělem,
uskutečněná, spočívá v Nejsvětější Trojici. Brzy budeme slavit nanebevzetí Panny Marie.
Nebudeme pozvednuti, jestliže neprojdeme jejím srdcem. A dodávám, i srdcem sv. Josefa, jak jsem
řekl v dřívější promluvě, který je pro nás ještě bližší svým příkladem, protože on není neposkvrněný
od svého početí, ale přijal neposkvrněný život Panny Marie. Přijetím Božího plánu, přijetím Božího
Syna, jako by byl jeho vlastní a popřením sebe sama, vstoupil do neposkvrněného života. To je
příklad pro každého z nás, neexistuje jiný přechod. V této době, kdy chce Bůh prostřednictvím
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Ježíše Krista pozvednout celé lidstvo na novou úroveň dal Bůh mimořádné nástroje, což jsme vám
vysvětlovali: Centrální buňka, jako zvláštní spojení mezí svatými, anděly, bratry a sestrami z
vesmíru věrnými Bohu a mezi věrnými na Zemi. Jsou nám dáni věrní bratři z vesmíru s celým
lidem; pozorují nás a účastní se svým způsobem na tom, co my slavíme. Celé lidstvo je předurčeno,
jak jsme slyšeli, učinit tento velikonoční univerzální přechod, celý vesmír, může započít jedině ve
společenství s těmito mimořádnými nástroji. Panna Maria je nám dána společně se svatým Josefem
jako Matka a on jako otec ve společenství s ostatními mimořádnými nástroji, na které se obracíme a
přejeme s nimi být ve společenství v Duchu Svatém a účastnit se Kosmických letnic. Církvi na
Zemi bude pomoženo, aby se mohla pozvednout. Myslím, že si ještě nejsme vědomi, co znamenají
slova sv. Pavla v listu Korinťanům: „Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám
sobě odsouzení. Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí umírají“ 122
Ó Pane, kolik je povrchnosti při slavení eucharistie. Tvůj Syn umírá a mi zůstáváme chladní,
povrchní, průměrní. Točíme se kolem obřadů a organizování slavení Eucharistie. To vše nás
vzdaluje od podstaty. Zůstáváme bez živého Krista. Nemůžeme být uzdraveni, jestliže nejsme
otevřeni, abychom mu odevzdali své hříchy, jestliže nejsme připraveni umřít sobě samým a být
vzkříšeni. Neodehrává se v nás mocná proměna, která by měla být plodem každé eucharistie, tak
jako jsme četli v evangeliích, když Ježíš dával eucharistii apoštolům, učedníkům a oni se
proměňovali.
Ó Pane, nenechávej nás už vzálené od pramene, od vrcholu našeho života. Smiluj se nad námi,
odpusť nám naše hříchy. Dej nám milost v této době našeho obrácení, dotkni se našich srdcí,
abychom přestali být povrchními a bez zájmu k tomu co se odehrává při Mši Svaté.

V povzbuzení sv. Pavla k Římanům slyšíme: „Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste
sami sebe přinášeli jako oběť živou, svatou a Bohu milou. Obětujte sebe samé s Kristem, celé své
životy. To je pravá bohoslužba. Nepřizpůsobujte se mentalitě tohoto světa, ale nechejte se
proměňovat Bohem až k úplné proměně své mysli. Budete tak schopni Boží vůli, co je dobré, Bou
milé a dokonalé“ 123
Ano Pane, jestliže nenecháme proměnit své smýšlení, jestliže se nenecháme obětovat s tvým
122 1Kor 11,29-30
123 Řím 12,1-2
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Kristem, nemůžeme být proměněni, nemůžeme dojít do tvé mysli a nemůžeme chápat tvou vůli.
Zdá se nám vzdálená, mlhavá, zvláštní. A přitom jsme povoláni být Božími dětmi, putovat ve
světle. Bez oběti Ježíši skrze Pannu Marii nemůžeme dělat nic, ani žádný krok v duchovním
životě. Vše je klam.

V evangeliu sv. Jana, vždy o velikonocích, slýcháváme o zkušenosti Marie Magdalské. Ona jako
první potkala vzkříšeného Krista a když ho potkala, chtěla, aby zůstal s ní. On jí odpověděl:
„Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k
Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu.“ 124 O tomto verši se teméř nerozjímá. Je
v něm obsaženo, že my, když obětujeme svůj život při slavení Mše Svaté, docházíme nejen ke
vzkříšení uvnitř nás, ale také se stáváme schopnými pozvednout se k Otci. Náš pohled se mění,
horizonty se otevírají nekonečnu. A tak vše, čemu říkáme tajemství, co nemůžeme pochopit, co nás
přesahuje, co je ve vesmíru, vše se otevírá, protože On vše otevírá svým dětem, které si přejí s Ním
být sjednoceny a žít podle zákonů čistého Ducha. Bez tohoto přechodu, a nemám teď na mysli něco,
co je třeba se naučit zpaměti, ale o přechodu při účasti na smrti a vzkříšení Krista, abychom se
pozvedli a byli po pravici Otce, jak říká sv. Pavel, naplní se v nás a potvrdí všechna Kristova
zaslíbení. A můžeme se tak stát jeho svědky.
Ó Bože, dej mi milost, abych žil tak, že celá má bytost, tak jak tomu bylo u sv. Štepána
prvomučedníka, Tě mohla vidět ve slávě, která je určená pro mě a pro ty, kteří jsou připraveni být
přivedeni ke Kristu a pracovat na přivedení druhých.
Amen.
Zdravím vás, protože je před vámi dovolená a je správné si odpočinout. Doporučuji vám odpočívat
s Pánem. On chce, abyste si odpočinuli. Jeho pohled ať na vás spočívá vždy, když se bavíte a
odpočíváte. Čekají nás nyní dva velké svátky, které souvisí s naší proměnou: svátek Proměnění, 6.
srpna a 15. srpna slavnost Nanebevzetí Panny Marie. V sobotu 24. se opět uslyšíme; do té doby se
snažte žít toto vše, i o prázdninách se radujte z Boží přítomnosti, jeho lásky i z moře, slunce a
všeho, co pro vás připravil. Přeji vám, abyste si dobře odpočinuli, na slyšenou,
žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.

124 J 20,17
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6. Účast na Eucharistii
24. srpna 2013

Drazí bratři, drahé sestry, jsme stále na cestě k přivedení celého vesmíru ke Kristu. Dnešní úvaha se
zaměří na účast na Eucharistii. Začněme modlitbou:
ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého
Trojjediný Bože, v Tobě je naše vlast a když máme otevřená srdce, přebýváš v nás a můžeme
zakoušet zvláštním způsobem tvoji přítomnost v Eucharistii, ve které Ty Otče dáváš svého
Syna jako výkupné za naše hříchy, výkupné, které přemáhá smrt, hřích, peklo. Oživuje nás v
Duchu Svatém a pozvedá nás k tvé pravici.
Ty nám dáváš Svatého Ducha, který nás společně ze Synem křísí a uvádí nás do života
věčného, do života s Tebou.
Dej nám, prosíme, abychom se v této úvaze naučili účastnit se na Eucharistii, chápat hloubku
tohoto tajemství, to že se v tomto tajemství slaví památka Kristova utrpení, smrti a
zmrtvýchvstání. To je pramenem i vrcholem křesťanského života, dej ať dokážeme čerpat z
tohoto pramene, abychom vítězně překonali všechna pokušení, každou překážku a byli
oslaveni skrze Krista, s Kristem a v Kristu.
Amen
Máme zkušenost, že lidé, kteří s námi komunikují, se často ptají: Jak můžeme být ve společenství s
bratry z vesmíru věrnými Bohu. Ještě častěji lidé píší a ptají se: Jak můžeme navázat kontakt s
těmito bratry? Tato otázka navozuje očekávání nějaké zjevné odpovědi, nějakého znamení jako jsou
vesmírné lodi apod. Ale my musíme vstoupit do pravdy naší víry, která se netýká jen nás věřících
tady na Zemi, věřících v Ježíše Krista, ale týká se celého vesmíru. Můžeme vstoupit do plného
společenství s celým vesmírem, který je v Bohu, s anděly, s bratry a sestrami věrnými Bohu, pouze
skrze Krista, v Kristu a s Kristem, v Duchu Svatém. Nám křesťanům je dán mimořádný dar:
přítomnost Krista, který nám přináší spásu, přítomnost našeho Spasitele v Eucharistii. A pokaždé,
když slavíme Mši Svatou, jsme zváni k účasti na utrpení, smrti, vzkříšení a konečně k Ježíšovu
nanebevstoupení. Pokud se chceme účastnit opravdu na Eucharistii, jedná se o vnitřní proces, ve
kterém máme účast na Kristově životě.
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Bude dobré pokračovat v naší úvaze citací sv. Pavla, který říká: „Nevíte snad, že všichni, kteří jsme
pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt? Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni
ve smrt, abychom – jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce – i my vstoupili na
cestu nového života“125 Moje otázka všem zní: Kdo je hoden účastnit se na Eucharistii, skutečně
hoden? Ten kdo umřel sobě samému a žije pro Krista, ten kdo chce umřít době samému a žít pro
Krista. Pouze pokřtění, to je ti, kteří umřeli sobě samým, pohřbeni s Kristem jsou hodni účastnit se
na Eucharistii, slavit, chápat celou dynamiku smrti, vzkříšení a nanebevstoupení Pána Ježíše Krista.
Proto naše příprava na slavení Eucharistie od nás vyžaduje, abychom byli opravdu mrtví, abychom
chtěli umřít sami sobě. Z tohoto úhlu pohledu je jasné, že slavení Eucharistie ve spěchu, příchod na
poslední chvíli je povrchní, zrovna tak jako když se spokojíme s tím, že odříkáme: vyznávám se
všemohoucímu Bohu a vám všem...; jako pouhou formuli, jako prázdná slova, ale obsahem má být
naše připravenost umřít vlastnímu sobectví, sobě samým a žít s Kristem.
Dalším bodem v přípravě na Eucharistii, je příprava v modlitbě, ve které odevzdáváme všechno
Bohu, všechny naše potřeby, odevzdáváme je Bohu a kajeme se z hříchů, odevzdáváme mu naše
omezení a necháváme vše v Božích rukách, s důvěrou, že nám odpustí, že se o nás postará, že nám
pomůže najít pokoj, vnitřní ticho, ve kterém se mohou rozvinout Boží přání v moci Ducha Svatého.
Takto by měla být naše účast na Eucharistii účastí na Ježíšově modlitbě, modlitbě Nejvyššího
Kněze, který se nemodlil za sebe. Modlil se za nás, za lidstvo, přál si podřídit se Otci, jeho vůli, být
mu věrný a jestliže naše modlitba nevejde do modlitby Ježíšovy, jak může být vyzvednuta? Máme
zajisté mnohá omezení, mnohé potíže, neklid, spěch ale tím se nemůžeme ospravedlňovat. Musíme
se opravdově připravit. Musíme přemýšlet o tom, jak se účasnit. Jestliže chceme pochopit moc
Kristovi modlitby, jeho přání, budeme pozdviženi Duchem Svatým a vystoupíme s ním k Božímu
trůnu. Jestli zůstáváme plni vlastních přání, neumřeli jsme sami sobě, nevybrali jsme si Ježíše jako
svůj život. Nelekejte se. Je to pravda, kterou musíme mít stále na očích, musíme ji respektovat, znát
ji a vidět se v ní. Naše zkušenost o vesmíru ať už ji máme od svatých, od duší v očistci, nebo bratří
a sester věrných Bohu je tato: všichni vidí skutečně utrpení, smrt a vzkříšení Krista při slavení Mše
když je slavena důstojně. Také svědčí o tom, že když křesťané slaví Mši chladně, pouze jako obřad,
bez toho, že by si uvědomovali Kristovo utrpení, jeho smrt a vzkříšení, tak jako by se kolem nich
vytvářel mrak, temnota; nejsou schopni se účastnit. A proto odpověď Církve, Božího lidu nespočívá
v tom, že bude znát mnoho věcí o věrných bratřích, o existenci jiných lidstev: její zodpovědností je
125 Řím 6,3-4
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žít památku utrpení, smrti a vzkříšení Krista.
Když pokračujeme v přípravě na Eucharistii, docházíme k oběti, nejdřív však k poslechu slova. Ale
pokud posloucháme Boží slovo a jsme plni vlastních přání, nechápeme nic, chápeme jen rozumem.
Když jsme umřeli sobě samým a přejeme si žít Kristův život, tak nám Duch Svatý dává porozumět
slovu. A slovo osvětlí naše srdce, tak jako Ježíšovo slovo, když potkal apoštoly, zvláště po
vzkříšení, osvítil je a dal jim porozumět Písmu. Během přípravy obětních darů jsme soustředěni jen
na okamžik kdy kněz ukazuje hostii a víno. V tomto znamení naší oběti, v hostii a víně ale musíme
obětovat sebe samé, tak jako Otec obětuje Syna za nás, jako Abrahám byl připraven obětovat Izáka,
i v naději proti vší naději. Oběť našeho života Ježíši skrze Pannu Marii není opravdu chápána. Může
se zdát, že jde o zbožné gesto; jakoby nějaký zvláštní člověk obětoval život, ve skutečnosti se jedná
o část eucharistie, o jednu její část nazvanou posvěcení darů. Co pro nás znamená zasvěcení v tomto
dynamickém průběhu účasti na Eucharistii? Ježíš se obětuje a vítězí, nad našimi hříchy, našimi
temnotami, poráží Satana, smrt, všechny překážky v nás, ale procházíme touto dynamikou? Jestliže
procházíme touto dynamickým děním, jsme po Mši proměněni. Vzpomeňme si na chvíle po
Ježíšově vzkříšení, když se setkal s apoštoly, se dvěma učedníky na cestě do Emaus, setkání na
Tiberiadském jezeře, když Ježíš rozděloval chléb a ryby, lidé se proměňovali. Mše má tuto moc,
pokud jsme sjednoceni s živým Kristem, jinak se účastníme pouze na obřadu. Obřad nepřináší
spásu, to může jen živý Kristus.
Přijímáme Svaté přijímaní. Bohužel mnozí přijímají svaté přijímání, jak jsem mnohokrát řekl, s
postojem konzumismu: dělám to proto, že je to část obřadu, přijmu hostii a odcházím. Ale přijímat
svaté přijímání znamená přijímat život Krista, který zvítězil a sedí po pravici Otce. To znamená
přijímat milost, být pozdvižen k Otci se Synem, mít účast na životě. Tedy my na Zemi se opravdu
účastníme na Eucharistii, která se odehrává před Božím trůnem, protože eucharistická slavnost,
pozemská liturgie musí být účastí na slavnosti nebeské. A v kontextu přivedení všeho ke Kristu
celý vesmír slaví Kristovo utrpení, smrt a vzkříšení a slavné nanebevstoupení. A jakou radost
prožívají svatí, bratři a sestry věrní Bohu, duše v očistci. Všichni od nás očekávají naši účast,
obětovaní v neposkvrněnosti, což znamená v pravdivosti před Bohem a ve společenství jedni s
druhými a s celým vesmírem. To je kosmický přechod. Eucharistická slavnost nás vede k novosti
života, proměně, pokud využijeme dynamiky této milosti, která prochází prostřednictvím Spasitele
světa. A toto nekončí slavením Mše, ale pokračuje v každém z nás, protože naše těla jsou chrámem
Ducha Svatého, chrámem ve kterém jsou přítomni Otec, Syn a Duch Svatý a tato výměna lásky
mezi Otcem, Synem a Duchem v nás pokračuje. Moc Ducha Svatého, kterou dal Ježíš apoštolům se
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rozvíjí s každou zkouškou, každou situací, kterou procházíme s účastí na Kristově utrpení, smrti a
vzkříšení postupujeme kupředu a lidstvo se pozvedá, je přiváděno ke Kristu. Proto spočívá naše
opravdové společenství s bratry věrnými Bohu, se všemi ve vesmíru ve slavení Kristova utrpení,
smrti, vzkříšení a nanebevstoupení. Tato výměna života, která vibruje v Nejsvětější Trojici je
nekonečná radost a bohatství pro všechny blažené. Je pro nás zdrojem životní síly a vrcholem. My
odpovídáme na toto pozvání být přivedeni ke Kristu a být uvedeni do společenství se všemi, kteří
jsou v Bohu, kteří ctí Ježíše Krista, Spasitele světa, pozvání žít Eucharistii, žít slavením Mše,
prožívat ji ve svých životech a svědčit o ní. Už jsme také řekli, že v tom se projevuje identita Církve
na Zemi i celém vesmíru. Ukazovat život Trojjediného Boha je naše účast na Eucharistii, ve které se
účastníme na tajemství spásy.
V listu sv. Pavla Koloským je úryvek, který je pro nás velmi důležitý a kterým uzavřeme naši
úvahu: „oblečte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého
Stvořitele“126. Chce nás postupně přivést k dokonalému poznání, až překročíme Velkou bariéru a
vstoupíme do dokonalého světla, vstoupí tam naše duše, ale i oslavené tělo. Budeme s Kristem.
„Potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný – ale všechno
a ve všech Kristus“127. A sv. Pavel pokračuje: „Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte
milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si,
má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku,
která všechno spojuje k dokonalosti.“128
Ó Pane, děkuji za tento mimořádný dar,který jsi mi dal. V Eucharistii jsi nám dal všechno, ale
my si ještě přejeme vstoupit do dynamiky Eucharistie. Přejeme si mít účast na utrpení, být
účastni našimi trápeními, utrpeními, naší smrtí na smrti Krista, abychom byli vzkříšeni v mocí
Ducha Svatého, abychom byli s Kristem, s tebou mezi svatými. Pane dej nám milost, naplň nás
milostí, otiskni do nás hlubokou touhu účastnit se na tomto velikém tajemství spásy.
Pozvali jsme vás k oběti Ježíši skrze Pannu Marii, k vytvoření buněk. Neříkali jsme vám, abyste
tvořili nějaké uzavřené struktury, sekty, ale abyste rozvinuli a žili eucharistickou pravdu,
křesťanskou pravdu. Dav se nedá přesvědčit, pokud se nenajdou jednotlivci, hrdinové, svatí
připravení k boji, připravení porazit zlo, přemoci smrt, vstoupit do poznání, že Bůh se nám sděluje
126 Kol 3,10
127 Kol 3,11
128 Kol 3,12-14
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tím víc, čím více se chceme účastnit na jeho životě. Znovu vás vyzývám k úvahám nad těmito
věcmi. Mějte odvahu se rozhodnout a utvářet buňky, utvářet lid, který odpovídá na toto pozvání,
pozvání, které dal Ježíš Kristus apoštolům.
Žehnám vám všem ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého.
Uslyšíme se příští sobotu.

7. Modlitby s malým „m“, nebo Modlitba?

7. září 2013
Zdravím vás bratři a sestry, kteří posloucháte a účastníte se této modlitby. Budeme pokračovat v
našich úvahách a modlitbách sjednoceni v Kristu. Dnešní téma zní: „modlitby, nebo Modlitba?“ Jak
vyslovujeme naše modlitby, odříkáváme je, anebo je náš život Modlitbou?
Začneme modlitbou:
Ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého
Pane Ježíši, nauč nás modlit se, přitáhni nás na své Srdce, abychom byli ve stejném Duchu,
který je Duchem tvým a sjednocuje tě s Otcem. Přitáhni nás abychom přinesli naše životy a
obětovali je s Pannou Marií a sv. Josefem za mír ve světě a mezi lidmi. Povolal jsi nás na tuto
cestu, abychom byly přivedeni a přiváděli druhé k Tobě. Nauč nás potřebné kroky, osvětli
nám cestu, dej nám porozumět znamením a každé Boží aktivitě, abychom mohli přijímat
milosti a žít z nich. Vyjasni před námi smysl, pro který žijeme, aby naše modlitby byly tímto
smyslem přitahovány: přitahovány mystickým sjednocením s Tebou, které nás uvede do
čistých zákonů Ducha Svatého.
Amen
Jak všichni víme, papež František vyzval, v těchto dnech, všechny k modlitbě a postu. Nejen
křesťany, ale také lidi jiných náboženství i lidi bez vyznání, jak jsme slyšeli ve sdělovacích
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prostředcích. Mnozí včetně těch bez vyznání, odpověděli, že si přejí se postit. V této univerzální
modlitbě, svolané Svatým Otcem, se sjednocují různé hlasy, různé způsoby modlitby, různá znění
modliteb. My křesťané máme mnoho inspirovaných modliteb v Písmu Svatém, máme modlitbu,
kterou nám předává Církev, modlitbu, kterou se naučili učedníci. Máme modlitby vzniklé v průběhu
dlouhých církevních dějin, k Panně Marii, k svatým, zvlášť růženec, meditace atd. Rád bych na
začátku zdůraznil, že je jeden duch, sjednocující všechny ty, kteří se modlí a postí, ať už jsou to lidé
bez vyznání, či křesťané nebo lidé jiných náboženství: jeden Duch, který si přeje pokoj. My
křesťané jsme povoláni k tomu, abychom dostáli modlitbě, tak jak nám ji svěřil Ježíš Kristus. Přeji
si proto, abychom v této modlitbě pokročili na cestě, kterou nám ukázal Ježíš Kristus, byli naší
službou nablízku Papeži a vyprošovali mír, přirozeně vás všechny vyzývám, abyste přidali to, co je
pro tuto cestu základem: obětovat svůj život za mír.
V této úvaze se nebudu zabývat modlitbami, toto téma nechám stranou. Dnes bych rád rozvinul
téma MOTLIDBY s velkým „M“, s velkými všemi písmeny, modlitbu par excelence. MODLITBA,
co je vlastně tato modlitba? Je naším živým vztahem, který zahrnuje všechny naše schopnosti, celé
naše bytí, ducha, duši i tělo, naše vyjádření se vůči Bohu, vůči nám samotným, vůči bližním.
Modlitba, která rozvíjí identitu každého z nás, identitu Božího lidu, rozvíjí celistvý život ve víře,
naději a lásce, ať už na osobní úrovni, či na úrovni společné, tak jak tomu bylo o Letnicích.
MODLITBA s velkým „M“ je tedy náš úplný, celistvý vztah, ponoření do Ducha Svatého,
sjednocený s modlitbou Pána Ježíše Krista, našeho kněze před Bohem Otcem. Identita modlitby nás
křesťanů je toto: začlenění do života Trojjediného Boha, tak jak vibruje v Nejsvětější Trojici mezi
Otcem, Synem a Duchem Svatým. Tak může vibrovat v nás, přirozeně na cestě, v přechodu k
dosažení této plnosti, která je v Bohu, ale která se stále rozvíjí, jako sémě, které mezi námi zasel
Bůh, rozvíjí se mocí Ducha Svatého, skrze Ježíše Krista. A to nás přirozeně přivádí do Letnic.
Když mluvíme o našem sjednocení s modlitbou Ježíše Krista, tak to nesmí znamenat něco
abstraktního. V minulé úvaze jsme mluvili o účasti na památce utrpení, smrti a vzkříšení Ježíše
Krista. Rozvoj naší křesťanské modlitby jde cestou, kterou šel Ježíš, trpící a vítězný. V opravdovém
životě Eucharistie, v účastí na Eucharistii se účastníme na tomto přechodu. A když vidíme
Eucharistii v její dynamice, zahrnuje všechny úrovně, všechny aspekty našeho života a vede nás
společně s Ježíšem k vyzvednutí. Modlitba musí v každé duši rozvíjet živou Eucharistii, tak že je
každý křesťan částí nepřetržité Eucharistie, protože je mysticky sjednocen s Kristem. Svými slzami,
svými vzlyky, svojí radostí a svým královským kněžstvím přináší do Krista všechny situace ve
světě, tak jako my chceme přinést situaci v Sýrii, která se netýká jen Sýrie, ale situace na celé Zemi
a v celém vesmíru, aby všechna ohrožení a útlak byly v rukách Krista, který se obětuje Otci,
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přimlouvá se a my se přimlouváme v něm.
Mimo Eucharistie není žádné modlitby, mimo přechodu Ježíše Krista, mimo všechno to co Kristus
prožil, protože na sebe vzal naši přirozenost; a naše přirozenost, taková jaká je musí spolu s Ním
vystoupit k vítězství. A modlitba, která rozvíjí náš důvěrný, hluboký vztah s Bohem, rozvíjí celý náš
život, aby ho proměnila v život nový, život nového stvoření. Sjednocujeme se nejen s Ježíšem
Kristem, ale také zvláště s Neposkvrněnou Marií, naší Matkou. Toto sjednocení s Pannou Marií není
něčím volitelným, je nevyhnutelné a nutné, protože ona je naší Matkou, neposkvrněnou Matkou.
Matkou, která se nachází v Nejsvětější Trojici, v Boží slávě. Nikdo se neúčastnil na Ježíšově životě
tak jak ona a nikdo také není nyní tak blízko Bohu. Jestliže „Matka“ není pouhým čestným titulem,
potom je Matkou, která nás rodí v Bohu, která pomáhá svým dětem. Podle jejich poselství musíme
stejně tak vidět vedle ní sv. Josefa. Sv. Josefa nemůže být omezen pouze na charitativní díla.
„Schází rýže a tak se položí před postavu sv. Josefa hrnec“ Takové jsou příklady. Musíme a můžeme
být svobodní před Bohem, před svatými, ale se sv. Josefem existuje užší vztah. Církev nazývá sv.
Josefa ochráncem Církve, ale nemyslí se tím ochránce paláců. Je ochráncem Božího života v
každém z nás, v celé Církvi, společně s Marií. Ani toto není něco volitelného. Víte, že Církev slaví
každý den nějakého svatého a máme mnoho místních svatých v místních církvích. Protože je to
výjimečný moment, ve kterém nebe oslavuje tohoto svatého a Bůh na nás vylévá jeho
prostřednictvím mnohé zvláštní milosti. Jsou zde čistí duchové, andělé, kteří kontemplují Boží tvář
a přenáší na nás tento život, protože v nich mají vibrace života sílu. Vysvětlili jsme, že ve vesmíru
jsou bratři a sestry věrní Bohu, kteří žijí velmi sjednoceni s Kristem. V celém vesmíru jsou
spravedliví, ale zároveň jsou zde také lidé dobré vůle, kteří hledají spásu a sami ji nemohou nalézt.
To vše nás přivádí do univerzálního společenství, které také nemůže být jenom něčím volitelným.
Kdo omezuje toto bohatství, ochuzuje sebe i druhé.
Proto v Ježíši Kristu, v Duchu Svatém musí naše modlitba procházet touto cestou univerzálního
společenství a vycházíme přitom od sebe samých a našich bližních. To je ten růst, ten přechod, který
jsme měli na mysli, když jsme mluvili o tom, že celé lidstvo musí vstoupit skrze velikonoční
přechod do kosmických Letnic. V Ježíši Kristu, v Duchu Svatém musí naše modlitba stále
procházet touto cestou. A co to má společného s naší každodenní modlitbou? Mnohé. Jestliže žijeme
sjednoceni v Duchu Svatém v Nejsvětější Trojici, vylévá se mnoho milostí na lidi dobré vůle. Je to
dílo Ducha Svatého. Ježíš řekl: „Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude
osolena?“
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Jestli máme účast na duchu světa a necháme se jím obelstít, jsme světští a bez chuti,

chybí nám říz. Jestli se pozvedáme v Duchu Svatém, přestože se neznáme fyzicky a jsme navzájem
129 Mt 5, 13
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vzdáleni, moc Ducha Svatého se šíří. Tak jako když je večer tma a potom vidíte, že se rozsvěcí
světla až je celé město osvětlené. To je náš úkol a proto vás, kteří mně posloucháte, zvu k oběti
života Ježíši skrze Pannu Marii a společně se svatým Josefem se všemi, kteří jsou v Duchu Svatém
a kteří si přejí dosáhnout jeho plodů, v dnešním případě zvláště pokoje.
Jak se můžeme modlit modlitbu s velkým „M“? Tak, že se budeme řídit tím, co nám řekla Panna
Maria v posledním poselství skrze Stefanii Caterinu: být jednodušší. Nechejme Boha, aby proměnil
naše myšlenky, naše reakce a přání, ať naše vztahy probíhají v prostotě . V Medjugorje Panna Maria
jednou řekla: „Mnozí se modlí, ale málokteří vcházejí do modlitby“. Mnozí se modlí, ale vstoupit do
modlitby znamená vstoupit do života Nejsvětější Trojice, který se vylévá na nás a skrze nás. Proto
předkládám několik jednoduchých podnětů, které vám pomohou vstoupit do modlitby. Především:
vstoupit do modlitby, zanechat všechny myšlenky, odevzdat Bohu všechny starosti, hříchy, všechnu
zášť, předložit všechna zranění, nepříjemnosti, obviňování sebe samých, druhých a odpustit. Takto
odevzdat Bohu všechno, a plni důvěry nalézt uvnitř sebe pokoj a svobodu v Duchu. Toto je proces,
ve kterém nás nemůže nikdo zastoupit, žádný charismatik, nikdo. Každý to musí projít v sobě
samém. Ostatní mohou jen ukázat cestu.
Když tímto krokem dojdete k pokoji a svobodě v Bohu, můžete poslouchat Boží slovo a přát si, aby
vám Duch Svatý dal toto slovo slyšet a rozumět mu. Jazyk Evangelia není technický. V každém
slově je Bůh Syn s celou mocí Ducha Svatého, kterého posílá Otec. Toto slovo nám dává život.
Podle toho, jak jsme otevření, jsme schopni slyšet, rozumět, vstřebávat, řekněme zasnoubit se s
tímto slovem ve svém životě, protože náš duch má schopnost ho obejmout, přijmout, osvojit si ho,
ne jako nějakou technickou řeč, ale jako slovo plné Ducha Svatého působícího hluboko v nás.
Rozvíjí nás ve všem, co nás učí Ježíš, přivádí nás k účasti na působení kněze Ježíše Krista, pozvedá
nás k Otci. Z tohoto naslouchání automaticky pramení radost, život, odpověď. V modlitbě si
nemůžeme nárokovat definitivní odpověď, ta přijde na konci časů. Nepomohou nám vidění, slyšení,
ale můžeme dosáhnout toho, že toto semeno, rozvinuté Duchem Svatým, v nás začne růst. Toto má
svůj vývoj, přijde čas květu, potom čas zralosti, aby mohly přijít plody a život exploduje v radost a
vděčnost Bohu. Všechno toto je v modlitbě vedeno čistou láskou. Jakou láskou? Milovat Lásku,
milovat Boha a vše co je v Bohu. Čím více se oprošťujeme od vlastních úmyslů, byť nutných pro
náš každodenní život tím, že je svěříme Bohu, tím více za ně dostáváme náhradu. Ježíš říká:
„Hledejte především Boží království a ostatní vám bude přidáno“
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Musíme dovést náš život až k

tomu, abychom milovali Milovaného, tak jako zamilovaný miluje zamilovaného a přeje se s ním
130 Mt 6, 33
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sjednotit. Takto se v hlubině našeho ducha rodí modlitba zahrnující všechny mocnosti duše i našeho
těla, pozvedá nás a přeměňuje. To je hnací silou modlitby, ne nějaké techniky, či metody. Bez tohoto
plamene hluboko v nás, plamene, který zapaluje život, dechu života, požáru v nás a kolem nás, není
modlitby.
Jestliže naše modlitba následuje tyto kroky a je účastí na Kristově modlitbě, prochází skrze
pozemské těžkosti, je vždy věrná Otci v Duchu Svatém, překoná všechno, pozvedá se. Žijeme náš
kněžský život, pozvedáme a přinášíme k Ježíši všechny situace, které se nás dotýkají, tak jako v
našem případě válka v Sýrii, a Ježíš se modlí před Otcem. Otec naslouchá Synu, ale také když my
chceme být pozvednuti, chceme vstoupit do čistého Ducha a takto Duch Svatý zahrnuje další, věřící
i nevěřící, křesťany i nekřesťany, kteří hledají hluboké hodnoty, hledají Boha, kterého někdy
neznají.
Naše modlitba přináší plody. Modlitba, která nás nepřivádí k pokoji, rozkvětu, děkování, ke zpěvu
radosti, ne k radosti, kterou vidíme v kině, ale prosté radosti, která živí celé naše bytí. Jestliže toto
chybí, nemůžeme mluvit o přechodu k modlitbě. Viděli jsme, jak archanděl se Michael společně s
ostatními šesti archanděli a dalšími anděli vrací z boje s peklem, zpívají modlitbu uvedenou v 15té
kapitole Apokalypsy. Pomodleme se ji všichni společně:
Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé
cesty, Králi národů. Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný
jsi Svatý; všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly
najevo.

Tuto modlitbu zpívá sv. Michael, může také zůstávat tichá, ale živá i v nás. Můžeme ji střežit, věřit
ve všemohoucího, svrchovaného dobrého Boha a vše to zakoušet. Jestliže je naše modlitba a vztah k
Bohu živý, tak jak o tom mluví 12. kapitola listu Židům, je živý i náš život, vylévá se v nás život
Nejsvětější Trojice, na nás a skrze nás; křesťanské poslání vychází v moci Ducha Svatého. Zvu vás,
bratři a sestry, abyste se na této modlitbě podíleli nejen dnes, když jsme zvláště naladěni k modlitbě
za mír ve světě, v Sýrii, ale pokračujte v této modlitbě, hledejte čas k tomuto přechodu. A tato
modlitba, jestli se na ní budou účastnit mnozí, otřese Zemí, otřese celým vesmírem. Děkuji vám.
Pomodleme se společně, sjednoceni s celým vesmírem, se všemi lidmi a stvořeními dobré vůle:
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé,
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buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes
a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům,
a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Amen

Bože Otče, prameni života, prameni světla, prameni pokoje, prameni všemohoucí, který
vítězíš na každým zlem, skrze svého Syna Ježíše Krista v moci Ducha Svatého, požehnej nás a
skrze nás všechny, na které myslíme, s kterými bychom chtěli být, všechny se kterými jsme
spojeni, nejen fyzicky, ale i na úrovni Ducha Svatého, který nás spojuje v celém vesmíru.
Sestup na nás, sestup na lid Sýrie, na představitele národů, na všechny, kteří rozhodují o válce
či míru. Sestup na malé, velké a ať tento pokoj na nás zůstává.
Ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého. Amen

8. Křest v Duchu a ohni
14. září 2013

Drazí bratří a sestry, budeme pokračovat na naší cestě, v našich úvahách a modlitbách. Dnes se
budeme věnovat tématu: křest v Duchu a ohni; a tuto úvahu začneme:
Ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.
Pane, náš Bože, obnov v nás všechny křestní milosti, obnov všechny milosti našeho života a
dej nám milost, abychom mohli rozumět této době, přijímat všechny impulsy tvého Ducha,
chápat všechna znamení, která před nás kladeš, a abychom měli sílu rozhodovat se a žít podle
Krista, tak jak nás to Ježíš Kristus učil.
Amen.

Dnes se zamyslím nad devátou kapitolou knihy Stefanie Cateriny „Přes Velkou Bariéru“, kterou
budeme poté publikovat na našich stránkách. V této kapitole je dnešní téma detailně popsáno. Já se
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mu budu dnes věnovat z hlediska povinnosti, která vyplývá pro křesťana z jeho křtu, z hlediska jeho
úkolu v dnešní době. Zaměřím se zvlášť na tento úkol, v této době plné událostí a rád bych ho také
ukázal v kontextu, ve kterém se nacházíme, z hlediska našich pokračujících zkušeností v Centrální
buňce. Pokračují znamení a vyjasňuje se dění ve vesmíru.
Události ve vesmíru se vyhrocují. Lidé na Zemi nepochopili, co znamená, že do čela evangelizace
vesmíru byla postavena lidstva věrná Bohu. Bylo nám vysvětleno, že tito bratři a sestry neváhají a
že mocí Ducha Svatého, kterou si zachovali a nejen zachovali, ale ještě rozvinuli svou věrností, toto
dílo započali a rychle v něm pokračují. Jejich rychlost neodpovídá našemu pomalému tempu zde na
Zemi. Z dění ve vesmíru víme tolik, že prošli určitou část vesmíru. Jak jsme vám dříve vysvětlili,
vesmír se dělí na tři části: vysoký vesmír, ve kterém jsou lidstva věrná Bohu; střední vesmír, ve
kterém přebývají nerozhodní muži a ženy; a nízký vesmír, který se vzbouřil, zvláště na Zemi, která
uzavřela smlouvu se Satanem. Nyní, podle toho co nám bylo vysvětleno, lidstva věrná Bohu již
prošla střední vesmír a v tomto roce je tam čekají už jen poslední zásahy. Po středním vesmíru se
evangelizace přesune do nízkého vesmíru, ve kterém se nachází i Země. A my vstupujeme do doby
událostí týkajících se nízkého vesmíru včetně Země. Země vstupuje do konečné fáze přípravy na
druhý Kristův příchod. V této fázi bude vše postaveno před rozhodnutí: Bůh, nebo Satan. Nevíme,
jak toto vše Bůh provede, to zůstává v Jeho moudrosti. Dostali jsme mnohá znamení, mnohá
vysvětlení, která nás zavazují ke svědectví, k tomu abychom řekli všem lidem na Zemi, Boží
Církvi, že brzy vstoupíme do velkých událostí. Jsme stále v roce 2013, ve kterém působí zvláštním
způsobem Nejsvětější Trojice v duších na Zemi. Zbývá nám několik málo měsíců, abychom
pokročili v moci této milosti a vzali zodpovědnost před všemi syny a dcerami vesmíru.
Co čeká křesťany? Rád bych promluvil o tom, co čeká každého křesťana, bez ohledu na to, zda ví o
existenci lidí ve vesmíru. O tom, co je následkem a plodem křtu. Sv. Matouš nám ukazuje událost
Ježíšova křtu. Budu citovat úryvek: „Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela
se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe
promluvil hlas: Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil. “131

My jsme pokřtěni v moci

Ježíšova křtu. Jeho prostřednictvím jsme ponořeni do Nejsvětější Trojice. Jestliže jsme mysticky
sjednoceni s Kristem skrze jeho oběť a jeho vzkříšení, jestliže jsme dospělí křesťané žijící svůj
křest, potom se Bůh projevuje v našem životě; Bůh potvrzuje a chrání svůj život v nás. Obnovuje se
v nás událost Ježíšova křtu; a musíme si toho být vědomi. Proto Církev, když mluví o své identitě,
131 Mt 3, 16
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říká, že identita Církve spočívá v projevování trojičního života a v eucharistické oběti. Křtem jsme
označeni za kněze, proroky a krále. Málo, velmi málo křesťanů si je vědomo tohoto znamení,
tohoto daru, a tyto dary musí být zjevné, musí být ukazovány, projevovány v plnosti.
Slyšeli jste mluvit o Antikristu, to je něco jiného než o antikristech. Antikrist obdrží veliké dary od
Satana, ale Boží děti dostanou také moc od Pána, aby mohly obstát v této bitvě a ve jménu Ježíše
Krista zahnat peklo do sirného jezera. Tento proces se musí v křesťanech rozvíjet, musí se projevit a
jak říká sv. Pavel v listu Římanům 132, že celé stvoření sténá a trpí v očekávání vykoupení, ale i Boží
děti, které již dostali Ducha jako příslib, očekávají plné vykoupení a projevení své identity, toho jací
jsou v Bohu. Všechno se musí projevit v plném světle.
Sv. Pavel učí nás i celou Církev, že jsme Božím chrámem. To není prázdná věta! Boží chrám je
místem, ve kterém přebývá Trojjediný Bůh; přebývá, nespí. Otec posílá Syna, Syn obětuje nás, sebe
a také lidstvo v nás. Syn v nás vykonává svůj kněžský úřad. Duch Svatý zasvěcuje, přivádí k
dokonalosti. A tak náš křest přijímá svou dynamiku v síle Nejsvětější Trojice, která v nás působí,
jestliže jí poskytujeme prostor a spolupracujeme s ní. Od Ježíše Krista pochází všechny svátosti;
skrze něho jsme byli spaseni. Proto i svátostí křtu jsme s ním sjednoceni, rozhodujeme se žít jako
on, společně s ním: prožíváme svůj křest, ale zároveň jsme posláni. Dospělý křesťan je povolán i
poslán. Sv. Matouš nám předkládá Ježíšovu řeč: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte
ke všem národům, získávejte mi učedníky, křtěte ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého, a učte je,
aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, jsem s vámi po všechny dny až do skonání
světa“.

133

Pouze pasivní křesťané přisuzují tuto moc kněžím a Papeži, ale není tomu tak. V moci

křtu, v moci naší odpovědi jsme posláni všichni. Dějiny Církve to potvrzují. Mezi lidmi mocnými v
Duchu Svatém je mnoho žen, mužů, mnoho laiků, zkrátka řekněme všech, kteří se rozhodli svatě
žít. Bůh ve své dobrotě chce předávat tento život každému z nás a my ho můžeme žít a zároveň
ukazovat druhým.
Když mluvíme o křtu v Duchu Svatém a ohni, nechci opakovat, co napsala Stefanie, jsem si jistý, že
to dobře znáte, protože to bylo podrobně vysvětleno. Chci jen říct, že tento křest není proti
obvyklému křtu, který vykonává Církev, ani mu neprotiřečí, je jen rozšířením křestní milosti: je
zvláštní milostí pro tuto dobu, která může dojít ke každé duši ve vesmíru, ke každému člověku,
který není dosažitelný kázáním a pro kterého není k dispozici voda. A také nám bylo řečeno, že jsou
132 Řím 8, 22-23
133 Mt 28, 18-20
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planety, na kterých není voda i když tam je život a lidé se takovému životu přizpůsobili. My jsme
povoláni vykonávat tuto kněžskou službu uvnitř v nás. Řekl jsem, že jsme Božími chrámy, že Bůh v
nás působí a my se jeho působení účastníme. Podle toho, co jsme zakusili v těchto letech, z různých
úhlů pohledu, mnohé duše, mnozí lidé očekávají křest; a my, jestliže žijeme svatě s Bohem, jestliže
obětujeme své životy Ježíši skrze Pannu Marii v jednotě s celou univerzální Církví, přitahujeme
tyto duše. Naše duše, řekl bych, nejsou jen chrámy, ale také svatyněmi a mohou být velkými
svatyněmi, kam přichází duše a dostávají milosti. Skutečně jsme pozváni obětovat své životy za
bratry a sestry, kteří hledají Boha a nedaří se jim nacházet cestu, kterou v nás ukazuje Duch Svatý,
cestu která vede k Ježíši Kristu. Když se pro ně obětujeme, přitahujeme jejich pohled a duše žádají
křest. Samozřejmě není k tomu třeba mít mimořádná zjevení. Každý, kdo si je tohoto vědom,
účastní se mše svaté, obětuje se za tyto duše, modlí se růženec, modlí se za tyto duše je povolán
křtít ty, kdo jsou přítomni i když je nevidíme, jednoduše tak, že jim dá jedno jméno mužské a jedno
ženské, udělá znamení kříže ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého. Když to začnete žít, velmi tím
přispíváte lidstvům ve vesmíru, tam kam pozemská Církev nemůže svými prostředky dosáhnout. V
této době je dána zvláštní milost, můžeme působit v duchu a Duch Svatý v nás vzbuzuje přání
sebrat všechny lidi do jedné duchovní rodiny. Nikdo se nemůže vymlouvat: „Neznám lidi z
vesmíru, nevím zda existují.“ Naše povinnost vychází z křtu, jsme ve společenství také s anděli i
když je nevidíme: jsme ve společenství se svatými a nevidíme je; jsme ve společenství s celým
mystickým Tělem Kristovým, které je v této historické době v pohybu a shromažďuje všechny, aby
byli přivedeni ke Kristu.
Lidstva věrná Bohu pokračují ve vesmíru ve své misi. Jak dobře víte, minulý rok Bůh očekával, že
se Země dá do pohybu a postaví se do čela této misie. Nedostal odpověď. Ale tito bratři se dali do
pohybu a půjdou až do krajnosti. Čekají odpověď Církve na Zemi. Jakou odpověď? Že se navzájem
obejmou, že Země, která dostala při letnicích sílu Ducha Svatého, v sobě obnoví tuto moc a bude
milovat to co je od Boha a rozpozná bratry věrné Bohu až se představí. Oni působí i nyní v Duchu
Svatém. Nebude to v těle, tak jak si my myslíme a jak jsou představováni ve zkušenostech
některých lidí. Oni projeví moc Ducha Svatého a touto mocí chtějí posílit Církev na Zemi, aby
obnovila tuto letniční moc a Církev na Zemi připravená rozvinout tuto moc, půjde obejmout bratry
a sestry v celém vesmíru. Jak bylo řečeno, celý vesmír se stane rodinou, jedinou Boží rodinou. A
vesmír bude přiveden ke Kristu, ke Kristu výhradně v Duchu Svatém. Bude podřízen zákonům
čistého Ducha až budeme všichni žít s Bohem Otcem. Říkám také Církvi, Božímu lidu: nikdo se
nemůže vymlouvat, nikdo se nemůže schovávat. Církev v této době ukazuje svoji identitu, ukazuje
na sobě trojiční život, ukazuje, že prožíváním Svaté Eucharistie žije v mystickém sjednocení s
Kristem, obětuje se s ním, aby mohla dojít k lidem, ať už se nacházejí kdekoliv, aby mohli přijmout
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křest a mohli se účastnit na Eucharistii, která se pro ně stane v Duchu viditelnou. Na závěr bych
chtěl říct, že zbývá několik měsíců, ve kterých se můžeme těšit ze zvláštní milosti Nejsvětější
Trojice, která byla v tomto roce dána lidstvu na Zemi, aby se mohlo připravit na přicházející
události. Já nevím, jaké to budou události, ale určitě to bude moc Ducha Svatého, která postaví
všechny před rozhodnutí se pro Boha, či Satana.
Vám všem, kteří jste poslouchali tyto úvahy, navrhuji rozhodnout se obětovat život Ježíši skrze
Pannu Marii a vytvořit tělo, lid, který chce odpovědět Bohu v síle křtu, v síle křesťanského poslání.
Jestliže existuje velké množství lidí, kteří se obětují, tak bude posíleno působení každého bratra či
sestry, oficiální Církev bude posílena, Papež František bude posílen. V poslední promluvě jsem se
ptal: „Znáte den, kdy jste byli pokřtěni? Běžte se podívat a pak to oslavte“ Je to pěkné. Pojďme
rozvinout náš křest a začněme obětováním života Ježíši skrze Marii. Začněme se modlit, aby bylo
všechno přivedeno ke Kristu, začněme křtít duše. Na našich stránkách najdete, jak křtít všechny tyto
duše, všechny tyto lidi, kteří nemají možnost poznat Ježíše Krista, dostat Ducha Svatého, poznat
Otce.
Jestli jste připraveny být pokřtěny ve jménu Nejsvětější Trojice, obětováni Ježíši skrze Pannu
Marii, dávám vám jméno Michele a Michela a křtím vás ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.
Ať vám dobrotivý Bůh dá pokoj.
Ať do vás milostivý Bůh otiskne pečeť Ducha Svatého, chrání vás od pekelných vlivů, sjednotí
vás s mystických Tělem Kristovým, všemi svatými, se všemi, kteří se obětují a rozmnožují Kristovo
světlo, světlo světa, aby byl osvícen celý vesmír.
A žehnám vám , kteří jste pokřtěni a vám, kteří budete křtít, budete každý den v mých modlitbách,
v mé oběti, ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.
Amen

9. Chcete být uzdraveni, nebo vzkříšeni?
28. září 2013

Drazí bratři, drahé sestry, dnes bychom se rádi dotkli velice citlivého tématu, které si zaslouží vaši
pozornost; pozornost ke všemu, co jsme vám vysvětlovali, aby se tak ve vás pohnula dynamika
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Boží milosti, pod podmínkou, že jste ochotni se tímto tématem zabývat. Téma o kterém mluvím
předkládám ve formě otázky: Chcete být uzdraveni, nebo vzkříšeni? Pomodleme se za to:
Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen.
Blahořečíme Ti Bože Otče, Ty jsi poslal svého Syna mezi nás jako Svůj dokonalý obraz, obraz,
který zrcadlí i nás, je zrcadlem vykoupeného lidstva, budoucnosti lidstva. On sestoupil až na
dno naší bídy, dotkl se, odstranil příčinu našeho zla, otevřel cestu. Ale my, jako svobodné
bytosti, se musíme rozhodnout Ho dobrovolně následovat. On nám ve tvém jménu poslal
Ducha Svatého, který s Ním uskutečňuje jeho spasitelské dílo. Prosíme Tě, dej nám sedm
darů Ducha Svatého, abychom rozuměli Spasiteli světa, chápali program spásy celého
vesmíru. Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
V úvodu bych rád vysvětlil, že nechci mluvit o lékařství, ani popírat jeho význam tady na Zemi.
Máme vynikající osobnosti, skvělé objevy, ale s ohledem na lidstva věrná Bohu je toto vše
nesrovnatelné a velmi omezené. Naše lékařství na jednu stranu pomáhá, na druhou stranu škodí;
žádná medicína na Zemi však není schopna překročit smrt, nedokáže vzkřísit člověka. Já chci
mluvit o základním postoji křesťana, který chce buď uzdravení, nebo vzkříšení. Pokud chce
uzdravit, hledá léčitele. Léčitelé, tak jak je známe z médií, uzdravují někdy prostřednictvím
esoteriky, jindy modlitbami, kdo však chce být vzkříšen, musí hledat Spasitele světa: Ježíše Krista,
v celé dynamice jeho lásky k nám, On nám o ní dal svědectví, léčil, křísil, ale těmito znameními nás
chtěl přivést na svou cestu, která končí velikonočním přechodem, čelil zlu, čelil smrti, vstal z
mrtvých, zjevil se ve slávě a věříme, že sedí po pravici Otce. S ním byla vyzdvižena lidská
přirozenost. Před námi je obraz, příklad, skutečnost budoucnosti lidstva náležícího Spasiteli světa.
V tomto procesu přivedení všeho ke Kristu, v tomto přechodu k novému stvoření, musíme s tímto
počítat. Omlouvám se těm posluchačům, kteří patří k jiným náboženstvím, nebo i laikům. Naším
svědectvím nikoho neurážíme. Ježíš Kristus uzdravoval lidi jiných náboženství i nevěřící. On je nad
způsoby myšlení tohoto světa, je nablízku každému člověku dobré vůle. Náš úkol je ukázat tuto
pravdu. V současné době se tato pravda ukáže v celé síle Božího života těm, kteří chtějí poznat
pravdu a kteří jí chtějí náležet. To není nic proti lidem jiných náboženství, ani proti ateistům, ale
povinností věřících křesťanů je být nástrojem spásy, projevem života takový jaký je v Bohu, takový
jaký se může vtělit mezi námi. Nechceme nikoho přesvědčovat slovy, přejeme si však, aby všichni,
kteří náleží k této cestě, začali ukazovat Boží život a byli spasenými, vzkříšenými lidmi. Základní
rozdíl, jak jsem řekl, mezi uzdravením a vzkříšením je, že lidé kteří nepřijímají Kristovo vzkříšení,
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hledají léčitele. Říká se, že dnes v Itálii 12 miliónů lidí navštěvuje léčitele a neptají se, co toto
uzdravení přináší. Já vám ale říkám: buďte obezřetní, protože vstupujeme do doby ve které Satan a
Antikrist probudí všechny esoterické síly a všechno co patří k egoismu, egocentrismu. Hledáním
těchto léčitelů se chytáte do pasti. A nejen hledáním těchto léčitelů, ale i tehdy když samotného
Ježíše, nebo kněze považujete za léčitele, tam kde se v modlitebních skupinách dějí uzdravení,
uzdravování kořenů, vyhledávání charismatiků, vyhledávání modlitebních skupin za účelem
zlepšení vlastních životních podmínek, ne však proto, že byste měli starost o své předky, že byste
chtěli pomoci padlému lidstvu, které čeká, až se zjeví Boží Syn prostřednictvím Božích dětí, které
přijali Ježíše Krista. A tady bych se chtěl zastavit a poukázat na určité detaily, které se u lidí
projevují, a to i na duchovní cestě.
Když někdo nepřijímá skutečnost vzkříšení v Kristu, mluvíme o prvním vítězství smrti, duchovní, v
našem duchu, v naší duši. Kdo nepřijímá toto vzkříšení, automaticky se orientuje na přežívání na
Zemi, snaží se záplatovat šat určený k rozpadu díky smrti. K knize Stefanie Cateriny „Přes velkou
bariéru“ se tomuto tématu podrobně věnují dvě kapitoly: kapitola o uzdravení kořenů a kapitola o
smrti. Z naší zkušenosti a podle ohlasu čtenářů víme, že mnoho z nich má strach tuto kapitolu číst,
mají strach přemýšlet o smrti. V knize je ale smrt představována jako sestra, sestra smrt, jako brána
k věčnosti, brána k plnosti. Jestliže podle toho lidé žijí, mohou se vnitřně uzdravit. Proč? Protože
smrt v sobě samé nese základní strach, který nás drtí, poutá k Zemi. Pokud jsme neporazili smrt,
neporazili jsme příčinu našich bolestí. Jestli nerozšiřujeme náš horizont, tím co přinesl Ježíš Kristus
svým vzkříšením, jsme příliš uzavřeni sami v sobě, jsme zaneprázdnění starostí o následky hříchu,
následky kolektivního hříchu; naše pozornost je upřená na sebe samé. A tak vidíte pouto mezi
vzkříšením a uzdravením. Kdo přijímá vzkříšení, kdo ho rozvíjí, kdo je otevřen přijmout tuto moc
proměňující lidstvo, ten je na cestě uzdravení. Tento postoj uzdravuje, vše nachází své místo, i v
naší minulosti, v našich kořenech. Myšlenka, že smrt Ježíše Krista vstupuje do dějin spásy už na
začátku stvoření není jen nějakou tezí, protože Ježíš Kristus se tak oslavil. I jeho utrpení a smrt
vychází z nekonečné Boží dobroty. A ta vchází do našeho života, jestliže věříme, že Ježíš Kristus
vstupuje do našeho života se stejnou láskou, kterou měl Bůh od počátku i když věděl, že se od něj
někteří lidé vzdálí. Byl bych rád, kdybychom chápali, v kterých věcech musíme zvítězit: především
je to první smrt, první smrt je otroctvím našeho sobectví, když zvítězíme, osvobodíme se z něj.
Sobectví může mít mnoho odstínů. Nedívejme se na lidi kolem sebe, kteří se honí za penězi, starají
se o různé věci, ale zaměřme se na své nitro. Protože mluvíme k lidem, kteří chtějí pokročit na
cestě, tak se každý musí dívat na sebe, aby mohl vidět překážky. Jak jsem už řekl, když někdo
nepřijímá Ježíše Krista jako Spasitele světa, je to duchovní egoismus. Nepřijímá, nemá vztah ke
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vzkříšení, automaticky v něm zůstává kořen sobectví, strach ze smrti a uzavřenost v sobě samém.
Bůh nám ale dává možnost odstranit tento strach. Vezměme si příklad sv. Františka z Assisi, který
měl strach obejmout malomocného. Z popudu Ducha Svatého, když jednou potkal malomocného,
vrhl se k němu, objal ho a svědčí o tom, jak v se něm všechna hořkost obrátila v sladkost. To
znamená přijmout dynamiku Spasitelova života v jeho přechodech. Víte, že narození je krize, velká
krize. Opustit lůno matky, vyjít ven za bolesti matky, čelit životu. Není možné se narodit bez toho,
že by člověk čelil těžkostem růstu, jež jsou smrtí. Chci vám ukázat některé elementy, které vám
můžou pomoci vidět, že v duchovním životě může být sobectví, egocentrismus velmi nenápadné a
nebezpečné, skryté v zalíbení ve vlastním duchovním životě, v opovrhování druhými, chamtivost,
žárlivost, nenávist. Pomyslete, jakou nenávist a žárlivost má Lucifer, když vidí jak Boží lid dělá
kroky k novému stvoření. Vše vychází ze sobectví a sebestřednosti.
Je to forma závislosti na charismatech, charismata jako ozdoba, jako věc prestiže, velikosti. To je
velmi nebezpečné. Charismata jako metoda uzdravování, ne, ne! Pokud se jedná o uzdravení,
uzdravuje Ježíš Kristus. To je autentické uzdravení. Vzpomeňte si na velká uzdravení v
mariánských svatyních. Člověk je uzdraven zcela v duchu, člověk se proměňuje. Dalším
nebezpečím je soustředit se na nemoci, na problémy, určitý druh duchovní psychoanalýzy. To je
velmi nebezpečné. Je normální při bolesti křičet: pomoc. Obracet se na toho, kdo může pomoci.
Nicméně veškerá pozornost by měla být zaměřena na Spasitele světa, pozornost plná důvěry,
naděje, lásky. Ohledně toho kapitola z knihy "Přes velkou bariéru" pojednávající o smrti
zdůrazňuje, že autentická modlitba je mocnou ochranou proti první smrti. Opravdové obrácení ničí
zlo, vzdaluje ho. Být ponořen do Boha, tak jak je ponořená Panna Maria, nevšímat si zla, projít
kolem něho, ono potom prchá, vzdaluje se. Čím víc je středem našeho života Ježíš Kristus,
vzkříšený Vítěz, čím více mu jdeme vstříc, tím víc se osvobozujeme od vlastního sobectví.
V duchovním životě se také vyskytuje velká zvědavost, potřeba mimořádných věcí, potřeba
povznést se na mimořádnou úroveň. Na konci časů budeme mít jedinou mimořádnou věc: čistou
lásku, Boží lásku prožívanou v nás i společně s našimi bratry. Čtou se knihy o mimořádných
uzdraveních, já vám ale říkám, že když žijete mysticky sjednoceni s Kristem a objímáte celou
dynamiku jeho spásonosného působení, dynamiku Ducha, který sestupuje od Ježíšova vzkříšení,
můžete prožívat zázrak v každém okamžiku. Při každém kontaktu s Ježíšem Spasitelem, živým
Bohem, cítíte jak vibruje život, který od vás vzdaluje zlo, křísí vás, proměňuje. Jak jsme my
křesťané povrchní. Když se zpovídáme, otevírá nás zpověď Ježíšovi, který nás proměňuje. Pokud si
přejeme být proměněni, tak dělá zpověď zázraky, velké zázraky. Když potkáváme v každé mši
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Ježíše zmrtvýchvstalého Vítěze, jestliže se účastníme jeho vítězství, účastníme se zázraku, jsme
přitahováni touto silou, vtaženi do ní. Kdybychom se modlili, tak jak jsme vás učili, náš život by se
změnil.
Budu vám citovat dva krátké texty z Nového Zákona, ze skutků Apoštolů, 2. kapitoly134, prvního
kázání sv. Petra: "Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali,
učinil Bůh Pánem a Mesiášem". To je zvěstování, které přináší vykoupení a které musíme přijmout.
A následující text: "Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: "Co
máme dělat, bratři? Petr jim odpověděl: "Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše
Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého." Vidíme tyto dva úryvky: byli
zasaženi řečí sv. Petra. Co to znamená? Když je odhalen lupič, je ve chvíli dopadení konfrontován s
pravdou. Má dvě možnosti: nekát se, uzavřít se v sobě samém, ve lži a falešně se hájit a upevňovat
tím v sobě hřích. Můžeme se ale zachovat i jinak, můžeme nechat pravdu, aby osvětlila a pronikla
naši temnotu. To je síla Ježíšova slova; zahubit smrt v sobě, protože smrtelný hřích je smrt v duši. V
mystické životě, v těchto dnech jsme vzpomínali stigmata sv. Františka, který se cítil jako
probodený a jak svědčí sv. Bonaventura, z Averny se vrátil nový člověk. Tato milost probodla něco
porušeného a on se proměnil, byl vzkříšen. Z života otce Pia všichni víme, že byl zasažen kopím,
milostí, která pronikla jeho srdce, aby byl proměněn. Když jsme v upřímném, pokorném, postoji,
aby se na nás Bůh mohl pohlédnout, že k nám promlovilo Ježíšovo slovo, nebo k nám promluvil
prostřednictvím bratra či sestry, jestli jsme otevřeni přijímat tuto vibraci pravdy, lásky, tak se
uzdravujeme. Jestliže jsme připraveni být uzdraveni až do základů, i my můžeme žádat, aby milost
probodla náš hřích, starého člověka, který v nás umírá. Není to krutá smrt, sv. František cítil v
bolesti sladkost, blaho, radost, nový život. Proto musí křesťan chápat, že je třeba učinit v sobě tyto
velikonoční kroky. A když chce být zcela proměněn jestli opravdu náleží programu přivedení všeho
ke Kristu, přivedení ostatních ke Kristu, jít k novému stvoření, jsou nutné tyto kroky: oběť života,
upřímnost, neposkvrněnost, průhlednost, přímost před Bohem a společenství s bratry. A tak sv. Petr
říká: "Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a
dostanete dar Ducha svatého". Jestli skutečně žijeme náš křest, upřímně se noříme do milosti,
kterou Nejsvětější Trojice ukazuje svoji přítomnost, své působení v nás, potom v nás proudí život a
Duch Svatý.
Budu vám citovat ještě jeden text, z evangelia sv. Jana, z 15. kapitoly: "Já jsem vinný kmen, vy jste
ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic"
134 Sk. 2, 36-38
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Co to znamená zůstávat sjednocený s Ježíšem? On to vysvětluje: "Jako si Otec zamiloval mne,

tak jsem si já zamiloval vás"136 Co to znamená zůstávat v jeho lásce? Pro sv. Františka byl Bůh
VŠÍM s velkým "V", Bůh mu dával všechno. Do jeho života se vlévalo vše, život Trojice. A text
dále říká: "Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli
ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu. To vám přikazuji,
abyste jeden druhého milovali. "137 Bůh si nás vybral, pomyslete trochu na to, že vás Bůh miluje už
od věčnosti. Miloval vás v Adamovi a Evě. Miloval vás ve všech generacích. Miloval všechny. A vy
jste povoláni žít tuto lásku a vylévat ji na celé dějiny lidstva, sdělovat ji všem vašim předchůdcům.
Jestliže žijete takto, dovolujete aby Ježíš ve vás sestupoval k pekelným branám a propouštěl vězně.
V tomto tkví uzdravování kořenů i křest v Duchu Svatém a ohni. Jestliže nedovolíte, aby vás
milovala Ježíšova láska, jestliže nevěříte, že vás tato láska milovala už od početí, narážíte ve svém
životě na černé díry, zranění, obviňujete své rodiče z toho , co se vám přihodilo, ale vina je ve vás.
Jestliže se obětujete Ježíši Kristu a milujete ho ve svých zraněních, jestliže odpouštíte, chápete,
věříte, že Bůh vás může použít jako nástroje i pro zlé, pro lidi, kteří vás nepochopili, uzdravíte se
uvnitř. Dokud se nepozvednete z těchto křížů, které vám působí různá zranění, jestliže se
nepozvednete v Kristu k Bohu Otci, budete stále ve tmě a budete kolem ní stále kroužit; tato tma je
hnilobou, z které pochází nemoci, nespokojenost, zášť, žárlivost, války atd. atd. Nemůžete se
uzdravit, jestliže nebudete vzkříšení uvnitř. Když se zaměříte na tato Ježíšova slova z Janova
evangelia, jestliže se rozhodnete milovat Boha nade vše, obětujete se, abyste milovali tuto lásku,
vzdáte se všeho, potom se ve vás všechno srovná na své místo. Pochopíte, proč jste trpěli ve svém
životě, protože vás Bůh použil ke spáse. Všechno zaujme ve vašem životě své místo. V této
otevřenosti čisté Boží lásce ve vás proudí pomazání Ducha Svatého, neustálé uzdravování, proudí
ve vás a vibruje život Nejsvětější Trojice. Potom jste schopni komunikovat tento život živým i
mrtvým. Nebudete pohoršovat nevěřící, lidí jiných náboženství: dáváte život, ne slova. A lidé dobré
vůle si toho všimnou. Rozhodněte se změnit váš život tak, aby se stal životem v Kristu. Opusťte
sebe sama, egocentrismus, který do určité míry vždy zůstane zde na Zemi, kde jsme bombardováni
zlem ze všech stran, my se ale neustále pozvedáme naší modlitbou a čím víc se pozvedáme, tím víc
v nás žije Ježíš, Vítěz a jeho dílo v nás a prostřednictvím nás.
Jak jsem již řekl, úkolem křesťanského lidu je ukázat život Trojjediného Boha, věčný život v síle
Ducha Svatého. Říkám vám, že brzy vstoupíme do této doby. Lidé, kteří si zvolili cestu, jež jsme
135 J 15, 5
136 J 15, 9
137 J 15, 16-17
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vám ukázali: obětovat život Ježíši skrze Marii a upřímně žít Ježíšův život, být upřímně zapojeni do
jeho života, prožívat ho v jeho dynamice, tak tito lidé budou velice posíleni mocí, která sestoupí z
nebe prostřednictvím mimořádných nástrojů, aby se rychle pohnuli směrem k novému stvoření.
Vraťme se k slovům ze Skutků apoštolů: lid byl zasažen. Kdo si nepřeje Ježíše Krista, uslyší toto
slovo, tuto moc, jako něco co ho pronikne, kdo bude chtít zůstat zlý, se uzavře do svého ulity,
uzavře se ale do utrpení, ne do vykoupení. A nikdo nebude moci zůstat někde mezi. Kdo byl po celý
život netečný k Ježíši Kristu, pocítí plnou tíhu této doby. Proto zvu vás, kteří jste pochopili, abyste
se vydali na cestu a začali žít a konat tak, aby jste byli vzkříšeni. To je pro vás dobré. Ve vzkříšení
budete uzdraveni a uschopněni předávat moc vzkříšení ostatním. Křesťanství bude pravdou, která
přináší spásu. Ne jedním z náboženství, která bojují za sebe sama.
To je mé pozvání. Modlím se, obětuji se a snažím se žít vzkříšený uvnitř, ku prospěchu vás všech.
Čím víc vás bude, tím budeme silnější. Boží lid na Zemi bude silnější. Toto je Ježíšovo pozvání a v
tomto smyslu se uskutečňuje křest v Duchu Svatém a ohni a uzdravení kořenů.
Modleme se:
Ó Pane Ježíši, prosím tě za každého bratra a sestru, kteří poslouchali tyto úvahy a četli tato
poselství, aby měli odvahu být pokorní, poslušní v přijímání tvého slova, které nás osvobozuje,
uzdravuje a křísí, aby nás pozvedlo k důstojnému životu, který naplní našeho ducha radostnou
nadějí, že budeme proměněni v nová stvoření a budeme žít věčně.
Moc tvého Ducha, ó Pane ať zahalí a vtiskne se do každého, aby mohl předávat tuto moc, tím že
ji žije, především žije, víc než ji káže, aby se každý naučil žít nepřetržitý zázrak života v setkání s
tebou.
Žehnám vám, žehnám vám nemocným, abyste se odevzdali Kristu Vzkříšenému, abyste ho
postavili do středu, ne vaši nemoc a pozvedli vaši mysl. Žehnám všem, které nesete ve svém
utrpení, ve své radosti, vaší práci, všemu co vám slouží, abyste mohli cítit přítomnost Pastýře
Ježíše Krista, který je přítomen stále a abyste uměli chránit tuto přítomnost mezi vámi, aby vás
vedl, chránil, miloval, odpouštěl vám, uzdravoval vás v hlubině, aby váš život rodil zdravé lidi a
přinášel ostatním uzdravení.

368

Ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.
Na slyšenou.

Zahrada uzavřená jsi…studna vody živé…(Pís 4,12-15)

20. května 2013
Drazí čtenáři,
v poselství, které vám nabízím, mluví svatá Klára z Assisi o kontemplaci, jež je vrcholem lásky a
modlitby. Přeji vám, abyste stále více na sobě zakoušeli láskyplný Boží pohled a obrátili k němu
také z láskyplným pohledem.
Modlím se za vás a svou modlitbou vás provázím.
Stefania Caterina
Poselství svaté Kláry z Assisi138 z 20. května 2013
„Drazí bratři a sestry, mír a dobro vám všem! Nejvyšší Pán mě požádal, abych vám něco řekla o
kontemplaci. Dobře víte, že můj pozemský život nebyl ničím jiným než kontemplací; proto k vám o
ní mluvím s radostí.
Co je to kontemplace? Není to asketické cvičení, nějaká duchovní akrobacie nebo abstraktní
koncept, ale je dýcháním, odpočinkem duše. Když Bůh stvořil člověka, chtěl, aby byl jeho
138 Klára se narodila v Assisi v roce 1194 v urozené rodině. Ještě jako mladá se rozhodla patřit jen Kristu. Šla se
poradit ke svatému Františkovi, který schválil její odhodlání stáhnout se ze světa; on sám ji oblékl do hábitu a
připravil pro ni malý příbytek vedle kostela svatého Damiána. Brzy jí následovaly další dívky z Assisi. Tak se zrodil
Druhý františkánský řád s názvem „Chudé dámy ze svatého Damiána“ a následně nazvaný „Klarisky“. Klára žila
stále ve svatém Damiánu v chudobě a kontemplaci. Umřela v roce 1253 a po dvou letech byla prohlášena svatou
papežem Alexandrem IV. Její tělo odpočívá v bazilice v Assisi, která je jí zasvěcená.
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spolupracovníkem, jež měl mít účast na jeho díle vládnutí stvořením. Mnohokrát vám bylo
vysvětleno, že člověk nebyl určen k námaze, aby si vydělal na život, ale měl žít v radosti, že
může sloužit Bohu. Práce měla být účastí na Boží tvořivosti, jež byla možná díky jeho
schopnosti chápat a používat Boží zákony.
Prvotní hřích prarodičů zotročil lidstvo na Zemi, které už nepoznalo odpočinek. Práce na Zemi
unavuje člověka, je stálým pramenem ustaranosti, ať už je jí moc nebo málo. Na práci záleží
výdělek a výdělek člověku nikdy nestačí: chudí chtějí zbohatnout; bohatí chtějí být ještě bohatší a
nikdy nemají pokoj; chudí nebo bohatí, vždy jsou utrápení.
Ježíš řekl: „Neznepokojujte se...“(Mt 6,25). On chtěl totiž přivést člověka k pravému vztahu s
Otcem; chtěl, abychom pochopili, že je Bůh schopen postarat se o lidské potřeby, a že člověk ve
službě Bohu nachází potřebné, ba i víc. Jsme stvořeni pro Boha a abychom hledali jeho Království,
které není z této Země. Jsme povolaní k životu podle Božích zákonů, které nejsou pozemské a
tělesné. Bůh ví co potřebujeme, protože nás stvořil; proto nás nám vždy dává vše nutné pro
život, vždy když se rozhodneme žít pro něj.
Když jsme ochotni žít pro Boha, když si přejeme patřit jen jemu a zcela se mu darujeme,
tehdy se rodí pravá kontemplace, jež je plodem důvěrného odevzdání se Bohu. Oběť života
Bohu je klíčem, který otevírá našeho ducha, v němž Bůh uložil svůj poklad. Ano, drazí bratři, kdo
miluje Boha, ten se probouzí k pravému životu; kdo je ochoten vše darovat, vše dostává od
milujícího Otce. Kdo miluje, chce kontemplovat tvář milovaného a obdivuje vše co milovaný dělá,
pozná každý čin jemnosti a lásky. Takto vyraší mezi člověkem a Bohem příběh lásky, jež
nekončí ani smrtí, naopak, ve věčném rozměru se stávají milující a Milovaný jedním.
Kontemplace je postojem údivu a ticha před Boží velikostí. Stvoření se podřizuje Stvořiteli ne ze
servility nebo strachu, ale z lásky. Z tohoto postoje se rodí moudrost a poznání zákonů života.
Člověk se stává učenlivým pod rukou Boží a začíná působit ve světle. Jeho díla jsou dobrá,
povzbuzují celý Boží lid. Člověk pracuje pro Pána, ale necítí námahu, protože je naplněn Boží
přítomností, jež je odpočinkem pro duši.
Autentická víra vede vždy ke kontemplaci, protože věřící člověk se ničeho nebojí a v každé
situaci, i v té nejtvrdší, dokáže rozpoznat Boží přítomnost, jeho ruku, která tiše prochází, aby
uzdravila každou bolest. Víra nikdy neztrácí z pohledu Boha, který je středem života. To je
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kontemplace.
Také naděje přivádí ke kontemplaci, protože člověk, jež žije z naděje, kontempluje každý den
Boží dary, jejichž prostřednictvím Bůh uskutečňuje svá zaslíbení. Jen slepec by si nevšiml malých a
velkých darů, které naplňují každodenní život. Až se zítra probudíte, ohlédněte se kolem sebe a
začněte počítat kolik darů Bůh dává během dne, počínaje sluncem, vzduchem, bez nichž byste
nemohli žít; večer si uvědomíte, že jste mnoho dostali. Pak budete děkovat svému Bohu a obdivovat
ho. I to je kontemplace.
Láska, jestliže je láskou, přechází do kontemplace. Už jsem vám řekla, že kdo miluje, se chce
dívat na svého milovaného. Kontemplace je dcerou lásky a nikdy není sama sobě cílem.
Kontemplace nutí k akci, neboť kontemplací Boží lásky se člověk cítí být naplněný touto láskou a
pohybuje se vstříc bližnímu. Miluje druhé Boží láskou a v bratřích nachází tu stejnou lásku. Také to
je kontemplace.
Z toho všeho pochopíte, že jste všichni pozvaní na kontemplaci, a že je ona částí vašeho života;
křesťanský život by měl být opravdu životem kontemplativním. Bohužel, mnozí omezují
kontemplaci na zkušenost mnichů a řádových sester v klášterech a klauzurách, ve skutečnosti jste se
všichni zrodili, abyste kontemplovali Boha. Někteří se rozhodnou věnovat se kontemplaci jako
službě, volí si život v ústraní od světa; to je velká služba, kterou nedokážou lidé vždy pochopit,
protože nevědí co to kontemplace je. Nicméně, každý člověk by to měl vědět. Lidský duch je
stvořen k poznávání Boha, ale nemůže poznat to, co nevidí. Právě k tomu slouží kontemplace:
ona je pohledem ducha, jež je obrácený k Bohu a který umožňuje poznat Boha takového jaký
je.
Bůh je Duch a přebývá v lidském duchu. Přítomnost Ducha Svatého ve vašem duchu je jako
pramen uprostřed zahrady. Když milujete Boha a obětujete se mu, váš duch kvete jako zahrada,
protože pramen Ducha Svatého jej neustále zavlažuje. Boží přítomnost vzdaluje zlo z vašeho ducha;
on se stává zavřenou, chráněnou zahradou, protože Bůh žárlivě střeží co je jeho. Ve vaší zavřené
zahradě můžete kontemplovat Boha a odpočívat v něm. Vy odpočíváte ve svém duchu víc než
v každém jiném místě ve světě. Proto je kontemplace pravým odpočinkem, který člověk znal dřív
než zhřešil. Ježíš přišel, aby uvedl lidstvo do pravého odpočinku v Bohu; otevřel novou, živou
cestu k Otci. Proto bude vše přivedeno k Ježíši Kristu a on uvede lidstvo celého vesmíru a
všechna stvoření do nového stvoření, kde bude člověk spolu se stvořením odpočívat v Bohu
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navždy, už bez slz a námahy, bez porušenosti.
Jen sám Bůh zná chvíli, kdy se to všechno uskuteční. Přesto už nyní můžete zakoušet odpočinek v
Bohu, když ho hledáte v intimitě svého ducha, tam kde Bůh vyhloubil studnu živé vody. On
přichází, aby žil ve vás, jestliže ho vzýváte, jestli po něm toužíte všemi svými silami. On je studnou,
z ním načerpáte vodu, kterou vám nikdo jiný nemůže dát a díky níž už nebudete nikdy žíznit (Jan
4,14). Radím vám, abyste načerpali tuto nejčistší vodu z Boží studny, jež je ve vás; nebuďte jako
mnozí lidé na této Zemi, kteří pijí z bahnitých louží a stále mají žízeň. Vzpomeňte si na studni živé
vody, jež je Bůh ve vás, hledejte ho ve svém duchu a tam ho najdete.
Ve svém životě jsem se nikdy neunavila hledáním Boží tváře. Neustále jsem čerpala z jeho
studny s živou vodou a čím víc jsem čerpala, tím víc jsem se naplňovala; z celé mé bytosti
přetékala láska a šířila se kolem mě, dosahovala k mnohým vzdáleným duším, i když jsem žila v
tichosti svatého Damiána. Nikdy se neunavte v hledání Ježíše a v kontemplaci jeho tváře, která je
plná lásky pro vás. Nechte se zahrnout jeho pohledem a naleznete pravý odpočinek; tak budete
kontemplovat Boha i v každodenním životě, tam kde se odehrává vaše existence.
Provázím vás svojí modlitbou a miluji vás v Bohu. Přijměte mé požehnání:
Ať vám Bůh požehná
a chrání vás.
Ať nad vámi zazáří
jeho tvář
a dá vám své milosrdenství.
Ať k vám obrátí svůj pohled
a dá vám pokoj.
Pán ať je stále s vámi
a učiní, abyste byli stále
s ním!
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Plán Panny Marie v Medjugorje
31. května 2013
Drazí čtenáři,
přinášíme vám poselství Panny Marie z 25. května 2013, ve kterém Panna Maria mluví o svém
plánu v Medjugorje v celé jeho šíři a hloubce, tak jak ho přijala od Boha Otce. Tento plán
navazuje na její předcházející zjevení, obzvlášť na ta, která se uskutečnila ve Fatimě. Panna Maria
říká: "...Medjugorská zjevení jsou přirozeným pokračováním zjevení fatimských". Panna Maria si
přála v Medjugorje završit to, co započala ve Fatimě.
Společným jmenovatelem všeho je přivedení celého vesmíru ke Kristu. Z poselství je jasné,
proč zjevení v Medjugorje trvají tak dlouho: Panna Maria říká: "Medjugorská zjevení jsou má
poslední zjevení na Zemi, nebudou žádná další".
My chceme přijmout slova Panny Marie a střežit je jako drahocenný poklad. Zveme vás, abyste
učinili totéž a naplnili svá rozhodnutí, také s ohledem na výročí zjevení v Medjugorje 25. června.
Provázíme vás modlitbou a žehnáme vám.
Stefania Caterina a Tomislav Vlašić
Poselství Panny Marie z 25. května 2013
Drahé děti,
ráda bych s vámi prohloubila Boží plán, o které jsem mluvila v mnohých mých poselstvích,
zvláště v Medjugorje. Je to plán, který má svůj počátek ve věčnosti, ve chvíli, kdy byl spáchán
prvotní hřích (Gen 3). Od té chvíle začal Bůh uskutečňovat svůj plán, aby bylo vše přivedeno ke
Kristu a nakonec spasil celé lidstvo a přivedl ho k sobě.
Tento plán sestával ze dvou fází: nejdříve fáze, během které probíhala příprava příchodu
mého Syna na Zemi, ve které Bůh dlouho připravoval lid Izraele prostřednictvím velkých proroků
oznamujících příchod a dílo Spasitele. Bůh vyšel vstříc svému lidu, sestoupil do lidských podmínek
a dotknul se celého stvoření. Po vtělení, smrti a vzkříšení mého Syna se započala druhá fáze, která
stále probíhá a v níž se celé stvoření navrátí k Bohu prostřednictvím Ježíše Krista. Jedná se o
opačný proces vzhledem k první fázi: je to stvoření, které musí jít vstříc Bohu, aby bylo zcela
obnoveno. To bude nové stvoření, osvobozené od porušenosti hříchu a smrti, podřízené Ježíši
Kristu, omyté jeho krví, aby bylo přivedeno k Bohu Otci v moci Ducha Svatého.
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Plán přivedení všeho na nebi a na zemi ke Kristu (Ef 1, 8-12), je tentýž, který jsem přišla
oznámit při mých zjeveních na Zemi. V každém čase a na každém místě jsem byla posílána
Bohem pozvat lidi,aby poznali a milovali mého Syna a měli účast na jeho smrti a vzkříšení,
aby se stali skrze něj opravdovými dětmi Božími, novými tvory předurčenými pro nové
stvoření. To je poselství, které jsem opakovala lidem všech časů, různými řečmi a za různých
okolností, ale vždy za stejným účelem: vyzvat lidstvo k obrácení, modlitbě a pokání a pomoci mu
vrátit se k Bohu. Tato má srdečná pozvání často vyzněla v mnohých duších naprázdno, ale já jsem
vždy respektovala vaši svobodu.
Bůh mně k vám posílal bez přestání, hlavně ve chvílích velkého nebezpečí pro vaše lidstvo.
Zachránila jsem vás od mnoha katastrof, osvobodila jsem vás od nemocí a slabostí; otevřela jsem
vám cestu k autentickému obrácení vašeho života a myšlení. Avšak zjeveními ve Fatimě dal Bůh
svému plánu silný impuls: z Boží vůle jsem vizionářům sdělila existenci jiných lidstev ve
vesmíru. Ve Fatimě mě nedoprovázeli jen andělé, ale také bratři z lidstev věrných Bohu;
znamení daná lidu jasně ukazovala přítomnost těchto lidstev.

139

Mé oznámení týkající se života

ve vesmíru nebyla úplně nová: Ježíš mluvil o této skutečnosti ke svým apoštolům 140 , ale v průběhu
staletí byla zamlčena. Ve Fatimě poslal mně, Matku Boží i Matku vaši, znovu potvrdit pravdu o
vesmíru: existenci různých lidstev, která všechna musí být přivedena ke Kristu, aby mohla utvořit
jediný Boží lid. Tato zjevení neměla zůstat v tajnosti: Bůh si přál, aby byla existence jiných
bratří ve vesmíru oznámena na Zemi jeho Církví. Toto oznámení měl následovat příchod
věrných bratří z vesmíru, poslaných od Boha, aby se připojili k Církvi v jejím díle evangelizace
celého vesmíru. To by znamenalo velký kvalitativní skok, nejen v Církvi, ale i pro celé lidstvo ve
vesmíru: Satan by byl oslaben a jeho působení by se nestalo tak mocným, jak je tomu dnes; vyhnuli
byste se ničivým válkám a mnoha dalším zlům. Nestalo se tak. Uplynulo mnoho let od mého
oznámení a tato pravda byla opět zamlčena. Jste si vědomi jak je to vážné?
Mnohokrát jste mluvili o třetím fatimském tajemství a hráli jste si se slovy. Nepochopili jste, že
Bůh hned, nebo později zjevuje to, co si přeje, bez ohledu na vaši tvrdost, jak řekl Ježíš: "Nic není
zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude jednou poznáno." (Lk 12, 2). Co
je od Boha, nemůže být lidmi skryto, i přes jejich vychytralost.
Má zjevení ve Fatimě přinesla a stále přináší mnoho dobra duším, které mně přijímají a
139 Ve Fatimě se projevovaly různé fenomény již dva roky před zjeveními. Nejslavnější z těchto událostí se stala
během zjevení 13. října 1917: mnoho tisíc lidí, věřících i nevěřících, se účastnilo fenoménu, který byl nazván
„sluneční zázrak“: slunce začalo rotovat, zbarvilo se a zvětšilo tak, že se zdálo, že se zřítí na Zemi.
140 Viz. poselství sv. apoštola Petra z 21. srpna 2012 a poselství sv. apoštola Pavla z 30. srpna 2012, která byla
publikována na těchto stránkách.
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stejně tak i Církvi a lidstvu, ale nerozvinula nezměrnou moc, kterou Bůh zamýšlel, především
kvůli tomu, že nebyl oznámen život ve vesmíru.
Mé zvěstování bylo oslabeno působením Satana, který vždy překáží Božím plánům a využívá
přitom vlažnosti lidí.
Bůh si ale přeje, aby vám byla zjevena pravda o vesmíru, protože to je pravda týkající se díla
stvoření, kterou Satan nesnese. Nesnese existenci lidí věrných Bohu, kteří ho jsou schopni
umlčet silou svého ducha. Snaží se vám všemi způsoby zabránit poznat tyto bratry, bojí se vaší
komunikace s nimi. Tím že popírá existenci jiných lidí ve vesmíru, se Satan snaží zmenšit moc
Všemohoucího. Bůh si naopak přeje, abyste poznali a milovali vesmírné bratry, protože jste všichni
jeho děti.
Z tohoto důvodu mně k vám Bůh ještě jednou poslal a já jsem přišla do Medjugorje. Zjevení v
Medjugorje jsou mimořádnou událostí v dějinách spásy 141: jejich trvání nemá obdoby v minulosti.
Je tomu tak díky mému milosrdenství k vám, protože jsem prosila a dostala od mého Syna možnost
být s vámi co nejdelší dobu. Zůstanu s vámi tak dlouho, dokud se srdce křesťanů neotevřou,
alespoň částečně, a neporozumí skutečnosti vesmíru, tak jak je v Bohu; dokud Církev nezačne
z hlásáním tyto pravdy. Jestli se to stane, má zjevení skončí. Pokud ne, zjevení skončí zrovna tak,
protože v té chvíli vám nemůžu říct nic jiného, než co jsem vám říkala po celá staletí. Zjevení v
Medjugorje jsou má poslední na Zemi, žádná další nebudou.
Bůh mně poslal do Medjugorje, abych přivedla lid do hloubky křesťanského života, abych mu
ukazovala cestu víry prostřednictvím poselství daných vizionářům. V Božím plánu se měla
medjugorská farnost stát první buňkou nového lidu, vedenou mimořádným způsobem, ke které
se mělo připojit mnoho dalších křesťanů, sjednocených na téže cestě uzdravení a pozvedávání se.
Krok za krokem bych předkládala v celé šíři skutečnost vesmíru a naplnilo by se to, co jsem
započala ve Fatimě. Zjevení v Medjugorje jsou přirozeným pokračováním zjevení ve Fatimě.
Tento lid měl obnovit Církev a lidstvo.
Co následovalo v Medjugorje? Po prvotním nadšení, způsobeném také mnohými znameními
od Boha, se farnící stávali čím dál tím chladnějšími. Bez ohledu na mé výzvy, lidé nechtěli
vstupovat do hloubky modlitby a duchovní cesty. Jejich pozornost byla přitahována velkým
přílivem poutníků a proto také výdělkem, který z toho plynul. Lidské zájmy převážily zájmy Boží, i
přes víru a dobrou vůli mnohých. K tomu se přidala nerozhodnost oficiální Církve, která se ještě ke
zjevením nevyjádřila. A tak se ještě jednou Satan vetřel do Božích plánů 142 , jak tomu bývá, když
141 Ty, kteří se chtějí dozvědět více o Medjugorských zjeveních, upozorňujeme na knihu „ A Medjugorje la Madonna è
viva“ od Tomislava Vlašiće, vydavatelství Luci dell'Esodo 2008
142 Při mnoha příležitostech ve svých poselstvích v Medjugorje Panna Maria mluvila o stálém působení Satana. Viz.
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nalezne otevřené dveře lhostejnosti věřících.
Po skromných výsledcích,které se dostavily ve farnosti v Medjugorje, jsem se, s Božím
svolením, obrátila k modlitebním skupinám, novým komunitám, kněžím atd., ale nemohla
jsem překročit určitou úroveň a sdělit těmto dětem skutečnost života ve vesmíru. Byla jsem
omezena na předání tajemství vizionářům, o nichž se tolik mluví a která budou zjevena v určený
čas, ale i tak jsem nemohla zjevit v plnosti, co si přál Bůh. I v tomto případě jsem respektovala vaši
svobodu.
Medjugorje přineslo v uplynulých letech mnoho dobrých plodů, to nemůže nikdo popřít: je to vlna
novosti pro křesťany na Zemi, ale přesto nemohla tato zjevení ukázat svoji celou sílu a pravda o
životě ve vesmíru zůstává stále skrytá.
Nyní se Bůh rozhodl plán přivedení ke Kristu velmi urychlit, nechce dál dovolit ničivé působení
Satana, které je ve vesmíru stále silnější. Začal proto připravovat některé bratry a sestry,
vybrané z různých lidstev vesmíru, včetně toho vašeho. Takto Bůh vytvořil silnou a rozhodnou
buňku, schopnou shromáždit Boží lid v celém vesmíru; chtěl, aby byla složena z jednotlivců z
různých planet a takto vytvořil funkční a spolupracující společenství mezi různými lidstvy. Příprava
byla dlouhá a náročná, ale Bůh dostal od těchto bratrů odpověď, kterou očekával.
A takto se zrodila Centrální buňka, o které už víte.

143

V ní Bůh sdružil anděly i bratry z věrných

lidstev. Bůh dal tři mimořádné nástroje pro tuto dobu, jimiž jsou andělé, Centrální buňka a věrní
bratři. 144 S příchodem těchto nástrojů se započala konečná fáze Božího plánu přivedení celého
vesmíru ke Kristu.
O tomto plánu jste detailně informováni prostřednictvím dvou členů Centrální buňky, kteří
žijí na Zemi 145, jejichž úkolem je zvěstovat Boží plán v tomto čase tak, jak jim je předáván, aby se
vám otevřely nové horizonty v poznání Boha a jeho stvoření. Proto k vám po mnoho let
promlouvali o mnohých věcech, včetně života ve vesmíru. Působí v přímém spojení s mimořádnými
Božími nástroji a jsou jimi doprovázeni. Protivenství proti jejích působení je velmi silné, ale Boží
plán už nelze zastavit: celé lidstvo vesmíru musí být přivedeno ke Kristu, aby byl vytvořen
několik příkladů: „Satan je velmi silný a chce zničit mé plány, které jsem s vámi začala uskutečňovat...“
(14.1.1985); „Satan zuří proti této farnosti a vy jste ochabli v modlitbě... “ (17.1.1985); „Satan vzal část mého plánu
a chce si ho přivlastnit...“ (1.8.1985)
143 O Centrální buňce mluvil podrobně sv. Michael archanděl v poselství z 10 září 2010 publikovaném na těchto
stránkách. Mluví o něm také kniha „2012 La scelta decisiva dell’umanità “, vydavatelství Luci dell'Esodo 2012
144 Viz. Ježíšovo poselství z 5. září 2011 nazvané „Boží nástroje pro tuto dobu“, publikované na těchto stránkách
145 Panna Maria má na mysli Stefanii Caterinu a Tomislava Vlašiće. Při různých příležitostech, prostřednictvím těchto
stránek, knih a videí oba otevřeně hovořili o své příslušnosti k Centrální buňce, o své oběti podle záměrů
Neposkvrněného Srdce Panny Marie a o programech svěřených mimořádným nástrojům v této době.
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jediný Boží lid. Bůh bude odhalovat stále víc přítomnost jiných bratrů ve vesmíru a nedovolí,
aby zájmy nemnohých převážily, nedovolí žádná další zdržení a pokrytectví. Lidstvo na Zemi,
chladné a nepřátelské k Srdci mého Syna a k Srdci mému nebude bránit celému vesmíru v
jeho cestě.
I Církev se bude muset rozhodnout: Bůh od ní očekává, že bez váhání oznámí lidem na Zemi
existencí jiných bratří ve vesmíru, Božích dětí, o kterých ví. Jestli to neudělá, Bůh to provede
jinak.
Drahé děti, je čas, aby milosti vylité na Zemi a odmítané tolika lidmi ožily v novém lidu! Ani
jediné moje slovo, které jsem vám řekla v mých nesčetných zjeveních, zvláště pak v
Medjugorje, nebude ztraceno. Vše bude dovršeno skrze lidi dobré vůle, nejen na Zemi, ale ve
všech koutech vesmíru. Vše se musí završit ve vás a v každém člověku.
Přivedení ke Kristu proběhne mým prostřednictvím, protože jsem Matka lidstva. Proto vás
prosím, drahé děti, neklaďte Bohu překážky! Neodmítejte, ze strachu či ze zvyku, to co vám
chce Bůh zjevit. Boží novosti se nemusíte bát, protože ona otevírá vždy naději, nikdy není
nebezpečná, protože Bůh chce jen vaše dobro. Ještě jednou vás vyzývám, abyste se modlili za
uskutečnění Božího plánu na přivedení všeho k mému Synu. Potřebuji vaše modlitby! Potřebuji
víru upřímného lidu, který se obětuje Bohu.
Ten, kdo je pokorný, malý a upřímný se nebojí Boží novosti, protože nemá co ztratit. Je
chudý v duchu a spoléhá na Boha. Jen ti, kteří se považují za velké, mají strach z Božího díla ,
protože vlastní něco, co nechtějí ztratit: moc, výhody, lidskou moudrost, atd. Proto můj Syn řekl, že
pouze malým náleží Boží království (Mt 18, 3). Nezapomínejte na to nikdy, mé děti!
Jsem vám nablízku v každé zkoušce a žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.

Boží tvář

4. června 2013
Drazí čtenáři,
v poselství, které vám přináším, nás sv.Rafael zve ke kontemplaci Boží tváře, abychom obdrželi
světlo a moc a abychom ji ukázali všem. Také nám připomíná, že i stvoření očekává na to, jak se
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projeví Boží děti, o čemž hovoří sv. Pavel v 8. kapitole listu Římanům.
Přeji vám, abyste hledali a nacházeli Boží tvář, plnou lásky a dobroty, abyste byli šťastni a dělali
šťastnými všechny, které máte rádi a také abyste pomáhali našemu lidstvu, prahnoucímu po Boží
lásce, ale je neschopnému ji nalézt.
Zdravím vás a žehnám vám v Kristu. Bůh vám dej pokoj.
Poselství sv. archanděla Rafaela z 2. července 2013
Drazí bratři a sestry ze Země! Nacházíte se v době velkého zmatení: v srdcích, v rodinách, v
národech. Vaše lidstvo prochází po zrádné a nejisté cestě. Přes mnohá a opakovaná pozvání z Nebe
se lidé neobrací k Bohu, dokonce se od Něj stále více vzdalují. Proč tomu tak je? Protože většina
lidí hledá mnohé věci, ale nehledá Boha, nechce kontemplovat jeho tvář.
Boží tvář je jedinečným zrcadlem, ve kterém může člověk vidět sebe sama, neboť jste stvořeni k
Božímu obrazu a podobě. Hledat Boží tvář znamená zapomenout obraz, který jste si o sobě
vytvořili sami, nebo vám ho přisoudili druzí. Zapomenout proto, abyste nalezli čistý obraz své
bytosti, tak jak vyšel z rukou Stvořitele. Toho můžete dosáhnout jedině tehdy, když stojíte tváří v
tvář Bohu, bez schovávání se, bez toho, že byste něco ubírali, či přidávali k tomu, co ve skutečnosti
jste. V Boží tváři nacházíte svou vlastní identitu a originalitu své osoby. Když se na vás dívá Bůh, je
to vždy z láskou. Vzpomeňte si na bohatého mladíka, který se obrátil na Ježíše; evangelium říká:
Ježíš na něj s láskou pohlédl (Mk 10, 21). Boží pohled je vždy pohledem lásky. I když odhaluje vaši
ubohost, jeho pohled nezraňuje, neponižuje, ale nechává vás vidět, kým jste, činí tak proto, že si vás
přeje pozvednout k důstojnosti Božích dětí.
Boží tvář je tváří, na které září světlo pravdy. Proto si ten, kdo žije v temnotách, nepřeje
přiblížit k Boží tváři. Člověk, který nemiluje Boha, utíká před pravdou jeho tváře. Nechce, aby se
na něho Bůh díval, uzavírá se jeho lásce. Toto udělal Lucifer, lhář a původce každé lži: vzbouřil se a
odvrátil svůj pohled od Boha. Proto už nemůže Lucifer vidět jeho tvář. Nemá přístup do rozměru
čistého ducha, nemůže překročit velkou nebeskou Bariéru. Po svém strašném pádu spatřil Boží tvář
už jen jednou: ve tváři Ježíše Krista. Stál mu tváří v tvář, aby ho pokoušel na poušti, urážel ho
během utrpení, věřil, že ho na kříži porazil. Ale Ježíš vstal z mrtvých a Lucifer ho spatří až na konci
času, v den, kdy bude opět stát tváří v tvář Ježíši Kristu, aby od Něj byl souzen.
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To je pro Lucifera největší trest: nesmět více vidět Boží tvář, tvář Boha, který ho na počátku
učinil mocným andělem světla, jež kontemploval zblízka Boží tvář. Stejně tak, kdo není s Bohem,
ale následuje Lucifera, nemůže vidět Boží tvář, především v sobě, protože už nevidí svůj obraz
a podobnost s Bohem a nevidí ho ani v druhých. Čím více člověk odmítá vidět Boha, tím více ho
přestává hledat; až ho hledat přestane. Člověk se stává vězněm vlastního egoizmu a vystavuje se
pohledu zla: Lucifer dobře ví, jak podnítit pýchu a ambice, ví jak použít člověka sobce. Hledejte
Boha a modlete se k Němu, abyste neskončili v rukou nepřítele!
Bůh si přeje, aby se lidstvo celého vesmíru sjednotilo v Kristu. To je program těchto
posledních časů. Tyto časy předchází slavnému Kristovu návratu. O tom vám bylo mnoho řečeno.
Nikdo ale nemůže být sjednocen v Kristu, nevidí-li Jeho tvář: kdo nechce vidět Kristovu tvář,
nevejde do nového stvoření, které bylo slíbeno od Boha a které přijde na konci časů. Ježíšova
tvář je viditelnou tváří neviditelného Boha (Kol 1, 15) a je zrcadlem, ve kterém se člověk
odráží a nachází sebe.
I stvoření očekává, jak se projeví Boží děti, jak vám připomněl slavný apoštol sv. Pavel (Řím
8, 19-23). Stvoření potřebuje vidět Boží tvář, přirozeně svým způsobem, protože stvoření jiná než
člověk nemají ducha, pouze dech života. I tento dech však vychází z Ducha Svatého a proto si
zasluhuje být respektován; přesto ale nemají obraz a podobnost Boží. Nicméně celé stvoření hledá
Boží tvář, protože ona je pramenem života.
Uvědomte si, že Boží tvář není nějakým pěkným slovním obratem, ale hlubokou potřebou
celého stvoření. Stvoření může vidět Boží tvář pouze prostřednictvím Božích dětí. Podívejte se,
co se děje na Zemi: většina lidí už neodráží Boží tvář, ale tvář Satana. To kazí stvoření a má na
svědomí katastrofy, protože stvoření se bouří proti člověku, nerozeznává v něm Boží tvář, která je
zdrojem života, místo toho vidí tvář, rodící smrt.
Co očekává Bůh od svých dětí? Čeká, že budou plně ukazovat Jeho tvář a Jeho obraz, aby se
mohl, jejich prostřednictvím, dotýkat celého stvoření. To je prvořadý velký úkol a prvořadé
velké svědectví věřících: ukazovat v plnosti Boží tvář. Nové stvoření budou obývat pouze lidé,
kteří bez přestání odrážejí slávu, moc a krásu Boží tváře. Celé stvoření absorbuje tuto moc a svým
způsobem ji odráží na člověka; je to neustálá vzájemná výměna moci a nádhery.
Kristova tvář je tváří Boha, který se stal tělem, nejen pro lidstvo na Zemi, ale pro všechna
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lidstva vesmíru. Bůh ve své nekonečné dobrotě chtěl vtělit svoji tvář v Kristu, učinit ji viditelnou,
tak aby ji mohli vidět všechny národy. V novém stvoření bude Ježíš uprostřed svého lidu a
každý bude neustále vidět Jeho tvář. Krása a světlo Božího Syna se bude odrážet na lidech a
stvořeních a Ježíš bude bez přestání obětovat nádheru svého lidu a celého stvoření, bude to věčná
oběť chvály.
Bůh si přeje, aby křesťané na Zemi vyzařovali jeho moc; takto bude moci uzdravit vaše
lidstvo. Toto je bohužel na Zemi velmi obtížné: většina lidí nemiluje ani nehledá Boží tvář, ta je
naopak spíše zkreslena, tak jak se tomu stalo na kříži, kde byla v Ježíšově tváři znetvořena tvář
Boha. Jaký obrovský hřích leží na lidstvu Země! Ono bilo, uráželo, zkrvavělo až k znetvoření Boží
tvář. A nejen to, pokračuje v tom když uráží a opovrhuje Božími dětmi, tak jak to dělalo Kristu. Ale
trpící Ježíšova tvář na kříži se proměnila vzkříšením a rozzářila se. Tvář Ukřižovaného a
Vzkříšeného jsou dvě tváře, které se bez přestání ukazují na Zemi.
I stvoření trpí, když vidí tvář ukřižovaného Krista trpícího v Božích dětech. A raduje se, když
ho vidí vstávat z mrtvých. Vyzývám vás, abyste čím dál víc ukazovali moc Ježíšovy tváře, i
když jste zrovna na kříži, protože i vaše tvář vstává z mrtvých, tak jako Ježíšova a stejně tak i září.
Tvorové kolem vás to vnímají. Účastní se na vašich utrpeních a absorbují jeho značnou část: v
určitém smyslu se také obětují, i když si toho nejsou vědomi. To je velké tajemství Boží moci, které
umožňuje, že zvíře, či rostlina cítí utrpení člověka a bere ho za vlastní, alespoň zčásti. Takto vás
tvorové zbavují části utrpení. Často jsou opravdovými štíty, které vás chrání před nenávisti a zlem a
ochraňují vás. Myslete na to, když se díváte na vašeho psa, nebo kočku, když se procházíte v lese,
nebo když obdivujete krásy přírody. Obětujte Pánu utrpení tvorů a snažně proste o jejich
ochranu, protože tím jste chráněni i vy. Proste Boha za odpuštění za krutost se kterou člověk
zasahuje tvory a životní prostředí. Mějte na paměti, že člověk a stvoření jsou spolu nádherným
Božím dílem; spolu vejdou do nového stvoření
Ukazovat Boží tvář celému stvoření je poslání, které nesmíte zanedbávat. Nechce se po vás,
abyste se stali fanatiky, tak jak se to na Zemi často stává ve vztahu ke zvířatům a životnímu
prostředí. Žádá se od vás, abyste správným a vyváženým způsobem pochopili svou
zodpovědnost Božích dětí vzhledem ke stvoření. Člověk byl povolám, aby vládl stvoření; což
znamená, že vám Bůh svěřil tvory, abyste je chránili a nechali je žít a abyste je ponořovali do Boží
slávy. K tomu jste povoláni; protože místa ve kterých žijete a tvorové, kteří vás obklopují by měli
zrcadlit vaši krásu Božích stvoření a cítit vaše neustálé požehnání.
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Také vám říkám: kdo nehledá Boží tvář, nemůže obdržet Božího Ducha ani ho nemůže
ovládnout. Boží Duch se nenechá vlastnit nikým a už vůbec ne těmi, kteří opovrhují Bohem. Duch
Páně je svobodný, nelze ho zavřít do klece, zneužít pro vlastní úmysly, nebo pošlapat. Měl by snad
Duch Svatý poslouchat člověka? Pokud by poslouchal člověka, už by nebyl Bohem. Byla by to
katastrofa pro lidstvo, kdyby Bůh poslouchal člověka! Lidská pýcha nezná hranic a často se snaží
přivlastnit si Boha, aby dostala to, co si zamanula. Ducha Svatý, ale neposlouchá lidi, ale vane kam
chce. Sestupuje tam, kde ho Otec a Syn pošlou a kam si On sám přeje. Nikdo nemůže poroučet
Duchu, ve jménu nějakého systému, úřadu, nebo formule. Uvědomte si to, abyste nehřešili tak
jako Lucifer.
Když je člověk uzavřený ve vlastním egoismu, nemůže Bůh působit v jeho duchu. Nezřídka se
stává, že duchovní úroveň člověka klesne tak nízko, že je téměř na úrovni zvířete. V těchto
případech Boží obraz a podobnost zůstávají nečinné, nepřináší žádné plody. Zvíře je omezeno, je
pouze zvířetem, nemá ducha; proto v něm nemůže Duch Svatý působit tak jak v člověku. Člověk
má neomezeného ducha a proto v něm může Duch Svatý působit bez omezení; ale stává se, že to
člověk nedovolí. Člověk někdy stanoví hranici, před kterou se Bůh zastaví; ne tak jako u
zvířat, kde je tomu z objektivních důvodů, ale z respektu k lidské svobodě. Často stavějí lidé
Bohu překážky, zatarasí cestu; proto jsem vám řekl, že zůstávají téměř na úrovni zvířat. To byla také
zkušenost vašich prarodičů po prvotním hříchu. Zvíře nenese vinu za své omezení, člověk však ano,
protože se svobodně rozhodl odmítnout Boha a postavit se proti jeho působení. Člověk se často
stává horším než je zvíře, protože nese vinu, kterou zvíře nemá.
Bratři věrní Bohu ukazují dokonale Boží tvář, přestože nesou také trest za hřích celého lidstva,
který jim brání dosáhnout ještě vznešenější úrovně. Z Boží spravedlnosti, zatěžuje omezení, které
na sebe uvalila část lidstva, i lidstva věrná Bohu. Přesto však jsou tyto civilizace na tak vysoké
duchovní úrovni, ve srovnání s vámi, že jejich pouhá přítomnost ukazuje Boží tvář. Proto je také
příroda na jejich planetách jiná a když tyto Boží děti sestoupí na druhé planety, projevují takovou
moc, že přestávají fungovat i technické aparatury. Proto se Lucifer těchto bratří tolik bojí: nejen
pro jejich duchovní úroveň a neporušenost, ale i pro jejich moc, která je schopná bránit jeho
síle a síle jeho následovníků.
Lucifer se bojí, že by příchod bratří mohl změnit zákony, na kterých postavil základy svého
království. Luciferovo království má své zákony, kterými si zotročuje člověka a přírodu. Zvláště na
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Zemi, ale i na jiných planetách spodního vesmíru se Lucifer snaží zvrátit Boží řád, tím že zavádí
zákony příčící se Božímu životu: podvody, strach, zneužívání, násilí, podlézavost, klam,
nepoctivost, atd., zákony, které vidíte dokonale fungovat ve vašich politických, ekonomických,
sociálních a dokonce náboženských systémech. Pokud by věrní bratři přišli na Zemi, království
tmy by se otřáslo.
I modlitba je kontemplací Boží tváře. Ptám se vás: kontemplujete Boží tvář, když se modlíte?
Jste schopni přijmout její moc, abyste jí byli podobni a přinášeli druhým Boží moc? Jestliže
zní odpověď ne, znamená to, že je vaše modlitba jen sterilním cvičením. Možná vám to nikdo
nevysvětlil. Pro mnohé z vás, kontemplovat Boží tvář, znamená romantickou frázi, vzdálenou od
každodenního života. Ježíš ale řekl, že čistí uvidí Boha (Mt 5, 8). Říkám vám, že to se může stát
nejen v ráji, ale už tady, na Zemi. Je pravda, že Boha nevidíte fyzicky, což ale neznamená, že ho
nemůžete vidět ve svém duchu. Bůh je přítomen v duchu člověka, který ho hledá a duch
člověka může a musí kontemplovat Boží tvář, proto musí mít čistého ducha.
Nové stvoření nesestoupí z výšin, magicky. Ono je Božím královstvím, které roste mezi vámi,
semeno, které se rozvíjí a přivádí vás čím dál víc ke kontemplaci krásy a moci Boží tváře. Nové
stvoření roste společně s vámi, je připravováno vírou Božího lidu, muži a ženami, kteří si přejí
přijímat Boží život a nechat se proměnit ke stále větší slávě (2Kor 3, 18), k podobě, která září na
Ježíšově tváři.
V tomto světle vás všechny vyzývám, abyste stáli před Boží tváří. Vyzývám především vás
rodiče a vychovatele, aby mohli děti a mládež vidět na vás odraz Božího obrazu a mohli se
správně orientovat v životě. Otiskněte do nich moc Božího obrazu, učte je hledat Boží tvář, která
zachraňuje od zmatku světa a chrání od hříchu.
Připomínám papeži, všem pastýřům a těm, kteří zaujímají zodpovědná místa v Církvi, aby
kontemplovali a ukazovali Božímu lidu Boží tvář, ne tvář organizace, která se nazývá Církví.
Ukazovat milosrdnou Boží tvář a také její moc, která nevychází z vaší kultury, nebo krásných
kázání, ale z důvěrného a synovského vztahu s Bohem, z modlitby, která vám často chybí. Stůjte
před Boží tváří a nechejte ji, aby se na vás dívala, nechejte se jí důvěrně zkoumat: dá vám
poznat, co je třeba ve vás napravit. Abyste mohli pomáhat věřícím a byli důvěryhodnými; aby
se vám nestalo, že uvidíte třísku v oku bratra dříve, než trám ve svém vlastním oku(Mt 7. 4-5).
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Zmatek na Zemi bude narůstat stejnou měrou, jakou se bude lidstvo vzdalovat od Boha. Nyní,
víc než kdy jindy, jsou křesťané povoláni dívat se na Boha tváří v tvář, aby obdrželi světlo jeho
tváře a odráželi ho na svět, který stále víc tone v temnotách. Budu se za vás modlit.
Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.

Maria, Nebeská brána
31. srpna 2013
Drazí čtenáři,
nabízím vám poselství, v němž nám Panna Maria zjevuje mnoho podrobností ze svého života a
svého poslání. Vyzývá nás, abychom žili prostým životem spolu s ní, ve službě Bohu a bližnímu. Je
to povolání k proměně, abychom mohli vstoupit do nového stvoření. Na této cestě je Maria Jitřní
hvězdou a Nebeskou branou. Při pohledu na ní, pochopíme události této doby a cestu, jíž je potřeba
projít k dosažení sjednocení všeho v Kristu.
Obsah poselství je silný a náročný. Proto jsme považovali za vhodné, nezveřejňovat tento týden
rozjímání Tomislava Vlašiče, abychom vás příliš nezatížili a dali vám možnost v klidu přemýšlet o
Mariiných slovech. Jsme si jisti, že toto poselství bude výborným podnětem i pro vaši modlitbu.
Přeji vám, abyste mohli zakoušet mírnost naší Matky a Královny a to i ve zkouškách a bolestech
tvrdé skutečnosti pozemské existence. Jsem vám nablízku svojí modlitbou a láskou.
Ať vám dá Pán pokoj
Stefania Caterina
Poselství Panny Marie z 15.srpna 2013
„Mé drahé děti,
dnes vám žehnám s velkou radostí! Tento den označuje triumf nového lidstva. Mým
prostřednictvím se otevřela cesta do nebe: Otevřela jsem cestu pro nové lidstvo, k novému stvoření.
Dítka, já jsem neumřela! Když jsem byla vyzdvižena do nebe, nebyla jsem ve stavu smrti, ale
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v hluboké extázi.146 Takto jsem byla přenesena do nebe za slavného jásotu Všemohoucího.
Byla jsem v hluboké extázi a celá má bytost – duch, duše a tělo – se vyzvedalo v doprovodu andělů,
kteří mi otevírali cestu, stejně jako ji budou otevírat každému z vás, když vstoupíte do nového
stvoření. V obklopení sedmi velkých archandělů a tisíců a tisíců andělů jsem byla vyzdvižena do
nebe.
V extázi není nic subjektivního, ani emotivního: je to čistý Boží dar. Pravá extáze nikdy není
nevědomím; naopak, je pravým poznáním nebeských skutečností. Je to tak velké poznání, že
jsou z něho tvorové omráčení. Kdyby lidé neupadli do extáze, když vidí nebeské skutečnosti,
odrazilo by se to negativně na jejich tělo: nesnesli by velmi vysoké frekvence, jež jimi
procházejí ve chvíli když vidí a cítí.
Uvedu vám příklad k lepšímu pochopení: během mých zjevení na Zemi upadají vizionáři do
extáze; ve chvíli, kdy jsem tělesně přítomná. Nachází se náhle v kontaktu z jiným rozměrem,
který je vyšší vzhledem k rozměru v němž běžně žijí. Je to rozměr čistého ducha a fyzikální a
přirozené zákony jsou zcela jiné; tělo by mohlo nést vážné následky. Ve stavu extáze jsou
funkce všech přirozených a fyzikálních zákonů pozastaveny a člověk je schopen prožívat
takovou zkušenost. Pochopíte, jak bylo důležité, abych upadla do extáze, protože jsem přímo vešla
do nebe s tělem a přešla jsem velkou nebeskou bariéru. Vešla jsem do rozměru čistého ducha. Moje
extáze byla tak hluboká, že byla zaměněna za stav smrti, ale mrtvá jsem nebyla, naopak jsem byla
schopná chápat, účastnit se Božího působení.
Vyvstalo mnoho teologických diskusí ohledně mého vyzdvižení na nebe. Mnozí považovali za
nutné, abych zakusila smrt, neboť můj syn, který je Bůh, umřel na kříži: jestliže se Bůh – Člověk
podřídil smrti, proč by jeho Matka, jež je stvořením, neměla zemřít? Bylo by to samozřejmé, kdyby
býval Ježíš nevstal z mrtvých a nevystoupil do nebe. Jeho vzkříšením a nanebevstoupením však můj
Syn otevřel cestu k novému stvoření a já jsem byla prvním stvořením, které vstoupilo se svým
tělem do rozměru čistého ducha přes velkou nebeskou bariéru.
Nezapomeňte, že jsem Neposkvrněná už od početí. Co to znamená? Bylo vám vysvětleno, že od
chvíle kdy vás Bůh stvořil se musíte konfrontovat s Luciferem a rozhodnout se mezi Bohem a ním,
mezi Největším Dobrem a Zlem. V mém případě to tak nebylo: ve chvíli stvoření po mě Bůh žádal,
146 Etymologicky znamená slovo extáze "vyjít ze sebe". V křesťanské mystice označuje extáze stav, v němž člověk
vychází ze sebe a je ponořen, díky milosti, do Boží skutečnosti.
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jestli chci přijmout své poslání Matky Spasitele. Privilegium jakožto Matky Boží s sebou neslo
různé aspekty: plná účast na Ježíšově kněžství, společné sdílení jeho vykupitelské oběti, ochota být
také Matkou lidstva a provázet Boží lid na jeho cestě k novému stvoření. Neváhala jsem odpovědět
ano. Byla jsem zcela obrácená k Bohu a úplně mě pohlcovalo světlo, byla jsem zahalena jeho
svatostí. Od té chvíle jsem byla nerozdělitelně svázána s Ježíšem, Druhou Osobou Nejsvětější
Trojice, byla jsem navždy spojená s jeho životem a jeho osudem bolesti a slávy. Přijala jsem Ježíše
ve svém duchu mnohem dříve než ve svém lůně. Moje ano ve chvíli početí předcházelo moji
kladnou odpověď archandělovi Gabrielovi: ve chvíli zvěstování se ve mně znovu roznítila
vzpomínka na mé první ano.
Už od chvíle početí mi Bůh oznámil, že nebudu sama: Ježíš se měl totiž narodit a růst v rodině a
tato rodina měla být příkladem nejen pro druhé rodiny, ale i pro celou církev. Bůh mi postavil po
boku spravedlivého a věrného člověka, pevnou a konkrétní pomoc, abych mohla čelit všemu co
přinášelo mé poslání. S radostí jsem přijala Josefovu přítomnost ve svém a v Synově životě. V
mých očích byl Josef spravedlivý, svatý, ten, jenž je opravdový a velký v klanění se Božímu
Synovi. Byl to on, kdo po mě přijal do svého náručí malého, právě narozeného Ježíše; byl toho
hoden. Po Ježíšovi byl Josef radostí mého srdce, má podpora, nejdražší přítel. Nebyli jsme
navzájem lidsky vázáni, v našem svazku nebylo nic sentimentálního; byla zde čistá Boží láska,
která nás v čistotě a věrnosti spojovala s Božím plánem. Josef nebyl neposkvrněný jako já, ale
dokázal mě respektovat a mít plnou účast na mé neposkvrněnosti; byl květem panenství a čistoty.
Dokázal uchovávat Boží ticho a v tomto tichu všemu rozuměl.
Jeho předčasná smrt byla jednou z velikých bolestí mého pozemského života, bolest, jež jsem
obětovala Bohu. Josefův duch byl vždy po mém boku, vnímala jsem jeho láskyplnou přítomnost v
temných dnech Ježíšova utrpení. Procházel spolu se mnou křížovou cestou, byl při mně pod křížem;
nemohlo to být jinak: velmi miloval Ježíše a věnoval mu celý svůj pozemský život. To byl mladý
Josef a jeho život byl krátký. Moje srdce trpí, když vidím, jak byla jeho postava opomenuta,
skoro neznámá a deformovaná po celá století; nicméně, vděčíte mu za mnohé!
Od chvíle přijetí mého poslání se ke mně už Lucifer nemohl přiblížit ani mě nemohl nijak
pokoušet. Po celou dobu pozemského života se mě zlo ani nedotklo. Pozorovala jsem a rozuměla
strašnému Luciferovu působení, prošla jsem mnohými zkouškami, zakusila jsem bolest, ale ne
pokušení a už vůbec ne hřích. Proto mě Lucifer tolik nenávidí! Moje Neposkvrněnost byla čistým
Božím darem, který mi poskytl Bůh k vykonání mého poslání, jedinečným neopakovatelným
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darem v dějinách spásy a v dějinách celého lidstva.
Pro vás je to jinak: přestože jste ve chvíli početí řekli ano, Lucifer vás pokouší a napadá
během pozemského života. Také Bohu věrná lidstva ve vesmíru, která se nedopustila prvotního
hříchu, podstupují pokušení od démona. V jejich případě jeho působení vychází naprázdno, protože
tito bratři jsou silní v duchu, v nich se neprojevuje porušenost jako ve vás, kteří žijete na Zemi. Bůh
dovoluje, abyste byli pokoušeni, aby rostla vaše víra, a aby se upevnilo vaše ano, jež jste vyslovili
na začátku své existence.
Moje neposkvrněnost je zcela výjimečným privilegiem, které je spojeno s mým Božským
mateřstvím; nicméně k neposkvrněnosti jste povolaní vy všichni. Celá vaše duchovní cesta musí
směřovat k postupnému očištění od hříchu a porušenosti, dokud nedosáhnete stavu neposkvrněnosti,
díky níž budete mít účast na Boží milosti a budete hodni patřit k novému lidstvu. Celý lidský rod v
celém vesmíru bude muset dosáhnout tohoto stavu čistoty, aby mohl vstoupit do nového
stvoření: nové stvoření bude neposkvrněné a stejně tak i nové lidstvo.
Já jsem Neposkvrněná, jsem naprosto novým stvořením. Proto jsem byla vyzdvižena do nebe:
abych měla účast na slávě Stvořitele, abych se před ním přimlouvala za vás všechny a otevřela
vám cestu k novému stvoření, tak jako jí otevřel Ježíš pro mě. Ježíš otevřel novou cestu – cestu
Ducha – pro vás všechny; bylo však zapotřebí, aby jedno stvoření, ve jménu celého stvoření, přešlo
jako první v duchu, duši a těle velkou bariérou po Ježíši Kristu, jedno stvoření čisté a věrné. Bůh si
přál, abych byla já tímto stvořením, protože jsem Neposkvrněná, Boží Matka a Matka lidstva.
Otevřela jsem vám cestu z lásky a s láskou; se svou poslušností a poddajností jsem dopředu
vyrovnala mnohé vaše nevěrnosti, zvlášť nevěrnosti Božího lidu. Kdybych nepřijala své mateřství
pro vás a můj přechod na nebe, bylo by pro vás mnohem těžší jít Ježíšovou cestou: byla jsem a
jsem vaší zárukou před Bohem, že jednoho dne budete se mnou za velkou bariérou.
Při výstupu na nebe jsem překročila velkou bariéru tvořenou světlem. Byla jsem tak zahrnuta
světlem a všemohoucností svého Syna, že mě přijal do své náruče. Při přechodu přes velkou
světelnou bariéru jsem se stala Královnou. Vystoupila jsem na nebe jako neposkvrněné
stvoření a vstoupila jsem do rozměru čistého ducha jako Královna. Tak to bude také s Božím
lidem: vystoupí jako nový lid a při přestupu přes velkou světelnou bariéru se stane
královským lidem a bude vládnout navždy spolu se svým Bohem.
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Drahé děti, řekla jsem vám tyto věci, abych vám pomohla lépe pochopit mou přítomnost a
mou roli ve vašem životě. Očekávám od vás cestu proměny. Vše vychází z Boží mysli, když se
člověk nechává modelovat Bohem podle jeho mysli. Dovolte, aby Bůh vaše mysli modeloval, váš
způsob jak se díváte a posloucháte. To z vás dělá nová stvoření. Děti, nestanete se novými
stvořeními když získáte sílu supermanů nebo když budete krásní, dynamičtí, podle módy; stanete
se novými stvořeními, když se na vše začnete dívat novým pohledem.
Jako Matka se za vás modlím a obětuji se Bohu. Prosím vás, abyste nenaplnili svoji hlavu
mnohými otázkami a mnohými plány! Mějte na mysli, že jste stvoření, a že sami, bez Boha nic
nezmůžete (Jan 15,5). Během svého pozemského života jsem nikdy neuvažovala, co by se mi
mohlo přihodit, věděla jsem, že je vše v Božích rukou a to mi stačilo. Buďte důvěřiví jako děti.
Jestli se svěříte Bohu, budete tam kde máte být a budete činit co je správné. Bůh vás potřebuje k
uskutečnění svých plánů a chce to udělat co nejdříve. Také vás prosím. Abyste žili prostým životem:
ať jsou vaše myšlenky prosté a nic příliš neanalyzujte; buďte prostí v hovoru, vše dělejte prostě.
Během mých zjevení ve Fatimě vás anděl naučil tuto velmi hlubokou modlitbu:
„Můj Bože,
věřím v Tebe, klaním se Ti,
doufám v Tebe a miluji Tě147.
Prosím za odpuštění pro všechny ty,
kteří v Tebe nevěří, Tobě se neklaní, v Tebe nedoufají
a Tebe nemilují.“
Ať je tato modlitba programem pro váš život: věřte, klaňte se, mějte naději a milujte;
obětujte se Bohu za ty, kteří neumějí věřit, klanět se, mít naději a milovat. Toto je životní
program všech mých dětí, jež mi chtějí patřit. Věřte, klaňte se, mějte naději a milujte; nic
jiného se od vás nežádá.

147 Na naší duchovní cestě duší, které se obětují Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie nás Maria učila modlit
se "Růženec obětované lásky v pokoji", který najdete na konci tohoto poselství. Panna Marie vysvětlovala, že tento
růženec spojuje zjevení ve Fatimě se zjeveními v Medjugorje. Modlí se zde totiž několikrát modlitby, jež zjevil
anděl ve Fatimě vizionářům a modlitba k Matce dobroty, lásky a milosrdenství, kterou zjevila Panna Maria sama v
Medjugorje.
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Když budete takto žít, budete patřit Pánu, mému Synu, Duch Svatý ve vás bude neustále působit a
promění vás. Takto budete i vy připraveni pro přechod přechod velké světelné bariéry: budete
jí moci přejít, když se stanete světlem. Existuje jen jeden způsob jak se stát světlem:
následovat mého Syna, on je "Světlem světa" (Jan 8,12); zachovávat jeho zákony, mít ta samá
přání jako on, být naplněni jeho láskou a jeho životem, následovat jeho příklad.
Drahé děti, to vše je tak prosté, ale pro lidstvo na Zemi velmi obtížné! Žijte tak alespoň vy, kteří
chcete sloužit Bohu a kteří jste k tomu byli povolaní. Milujte Krista jako ho nikdo jiný
nemiluje. Řekněte s Petrem: „Pane, ty víš vše, ty víš, že tě miluji“ (Jan 21,17)! Jestli budete
spojeni s mým Srdcem, budete milovat Ježíše víc než ostatní, protože ho nikdo nemiluje jako
já. Já jsem jeho Matka, ale také jeho služebnice a učednice.
Snažte se, aby ve vás lidé viděli pravé Kristovy přátele a přátele jeho Matky, přátele svatých.
Žehnám vám dnes z nebe, z tohoto rozměru absolutní čistoty. Nazýváte mě „Nebeská brána“, a
opravdu jí jsem, protože jsem vám otevřela cestu k plné radosti, k slavné budoucnosti, která čeká
Boží lid.
Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého“
RŮŽENEC OBĚTOVANÉ LÁSKY V POKOJI
1.část
Věřím...
Sláva Otci...
Nejsvětější Trojice Otče, Synu a Duchu Svatý, v nejhlubší úctě se ti klaním a obětuji ti drahocenné
tělo, krev, duši a božství našeho Pána Ježíše Krista přítomného ve všech svatostáncích světa.
O. K odčinění za hanobení, svatokrádeže a lhostejnost, kterými je on sám urážen. Pro nekonečné
zásluhy jeho Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce Panny Marie prosím tě o obrácení
ubohých hříšníků. Amen (3-krát)
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Ó Matko moje,
Matko dobroty, lásky a milosrdenství,
nekonečně tě miluji a odevzdávám se ti.
Spas mě svou dobrotou,
láskou a milosrdenstvím.
Já chci být tvůj (tvá).
Miluji tě a přeji si, abys mě chránila.
Z celého srdce tě prosím, Matko dobroty,
dej mi svou dobrotu
abych s ní mohl(a) získat ráj.
Pro tvou nekonečnou lásku tě prosím,
abys mi dala milost,
abych mohl(a) být k tobě milosrdný(á).
Zcela se ti obětuji a přeji si,
abys byla na každém kroku se mnou,
neboť ty jsi plná milostí.
Přeji si, abych na ně nikdy nezapomněl(a).
A když je ztratím,
prosím tě abys mi je vrátila.
Amen. (3-krát)
Nejsvětější Trojice...(3-krát)
2.část
Otče náš...
Potom se deset krát opakuje následující invokace:
Můj Bože, věřím v tebe, klaním se ti,
doufám v tebe a miluji tě.
O. Prosím tě za odpuštění pro ty, kteří
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nevěří, tobě se neklaní, v tebe nedoufají a nemilují tě
Sláva Otci...
Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň
nás pekelného ohně, doveď do nebe všechny duše,
zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
Nejsvětější Trojice...
Celá tato druhá část se modlí třikrát.
Na konec
Pokoj věčný...

Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království! (Mt 3,1-2)
12. září 2013
Drazí čtenáři,
poselství, které vám nabízím, ještě jednou obrací naši pozornost na skutečnost této doby, na naši
odpovědnost před Bohem a před bratry a sestrami. Pro mnohé z vás se nejedná o nová témata,
protože už dlouhou dobu jsme poučováni o Božím působení v této době. Svatý Jan Křtitel nás
však upozorňuje, že čas tlačí a že se blíží Boží království. Musíme být proto připraveni na to, co
Pán připravuje pro každého z nás a pro celé lidstvo. Přeji vám, abyste pochopili naléhavost a
důležitost našeho upřímného obrácení a naší odpovědi Bohu.
Ať vám dá Pán pokoj
Stefania Caterina
Poselství svatého Jana Křtitele z 12. září 2013
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„Drazí bratři a sestry na Zemi, buďte zdrávi! Mluvím k vám ve jménu Nejvyššího abych vás
upozornil na některé základní aspekty této doby.
Jak dobře víte, byl jsem předchůdcem příchodu Ježíše Krista na Zemi, připravil jsem mu cestu
uvnitř Izraelského lidu, lidu vyvoleného, který očekával příchod Mesiáše, Spasitele. Proto jsem
vyzýval děti Izraele k obrácení, neboť jen tak budou schopny pochopit velkolepou událost, jež na ně
čeká: Boží Syn se měl stát člověkem, jedním z nich, na spasení celého lidstva v celém vesmíru.
Víte co se stalo: Ježíš Kristus se narodil, zemřel na kříži, vstal z mrtvých a vstoupil na nebe.
Ježíš se vrátí na konci času, ve slávě a s mocí, aby soudil lidstvo a sklidil plody ze svého
vinohradu, to znamená plody svého lidu, který se vytvořil v celém vesmíru. Všichni ho uvidí a
celý lidský rod bude povolán před Syna Člověka; každý člověk a celé lidstvo bude souzeno
Ježíšem Kristem. Také mrtví budou vzkříšeni k soudu. Kdo bude uznán za hodného, vstoupí s
Ježíšem do nového stvoření; kdo nebude hoden, zůstane pod velkou bariérou, spolu s Luciferem a
jeho démony. Tak bude navždy odděleno Dobro od Zla, děti světla od dětí tmy.
Pán se tedy vrátí v lesku své slávy. Říkám vám, že se čas blíží. Já nejsem předchůdcem slavného
Kristova příchodu, jako jsem jím byl při jeho příchodu na Zemi. Tento úkol připadá slavnému
archandělovi svatému Michaelovi: to on se angažoval v prvním velkém boji proti Luciferovi na
začátku stvoření a vyhrál; je na něm, aby vykonal poslední velký boj proti Luciferovi v čele andělů
a Božího lidu.
Svatý Michael mocně působí v celém vesmíru, po boku třech výjimečných nástrojů v této době:
andělů, centrální buňky a Bohu věrných bratří. Zve ke žním Boží děti ze všech koutů vesmíru,
aby bylo vše co nejdříve přivedeno ke Kristu. Až bude toto dílo dokonáno, představí svatý
Michael lid Ježíšovi a obnoví jeho plné podřízení jemu; to samé budou dělat tři výjimečné
nástroje. Skončí jejich veškerá činnost a vše bude vloženo do Kristových rukou, jemuž náleží
poslední a definitivní soud. On povede lid, který byl uznán hodným do nového stvoření a spolu s
lidem se podřídí Otci v Duchu Svatém. Bude to začátek zcela nového stvoření, tolik očekávané
Boží království. „Tehdy spravedliví zazáří jako slunce v království svého Otce.“
Pán mi dnes svěřuje tato slova pro vás na Zemi, abyste si byli vědomi v jaké době se nacházíte
a jakou máte odpovědnost jako Boží děti. Především se obracím na křesťany a potom také na
všechny muže a ženy dobré vůle. Předložím vám některé body a bude dobré, když o nich
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budete přemýšlet, abyste pak udělali i své rozhodnutí. Víte, že vás Bůh nikdy nenutí; považuje
vás za schopné volby mezi dobrem a zlem, protože vás stvořil ke svému obrazu a podobě. Jako
Otec vás však upozorňuje na nebezpečí a ukazuje vám cestu vedoucí k dobru a štěstí. Jeho nařízení
nejsou nucením, ale spolehlivými znameními pro zdravý a důstojný život. Nicméně jste svobodní je
přijmout nebo nepřijmout. Stejně tak tato slova se kterými se na vás obracím ve jménu Boha,
nejsou nařízeními, ale upřímnými radami; nejsou ani odsuzujícími soudy, ale bratrským
povzbuzením pro vaše štěstí. Jsou to tyto body.
1) První věc, kterou po vás Bůh žádá v této době je obrácení. Obrácení není něčím
mimořádným ani ojedinělým. Není určeno velikým světcům, ale týká se každého člověka
dobré vůle a je prvním úkolem křesťanů. Není ničím jiným než vnitřním procesem, jehož
prostřednictvím člověk předstupuje před Boha bez pokrytectví; přiznává, že je slabý a
hříšný, kaje se za vykonané zlo. Žádá Boží zásah, aby se jeho život proměnil. Tím
umožňuje Bohu, aby ho proměňoval dokud se nestane novým stvořením. Takto člověk
odevzdává sebe Bohu, aby sebe v Bohu našel. O tom mluví apoštol Pavel: „A
nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli
rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé."
Bez obrácení není proměny ani pochopení. Člověk může totiž pochopit Boží věci pouze tehdy,
když je k Bohu obrácen a ne k sobě nebo nějakému bůžku, kterých je plný váš svět: moc,
peníze, kariéra, atd. Jestli chcete pochopit Boží působení v této době a chcete na ní mít účast musíte
nutně změnit svůj život: je zapotřebí vyjít z porušené a ničivé mentality, jež vládne na Zemi a
rozhodnout se žít jako Boží děti, které odmítají pokrytectví, klam, žádostivost, nezdravou
nevázanost a citovou neuspořádanost. Jste ochotni to udělat? Jestli je vaše odpověď negativní, už
nemusíte dále číst, protože vám toto poselství nic nepomůže. Jestli je však vaše odpověď pozitivní,
čekají vás další kroky.
Bez obrácení není pevná ani víra. Obracení je první krok víry: člověk tuší Boží existenci a s
Bohem se konfrontuje. Vnímá v sobě a kolem sebe Boží přítomnost a rozhoduje se věřit a
důvěřovat Bohu. Vše to je dílem Ducha Svatého, který probouzí lidského ducha a nasměrovává ho
k Ježíši. Ježíš se ukazuje lidskému duchu a čeká, až se člověk rozhodne ho přijmout: „Hle, stojím
přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a
on se mnou". (Zj 3,20) Člověk musí přijmout činnou přítomnost Boží v sobě, jinak je jeho víra slabá
a omezuje se na řadu náboženských zvyklostí, jež nemají vliv na jeho existenci.
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Nacházíte se ve zvláštní době, v níž se šíří Boží moc, která působí v celém vesmíru; zároveň se
ale budí Luciferova zlost. On cítí blížící se čas soudu a chvíli jeho stanutí "tváří v tvář" Ježíši
Kristu. Nyní máte zapotřebí, víc než kdy jindy, niterného a hlubokého poznání Boha, bez něhož
nejste schopni rozlišit mezi zlem a dobrem. Jestli se neobrátíte, to znamená, jestli nedovolíte Duchu
Svatému, aby ve vás působil a přeměnil vás, nebudete se moci orientovat a budete stále závislí na
soudu druhých. Obraťte se proto a dovolte Bohu, aby vás proměnil!
2) Druhý krok je stejně důležitý jako ten první: žádá se po vás, abyste obětovali svůj život
Bohu. To je první plod upřímného obrácení. Bez darování se Bohu, nemůžete postupovat
na cestě spásy. To končí utíkáním se ke zbožným praktikám a ke klamání sebe, že jste
všemu rozuměli, a že jste spasení díky těmto vašim dobrým náboženským úkonům; i ty jsou
potřeba, ale samy nestačí, jestliže se neobětujete Bohu. Co znamená obětovat se Bohu?
Znamená to nechat mu volné ruce ve vašem životě, aby narovnal vše co ve vás
nefunguje. Znamená to, otevřít mu dveře vaší duše a přijmout skutečnost, že budete žít
s ním, že se budete dívat na věci stejně jako je vidí on a ne jak je vidíte vy. Znamená to,
nechat zemřít vlastní egoismus. Vše to je shrnuto v Pánových slovech: "Kdo chce jít za
mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne" (Lk 9,23). Ježíš se
obětoval Otci za vás všechny; je i vaší povinností obětovat se Ježíši, abyste se stali nástroji
spásy v jeho rukou. Jste ochotni to udělat?
Obětovat nemusí zrovna znamenat umřít krvavě nebo nemocí; znamená to, dát se k dispozici
ke všemu co Pán bude žádat, bez pokrytectví, kompromisů, bez otálení. Bůh vás ochrání od
všeho zlého a jestli budete muset trpět kvůli tvrdosti života na Zemi, dostane se vám pomoci a
útěchy od Boha a překonáte každou zkoušku.
Na Zemi vám byl dán nevznešenější nástroj k obětování života Bohu, jenž spočívá ve
sjednocení se s Ježíšem v oběti mše svaté; v tu chvíli, jestliže jste upřímní a toužíte po tom, jste
vyzdviženi k Otci spolu s Ježíšem a obnovujete svoji smlouvu s Bohem skrze Ježíše Krista. Takto
skrze Ježíše máte plnou účast na životě Nejsvětější Trojice, vnitřně jste posilováni a obnovováni.
Oběť vašeho života Bohu je největší modlitbou, kterou může člověk k Bohu vyzvednout.
Vzpomeňte si na slova svatého Pavla: „Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami
sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba."
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Bůh vám dal ještě jiný dar: Nejsvětější Pannu Marii, naši Matku, Matku všech lidí ve vesmíru
a svatého Josefa. Odevzdejte se jim, aby vás přivedli k Ježíši Kristu a nepochybíte. Zasvěcení se
Nejsvětější Panně Marii a svatému Josefovi je úžasným nástrojem pro přístup k Božímu
životu. Nezříkejte se takové pomoci!
3) Třetím krokem je celistvost. Obrátit se a věřit v Boha znamená, rozhodnout se žít
celistvě před Bohem. Celistvý člověk se nesnižuje ke kompromisům s Pravdou a Pravda je
Ježíš Kristus. Přijměte tedy evangelium a porovnejte svůj život s tím, co vám Pán ukázal.
Jestli si všimnete, že něco ve vás není v souladu s Ježíšovou naukou, obraťte své chování a
napravte své chyby s prosbou , aby vám Bůh dal světlo a sílu to udělat, a dovolte mu působit
ve vás k vaší proměně. Jak vidíte, obrácení je neustálým postojem věřícího, protože
každý den se od vás žádá, abyste v sobě něco změnili a pokorně předstoupili před
Boha. Tak se před vámi otevírají stále nové etapy na cestě; tak vás Bůh mění ze dne na
den, z jednoho momentu na druhý, pod podmínkou, že jste ochotni se neustále obracet.
Celistvý člověk v sobě nenechává místo pro pokrytectví, protože miluje Boha, který je
Pravdou. Odmítněte pokrytectví a chovejte se jako ti, jež umí být neustále pod Božím pohledem.
Pokrytec uráží Boží tvář a klame sebe. Když zaujmete navenek správný postoj, který však
neodpovídá postoji vnitřnímu, jste pokrytci; myslíte jedno a činíte něco jiného. Pokrytectví je
těžkým hříchem v Božích očích a bohužel velmi často se vyskytuje u křesťanů, oni chtějí
vypadat spravedlivě před lidmi, ale se nestarají, aby byli spravedliví v Božích očích. Ukazují se
jako poslušni evangeliu, ale ve svých srdcích živí pocity nenávisti, žárlivosti, rivality a ty je kazí.
Takto káží spravedlivost a dopouští se nespravedlnosti, dělají charitativní díla, ale nesnášejí svého
bližního a neodpouštějí utrpěné bezpráví; citují Svaté písmo, ale žijí opak toho co je psáno.
Pokrytci jsou červem, který nahlodává zevnitř křesťanský lid. Nezapomeňte, že Ježíš rázně
odsoudil pokrytectví farizeů.
Celistvý člověk nezná prohnanost a nespoléhá se na lidské poznání. Osvoboďte se od lstivosti
a falešné vědy! Obě pocházejí z nedostatku víry v Boha, jež vás vede jen ke spoléhání se na vaše
prostředky, vaše schopnosti a vaše poznání skutečnosti z venku. Dávejte si pozor, protože tak se
necháváte oklamat duchem světa, jež žije ze lsti, z klamu a z povrchní vědy, ta nevychází z touhy
po pravdě, ale ze zvědavosti a touhy vládnout. Vidíte jak svět oslavuje vychytralé lidi, lidi nasáklé
arogancí a falešnou vědou, považuje je za ctnostné příklady a tak upadá do Luciferova víru, který
vládne na Zemi prostřednictvím prohnaných a arogantních lidí, jež opovrhují Božím zákonem.
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Buďte před Bohem tím čím jste, nesnažte se dělat sami sebe lepšími, nemůžete. Nechte se však
proměnit Bohem. Ještě jednou vám říkám: obraťte se!
4) Čtvrtým krokem je společenství s bratry. Kdo chce patřit Kristu nemůže nechat
stranou lásku k bližnímu: Ježíš miluje Otce a každého člověka jako svého bratra; křesťan má
proto povinnost milovat Boha a každého člověka jako svého bratra. Ježíš řekl svým apoštolům:
„Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte
navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým"
(Jan 13, 34 - 35).
Během století se křesťané na Zemi vážně provinili proti přikázání lásky. To oslabilo jejich
svědectví před světem. Nebyli vždy věrohodní, protože se rozdělili mezi sebou, často se
nenáviděli, bojovali mezi sebou a dodnes jsou rozděleni. Nemíním pouze rozdělení mezi
katolíky, pravoslavnými a protestanty, protože ono je plodem mnohem hlubšího a niternějšího
rozdělení: mezi bratry navzájem. Uvádím příklad katolíků: jsou mezi sebou rozděleni ve farnosti, v
modlitebním společenství a dokonce v klášteře. V pravoslavné nebo v protestantské církvi tomu
není jinak. Tento nedostatek lásky a pokoje nedovoluje křesťanům se představit jako jediné,
silné tělo před duchem světa. Proto nejsou křesťané zcela efektivní ve svém svědectví a nedokáží
zastavit nenávist a války: nesou si totiž nenávist a válku ve svém lůně. Jakým hlasem mohou potom
promlouvat k světu?
Kdo chce vstoupit do nového stvoření musí žít ve společenství: nevstoupí tam množství
individuí, ale lid spojený svazkem bratrské lásky. Proto vás vyzývám k bratrskému společenství,
jež je podstatnou podmínkou k přivedení ke Kristu, k připojení se k novému lidu, který se vytváří
ve vesmíru a na Zemi. Odstraňte ze svého nitra všechny pocity nevraživosti, každý odsuzující soud,
každou pomluvu vašeho bližního. Buďte vlídní a milosrdní ke všem, odpouštějte a zanechte v
Božích rukou utrpěné křivdy a zranění duše. Obraťte stránku a buďte vždy připraveni k novému
bratrskému dialogu; nedovolte Luciferovi, aby zasel koukol mezi vámi a bratry.
Zdá se vám to být obtížné? Ano, je, jestli to chcete dělat sami. Ale vy nejste sami, protože Bůh
působí ve vás: když se rozhodnete milovat, odpouštět, pomáhat bratrům, Ježíš sám miluje ve
vás, odpouští, pomáhá. Vy máte účast na jeho ozdravném působení tím, že mu dáváte k dispozici
vaši bytost, tak jako dával apoštol Petr k dispozici svůj člun, z něhož Ježíš promlouval k zástupu.
Vy jste jako Petrův člun: odrážíte od země, to znamená od mentality světa, aby měl Ježíš svobodu
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promlouvat k vašemu bližnímu. Potom začnou zázraky ve vašem životě: ozdravují vztahy a
uzdravuje se svět kolem vás. Žádný člověk, ať už je jakkoliv schopný a silný nemůže ozdravit
lidstvo; jenom Ježíš Kristus, Spasitel a Vykupitel to může. Ježíš hledá pokorné a upřímné
spolupracovníky, aby se svou láskou dotkl celého stvoření. Pohleďte do svého nitra a pospěšte si s
láskou a usmířením s bližním; udělejte to, než bude příliš pozdě!
5) Společenství mezi lidmi na Zemi nestačí. Musí zahrnout všechny lidi, kteří žijí na
jiných planetách ve vesmíru. To je citlivý bod pro vás na Zemi, zvlášť pro křesťany, ale je
to skutečnost od níž nebude moci nikdo z vás utéci. Bůh až dodnes trpělivě čekal, aby vám
ukázal tento aspekt svého stvoření, nicméně vám dal mnoho znamení. To proto, že lidé na
Zemi byli drženi v temnotě ohledně této skutečnosti z důvodu trestuhodného utajování a
lžím mocných a mnohých nejvyšších náboženských představitelů včetně křesťanských.
Přišel čas, kdy se musí život ve vesmíru plně ukázat lidem na Zemi, protože je nenahraditelným
článkem ve velké mozaice stvoření. Co se od vás požaduje? Nesnažte se dokazovat existenci
života ve vesmíru nebo o tom někoho přesvědčovat; o to se postará Pán, který má moudrost a
prostředky, aby to udělal ve správnou chvíli. Od vás se jen žádá, abyste neuzavírali srdce a svou
inteligenci této pravdě, ale přijali ji jako Boží dar. To čemu nerozumíte, nechte stranou a
zaujměte pokorný postoj naslouchání. Proste Boha o milost pochopení. Vždy je to Boží milost,
která vás otevírá k pochopení tajemství, ne váš rozum ani vaše kultura nebo přesvědčení,
třebaže jsou náboženské. Mluvíme o kosmické skutečnosti, kterou chce Bůh zjevit počínaje
duchem jednotlivců; potom přijdou vnější znamení. Nedojde k tomu, jestliže lidé odmítají samu
ideu, že můžou existovat jiní lidé ve vesmíru, jiní Boží bratři jako vy.
Společenství s jinými bratry ve vesmíru je pro vás nutností: sami nevejdete do nového
stvoření. Celé Boží stádo na Zemi a ve vesmíru bude muset být sjednoceno v Kristu, Pastýři celého
lidstva, který všechny miluje stejnou láskou a všechny spasil svou obětí. Proč si myslíte, že jste ve
vesmíru jediní? Snad proto, že se považujete za nejlepší? Kajte se za vaši pýchu! Nejste vůbec
nejlepší a přijde den, kdy si toho všimnete. Spíš se modlete k Pánu, aby vám dal lásku k vašim
bratřím, ať už jsou kdekoliv ve vesmíru, a abyste byli schopni, jako opravdové Boží děti, je jednoho
dne přijmout.
Říkám vám křesťanům, zvlášť kněžím a zasvěceným: ať se vám nestane, že byste se chovali
jako kněží Izraele, kteří neuznávali Ježíše jako Božího Syna a dokonce ho považovali za rouhače.
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Žádným způsobem nedokázali změnit své přesvědčení založené na vlastní interpretaci zákona a
Boží skutečnosti. Žádné přesvědčení, ať už je ve vás jakkoliv zakořeněné, nemůže pro vás být
kritériem pro rozlišování: Boží věci je možné chápat pouze světlem Ducha Svatého, o nějž je nutno
pokorně prosit. Není oprávněné soudit a odsuzovat na základě toho co myslíte nebo na základě
vaší doktríny. Bůh je větší než vaše doktrína. Jestli Bůh hned nezjeví nějakou věc, tak k tomu má
své důvody a nemůže se proto tato skutečnost popírat, ve správnou chvíli to Bůh zjeví, až to budete
schopni snést. (Jan 16,12).
Nejsvětější Trojice byla zjevena pouze v Ježíši Kristu a nikdy předtím. Odmítnutí této
skutečnosti vedlo k odsouzení Ježíše na smrt. Nebylo by lepší pokorně žádat Boží pomoc, spíš
než se zabarikádovat do vlastních přesvědčení a přibít na kříž Pravdu? Chcete udělat to samé i vy?
Kolikrát ještě chcete ukřižovat Pravdu? Kajte se a pokořte se před Bohem! Jen tak budete schopni
pochopit a soudit.
6) Také jste povolaní vstoupit do společenství s třemi velkými nástroji v této době.
Zopakuji vám kdo jsou tyto nástroje: andělé, centrální buňka a Bohu věrní bratři.
Společenství s nimi vám umožní jít rychleji a jistěji. Také v tomto případě se od vás žádá,
abyste se otevřeli této skutečnosti dál od toho co jste schopni pochopit. Modlete se ve
společenství s těmito nástroji a mějte důvěru v Boha. Ve správnou chvíli, bude také působení
těchto nástrojů zcela zjeveno; jestli je však nyní nepřijmete, mohlo by být potom pro vás
pozdě a mohlo by se vám stát, že byste už nikdy nepochopili. Pozor! Boží trpělivost je
veliká, ale není dobré jí příliš zneužívat.
Na závěr vám opakuji klíčová slova pro tuto dobu, jež jsou pro vás povinností a cestou k plné
účasti na Božím působení:
obrácení,
oběť sebe samých Bohu,
zasvěcení se Nejsvětější Panně Marii a svatému Josefovi,
celistvost,
společenství s celým lidstvem ve vesmíru,
společenství s výjimečnými Božími nástroji.
Vyzývám vás, abyste nemeškali se svým rozhodnutím náležet Bohu. Nečekejte, až budete dokonalí,
abyste mohli věřit, věřte a budete dokonalí. Vaše dokonalost před Bohem není taková, jak si lidé
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představují: dokonalost před Bohem spočívá v pravé víře a upřímné pokoře.
Opakuji vám, že Boží království se přibližuje. Hodně se modlete a buďte bdělí. Zlý dotírá, ale nic
nemůže těm, kteří se obětují Bohu.
Modlím se za vás a žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“

Čas ticha
4. října 2013
Drazí bratři a sestry,
srdečně vás zdravíme. Během uplynulých let jste byli s námi prostřednictvím knih, videokonferencí,
rozjímání a všeho, co jsme zveřejnili na těchto stránkách. Jsme vám za to vděční; pocítili jsme vaši
modlitbu a vaši lásku k nám.
Naším svědectvím jsme chtěli naznačit cestu víry, která nám byla zjevena a může se shrnout takto:
obětovat život Ježíši skrze Nejsvětější Pannu Marii, abychom s ním byli spojeni v Duchu
Svatém, byli s důvěrou odevzdáni do Otcových rukou a žili podle zákonů čistého Ducha.
Vysvětlili jsme vám, že celý vesmír musí být přiveden ke Kristu, a že v tuto dobu trojiční
působení směřuje k přivedení celého stvoření ke Kristu.
Vstupujeme do nové fáze. Evangelizace celého vesmíru prostřednictvím lidstev věrných Bohu
byla tento rok zaměřena na střední vesmír, v němž žijí nerozhodné a individualistické civilizace.
Bratři věrní Bohu střední vesmír prošli a doposud jím procházejí. Zvěstují všem spasení, které
vykonal Ježíš Kristus a Boží plán přivedení všeho k němu. Tyto civilizace se budou muset jasně
rozhodnout: pro Ježíše Krista nebo proti němu.
Po evangelizaci středního vesmíru, začíná nyní evangelizace VESMÍRU NÍZKÉHO, v němž se
nachází také Země. Na začátku se uskutečňuje v duchu: Duch Svatý prostřednictvím zvláštních
nástrojů v této době, kteří jsou spojeni s celým nebem a očistcem proniká nízký vesmír, aby
připravil každého člověka dobré vůle a uschopnil ho k rozhodnutí se pro Ježíše Krista. Bude to
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muset být jasné rozhodnutí: buď s Ježíšem nebo s Luciferem; už nebude možné zůstat
nerozhodný. Působení zvláštních nástrojů v duchu odpovídá přesnému řádu, jež si přeje Bůh:
nejdřív procházejí andělé, potom centrální buňka, aby připravila cestu pro události, jež přijdou;
nakonec nastoupí bratři věrní Bohu z vesmíru, kteří vstoupí v těle do nízkého vesmíru aby mohli
působit také na hmotu. Budou zasahovat tam, kde to bude nutné a zviditelní se takovým způsobem a
v době, kterou určil Bůh. Jedná se tedy o postupný proces, jehož trvání záleží na odpovědi lidí,
ale tento proces se nebude pokračovat donekonečna, protože Bůh určil hranici lidské
nerozhodnosti.
Celé stvoření čeká, až se křesťané na Zemi připojí k Božímu působení spolu s výjimečnými
nástroji. Křesťané jsou povolaní, aby svědčili před celým vesmírem o prvním Ježíšově
příchodu. Proto jsou vyzváni k uvědomění si síly s jakou Duch Svatý zapojuje vesmír, aby posílil
svůj lid a oslovil každého člověka dobré vůle.
Jako členové centrální buňky jsme oba dva povolaní k účasti na působení, které je nám
svěřené v této době. Proto ustupujeme z veřejné scény a vstupujeme do ticha, které od nás
Bůh žádá. To znamená, že už k vám nebudeme promlouvat s takovou intensitou a tak často jako
během minulých let; předáme vám to, co dostaneme vysloveně pro vás. Budeme se věnovat
působení v duchu, o němž jsme vám už řekli. Svojí modlitbou a obětí života budeme nadále
pomáhat těm, kteří upřímně věří tomu co nám Bůh zjevil a co jsme vám předali a přejí si mít účast
na přivedení všeho ke Kristu.
K čemu toto ticho? Především musí členové centrální buňky soustředit síly tam, kde je Bůh
posílá v duchu; proto je nutné, abychom my dva působili v tichosti a neplýtvali svými silami.
Za druhé, ticho je nutné také pro vás, aby se každý rozhodl, v plné svobodě a s probuzeným
duchem, jak a jakým způsobem sloužit Bohu a božímu plánu pro tuto dobu. Bůh čeká, že se
jeho lid konkrétně vydá cestou uskutečňování svého povolání. Proto je dobré, abyste se
organizovali v buňkách tak, jak jsme vám vysvětlili: ve společenství lásky a služby. Společně s
druhými můžete upevnit své rozhodnutí a být stále věrohodnějšími svědky Boží přítomnosti a jeho
působení ve vás, mezi vámi a vaším prostřednictvím. Tak se dosáhne obnovy Božího lidu, který
bude zcela spojen s Ježíšem Kristem a ve společenství se všemi silami dobra, jež působí ve vesmíru.
Ti mezi vámi, kteří chtějí upřímně a bez osobních ambicí mít aktivní účast na této cestě a na
iniciativách určených pro její uskutečňování, vždy naleznou na této stránce užitečné
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informace: budou se moci obrátit na bratry a sestry z buňky ”Luci dell'Esodo“ , kteří už roky
jdou a pracují na těchto stánkách, aby vám pomohli prohloubit a konkretizovat cestu, kterou Bůh
určil. (Pro české čtenáře je možno se obracet také na kontakt uvedený na této stránce v českém
jazyce. Poznámka překladatele). Kromě toho můžete znovu číst a prohloubit obsah knih a všeho co
jste dostali během těchto let, protože Pán nám dal mnohá a podrobná vysvětlení.
Možná se ptáte co se bude dít v nízkém vesmíru a na Zemi. Mnohé odpovědi najdete v knize
„Přes velkou bariéru“, v 15. kapitole, kterou jsme zveřejnili na této internetové stránce (v
italštině). Zde je vysvětleno co chce Bůh dělat a co by měli dělat všichni. Zmíněná kapitola končí
poselstvím svatého archanděla Michaela, který je předchůdcem druhého Ježíšova příchodu a je na
čele všech Božích šiků. On se obrací přímo na Kristovu církev na Zemi, aby ji vyzval k odpovědi.
Při četbě toho všeho se vám dostane jasných a konkrétních směrnic, jak je třeba se postavit v této
době.
Evangelizací nízkého vesmíru začíná fáze, která bezprostředně předchází slavnému Kristovu
příchodu. Celý lid musí být připraven ho přijmout. Svatý Michael shromáždí lid a předá ho Kristu.
Vysvětlili jsme vám, že Boží lid je řádovým nástrojem, jež Bůh vždy používal, aby uskutečnil své
plány. V této fázi lidských dějin, před nezměrnými výzvami, které čekají všechny Boží děti ve
vesmíru, Bůh určil zvláštní nástroje, aby pomohl svému lidu: anděly, centrální buňku a bratry
ve vesmíru věrné Bohu. Ti mají za úkol připravit lidu cestu, pomoci mu, ochraňovat ho od
nápadů zlého.
Sám nebude moci nikdo projít cestou, jež se otevírá před celým vesmírem, žádný z mocných lidí na
Zemi, žádný charismatik. Všichni jsou určeni se spojit se zvláštními nástroji, tak jak to chce Bůh.
Kdo odmítá tyto nástroje, zůstává v nebezpečí neplodného individualismu, který ho povede do
zmatku a vystaví je působení pekelných sil.
Zároveň s Božím působením působí také Lucifer a jeho následovníci, ti připravují příchod
Antikrista. Můžete si představit, a částečně to už vidíte, v jak velkém napětí mezi dobrem a zlem se
nachází Země, očekává se od ní odpověď Bohu. Bůh dovolí, aby toto napětí dosáhlo nejvyššího
vrcholu s cílem, aby zcela vyniklo dobro, a aby bylo zlo přinuceno se stáhnout. Každý bude
zkoušen. Zhroutí se vše egoistické. Vyjdou na světlo lži, na nichž stojí moc a falešná jistota lidí na
Zemi. Také mocní na Zemi budou zkoušeni jeden po druhém.
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Falešná, egocentrická a individualistická spiritualita bude tvrdě zkoušena a bude vystavena
vlivu nepřátelských sil. Nic nezůstane stát bez univerzálního společenství, jež prochází přes
společenství s výjimečnými nástroji.
Vyzýváme vás, abyste měli na mysli tři sloupy, základy Božího království: oběť života Ježíši
skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie; neposkvrněnost (to znamená přímost a průzračnost
před Bohem); universální společenství.
Na závěr vás ujišťujeme, že se za vás všechny budeme modlit, obětovat se a žehnat vám. Po dobu
těchto let jsme se vždy snažili věrně odpovědět Bohu. Nikdy jsme neměli v úmyslu někoho
napadnout nebo urazit; jestli jsme udělali takový dojem, žádáme o odpuštění.
Povzbuzujeme vás, abyste vytrvale pokračovali. Bůh vás nikdy nenechá samé: povede vás správnou
cestou, bude vás poučovat svými silnými vnitřními podněty, bude vás chránit. Nemějte strach! Bůh
vše potvrdí podle Ježíšova zaslíbení.
„Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť
vaše vykoupení je blízko.“
(Lk 21,28)
Zdravíme vás a žehnáme vám
Stefania Caterina a Tomislav Vlašič

Neboj se, malé stádce.. (Lk 12,32)
20. listopadu 2013

Drazí čtenáři,
nabízím vám poselství svatého archanděla Michaela. Naznačuje nám v něm cestu k událostem,
které jsou před námi. Svatý Michael říká, že toto je poslední poselství pro lidstvo na Zemi, ale těm,
kteří si přejí upřímně se účastnit na Božím plánu přivést vše ke Kristu, nebude nic chybět. Buďme
tedy k dispozici Bohu s plnou důvěrou a upozorňujme jedni druhé na svou „odpovědnost věřících“
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jak o tom mluví svatý Michael.
Zdravím vás a vzpomínám na vás ve svých modlitbách. Ať vám Pán dá svůj pokoj.
Poselství svatého archanděla Michaela z 19. listopadu 2013
„Zdravím vás bratři a sestry na Zemi! Bůh mě ještě jednou posílá k vám. Toto však není poselství
tak jako jako ty předtím: moje dnešní slova uzavírají jeden cyklus vašich dějin a otevírají
cyklus nový. Dnes se naposledy obracím na lidstvo na Zemi. Byla vysvětleno mnoho věcí a
proto nemám v úmyslu opakovat to, co už víte. Zdůrazním jen některé body, abych vás ještě jednou
upozornil na vaši odpovědnost coby lidí a věřících. Zde jsou tedy body, jež vám předkládám k
zamyšlení.
1. Vše co vám bylo řečeno během těchto let se uskuteční na Zemi. Plán přivedení všeho
ke Kristu bude uskutečněn. Nepřátelé Boha a jeho lidu ať se neklamou! Bůh má moc
uskutečnit, co ustanovil. Jestli se vám zdá, že ne, je to z toho důvodu, že má Bůh trpělivost s
lidmi na Zemi a dává všem čas k pochopení, pokud chtějí. Boží zaslíbení se vždy
uskutečňují v těch, kteří ho milují a upřímně ho hledají; uskuteční se i na Božích
nepřátelích. Oni ať už chtějí či ne, se budou muset poklonit před vůlí Nejsvětější Trojice.
Vždyť lidé, andělé, démoni a všechna stvoření jsou podřízeni Boží moci a nic neuteče
jeho pohledu. Dřív nebo později se bude muset vše uskutečnit. Buďte si tím jisti.
2. Plán přivedení všeho ke Kristu je se už uskutečňuje ve vesmíru. Buňky, nové kněžství,
mystické společenství s Kristem a ostatní věci, o nichž toho bylo tolik řečeno už působí ve
větší části vesmíru: zvlášť u lidstev věrných Bohu, kteří obývají vysoký vesmír; vše to
působí také u větší části lidstev středního vesmíru. Zde se uskutečnilo dílo hluboké a
všudypřítomné evangelizace ze strany bratří věrných Bohu a ta přinesla mnoho plodů. Celé
planety ze středního vesmíru se obrátily k Bohu a spolu s věrnými lidstvy tvoří jeden velký a
mocný lid.
Říkám vám to proto, abyste si nemysleli, že to co vám bylo v těchto letech zvěstováno, je pouze
nějaká utopie. Bůh není obchodník s deštěm, tak jako mnozí vaši političtí a náboženští
představitelé; nikoho neklame, a už vůbec ne ty, jež ho milují. Proto vše co už působí v jiných
částech vesmíru, bude muset začít i na Zemi a v nízkém vesmíru, v němž se Země nachází.
Země má velké zpoždění, neboť je velmi vzdálená od Boha, je arogantní a nevěrná. Vaše
planeta měla být středem, z něhož mělo vycházet poselství spásy k celému vesmíru, protože Ježíš
Kristus se na Zemi vtělil. Sami si můžete všimnout, že se Země naopak stala místem, z něhož
vyzařuje hřích a porušenost. Větší část vašeho lidstva žije vně Božích zákonů: řídí se zákonem
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egoismu, hříchu a smrti.
3.V každé době vytvořil Bůh na Zemi malý zbytek, pokorný lid, jež zůstal věrný jeho zákonu
lásky a života: je to malé stádce, o kterém mluví Ježíš (Lk12,32), pro jehož lásku odpustil Bůh
velké množství hříchů tomuto lidstvu a pro niž uskuteční své plány také na Zemi. Svatí,
proroci a spravedliví, kteří žili během dějin na vaší planetě, otevřeli cestu k uskutečnění Božího
plánu na Zemi. Téměř vždy byli haněni a pronásledováni, obětovali svůj život a své utrpení pro vás
všechny. Tím oddálili tresty, jež by si vaše lidstvo spravedlivě zasloužilo. Jak je psáno:
„Bůh je vyzkoušel a shledal je hodnými sebe. Protříbil je jako zlato v tavící peci a přijal je jako
zápalnou oběť." (Moudr 3, 5-6). Jejich oběť, kterou Bůh dopustil, nebyla zbytečná a to bude jasné
na konci času.
Také dnes toto malé stádo je přítomné na Zemi; je spojeno s Bohem a jeho nástroji, působí v
tichosti, mezi obtížemi tohoto pohanského světa, jež je bez víry a zákona. Ono je jako výhonek,
ale je určeno k růstu. Z tohoto výhonku nechá Bůh vyrůst nový lid, jehož prostřednictvím
uskuteční své plány. Všichni jste povolaní patřit k tomuto lidu, protože Bůh nedělá rozdíly mezi
lidmi. Abyste však k tomuto lidu patřili nestačí jen entuziasmus: musíte se svléci z egoismu,
kompromisů, všech ambicí a vážně se rozhodnout k proměně svého života, abyste žili podle Božích
zákonů, které vám Bůh sdělil prostřednictvím Ježíše Krista.
Lucifer a jeho následovníci jsou silní a je jich na Zemi mnoho, jak si můžete všimnout. Oni
nenávidí malé Boží stádo, chtějí ho rozehnat a zničit; Bůh však bdí nad tím co je jeho. Ať to dobře
vědí Boží nepřátelé a nepřátelé Ježíše Krista!
4. Lidstvo na Zemi se odevzdalo Luciferovi od chvíle prvotního hříchu. Zde postavil Lucifer
svůj trůn; také on si vytvořil na Zemi svůj lid; odtud by chtěl rozšířit své království do celého
nízkého vesmíru. Situace na vaší planetě je vážná, ale většina z vás si není vědoma v jakém
nebezpečí se nachází, neboť je zaneprázdněna ve snaze o přežití. Jestli Lucifer nebude moci
uskutečnit co chce, zničí vás. Vždy takto postupuje: jestli nemůže dosáhnout svého, ničí. Moc na
Zemi je pevně v rukou hierarchie, která slouží Luciferovi; můžete si všimnout, kam vás vede:
Země je místem beznaděje, jež je ve vesmíru známo jako „planeta smrti“, nebezpečná a
nevraživá.
5. Lidstvo na Zemi nebude moci samo vyjít z tunelu, do něhož se dostalo. Proto je nutná
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pomoc ze strany lidstev věrných Bohu. Bůh si vždy přál, poslat vám na pomoc vaše bratry z
vesmíru, kteří jsou mu věrní, proti jim Lucifer nic nemůže; Bůh však vždy respektoval vaši
svobodu. Mnozí z vás nepřijímají skutečnost, že existují jiní lidé ve vesmíru a to zpomalilo Boží
plány. Kromě toho vaši vládci a náboženští představitelé, kteří mají velký strach ze zásahu věrných
bratří, schovali před národy skutečnost vesmíru; to ještě víc zkomplikovalo situaci. Nicméně Bůh
rozhodl, že vám pošle pomoc z vesmíru a udělá to, určí hranici vychytralosti a aroganci lidí na
Zemi, kteří nechtějí přijat skutečnost takovou jaká je v Bohu, ani se sehnout před jeho vůlí.
Doposud bratři věrní Bohu prošli středním vesmírem a přinesli všem těmto národům zvěst o
vykoupení, které vykonal Ježíš Kristus a křtili v jeho jménu celé národy. Čekají od Boha
příkaz ke vstupu do nízkého vesmíru, aby uskutečnily to samé dílo evangelizace. V tomto
vesmíru, v němž jste i vy, je situace velmi choulostivá: zde má Lucifer velkou moc nad mnohými
lidstvy, protože jsou vzbouřená proti Bohu. Nepřijímají snadno příchod věrných bratří, naopak
budou reagovat násilím. Vstup věrných bratří s celou jejich silou do nízkého vesmíru a začátek
jejich evangelizace s sebou ponese silné protiúdery i na Zemi, protože Lucifer a kteří mu patří
budou neustále ve střehu a zvětší své úsilí k odražení věrných lidstev.
Věrní bratři navštíví Zemi jako poslední ze všech planet nízkého vesmíru. Budou však ve
společenství s malým stádem na Zemi, které už dlouho předtím přijalo jejich existenci a s láskou
čeká až se objeví. Bůh pošle věrné bratry na Zemi, aby navštívili dobře připravené jednotlivce a
buňky a aby vyučili a ochránili Boží děti. Až přijde správná chvíle, Bůh jim nařídí, aby se
ukázali otevřeně celému lidstvu na Zemi. V tu chvíli už nebudou k ničemu lži vašich vládců, vaše
zbraně ani raketový štít.
A spatříte znamení na nebi, na slunci, měsíci a hvězdách (Lk 21, 25); všichni pochopí skutečnost
takovou jaká je, ale pro mnohé už bude pozdě. Teď je čas, kdy vy všichni, počínaje tím největším
až po toho nejmenšího, se musíte rozhodnout: buď s Bohem, nebo s Luciferem. Neztrácejte
čas, protože ho už moc nezbývá.
6. Dřív než toto všechno nastane, nebude opravdovým Božím dětem nic chybět, těm, kteří si
přejí být přivedeni ke Kristu, aby se z nich stali nová stvoření. Budou poučeni o všem, co je
očekává: Duch Svatý je vnitřně povede k pravdě a bude se jim dostávat stále silnějšího potvrzení v
pravou chvíli. Bůh bude chránit své malé stádce i přes zápas, který ho čeká: ono se čelně střetne ze
silami zla a Země bude dějištěm největší duchovní bitvy všech dob: Duch Boží, přítomný ve svých
dětech a duch světa přítomný v dětech temnot.
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7. Aby byl Boží lid schopen čelit takové bitvě, postavil Bůh po boku svého lidu tři velké nástroje v
tomto čase: anděly, Centrální buňku a bratry věrné Bohu. Kdo je přijal a vstoupil s nimi do
společenství, bude pod mocnou ochranou. Boží nástroje jsou ve vesmíru plně činné a čelí obtížným
situacím: musí se v duchu připravit na příchod věrných bratří do nízkého vesmíru a chránit ty
nejslabší v Božím lidu. Bůh je povolal k mocnému, ale tichému působení.
8. Bůh stahuje do ticha svoje nástroje, ty obvyklé i ty mimořádné, aby soustředil jejich
působení tam, kde je to opravdu potřeba. Velké prorocké hlasy této doby budou slábnout, až
zmlknou úplně. Velké Boží ticho bude předcházet velkolepé události, které vás očekávají. Na
náměstích budou slyšet pouze zmatené hlasy falešných proroků. Jen ten, kdo bude zcela v
Bohu bude schopen rozlišovat uprostřed velkého zmatku, který vás očekává: zmatek politický,
společenský, náboženský a i zmatek v přírodě, kterou jste strašně zdevastovali: „Povstane národ
proti národu, království proti království, budou veliká zemětřesení a v mnohých krajinách hlad a
mor, hrůzy a veliká znamení ...“ (Lk 21, 10). Bůh už nebude více mluvit k hluchým, kteří
nechtějí poslouchat, nebude ukazovat své působení slepým, kteří nechtějí vidět: Boží dílo
bude srozumitelné jen těm, kteří jsou s ním sjednoceni. Bůh odejme milosti těm, kteří je
zneužívají jen pro svůj prospěch, ale neobracejí se a dá je těm, kteří kráčejí podle jeho vůle.
Vaše lidstvo bude podrobeno tvrdé zkoušce, ne protože by vás chtěl Bůh trestat, ale protože vás
chce spasit: vaše umíněnost je tak velká, že Bohu nezbude než použít tento způsob, jen tak se
můžete přiklonit k dobru, jinak jste schopni volit jen zlo.
9. Boží plán na záchranu jeho dětí se rozšiřuje plnou silou po celém vesmíru. Nezastaví se, dokud
neporazí Luciferovo království. Trojiční působení zasáhne celé stvoření, a rozšíří se všude jako
obrovská vlna. Rozhodněte se, na kterou stranu se postavíte, zítra by už mohlo být pozdě.
10. I Církev na Zemi bude tvrdě zkoušena, aby byla očištěna od mnohých hříchů, kterými se
poskvrnila. Bůh miluje svoji Církev a chce ji zachránit, ale to není možné bez opravdového
usmíření vin. Proto vyzývám Papeže a hierarchie všech křesťanských církví aby uznali a vyhlásili
existenci života ve vesmíru, především existenci věrných bratří. Vyzývám je k uznání existence
třech mimořádných nástrojů této doby, a aby s nimi vešli do společenství a tak obdrželi pomoc a
ochranu. A nakonec je vyzývám, aby uznali moji autoritu jako Předchůdce slavného Kristova
příchodu, který vede Boží lid v této době. Nežádám to kvůli sobě, ale pro Boží plány a jeho vůli.
Nechci po vás, abyste mi vztyčovali sochy, ale abyste byli poslušni mých příkazů, které jsou
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příkazy Božími pro dobro jeho lidu. Pokud se tak stane, bude utrpení lidstva na Zemi zkráceno a
dostanete všechnu nezbytnou pomoc ode mne i od mimořádných nástrojů, jimž stojím v čele. Toto
je poslední výzva, se kterou se na vás obracím, potom už bude patřit slovo Bohu, který provede svůj
záměr. Přemýšlejte a modlete se, abyste odpověděli správným způsobem.
Vyzývám všechny kněze a křesťany, počínaje tím nejmenším a konče největším, aby uvažovali
o svém chování a o tom, jestli se bezpodmínečně obětují Bohu. Pozvedněte svůj pohled, protože
je příliš zaměřen na pozemské věci; jste natolik pohlceni starostmi tohoto světa, že Boží semeno ve
vás nemůže růst, tak jak je třeba (Mt 13, 22). Je správné, že se věnujete svým pastýřským,
společenským a rodinným povinnostem; toto vše ale není u Boha na prvním místě: mějte na
paměti, že nejdřív musíte hledat jeho království a ostatní vám bude přidáno (Mt 6, 33). Jste
od rána až do večera v jednom kole a často se trápíte nepotřebnými věcmi; zřídka si vybíráte
ten lepší úděl, o kterém mluví Ježíš (Lk 10, 38-42).
Je čas, aby byli křesťané odvážnými a autentickými svědky Evangelia, prostřednictvím
celistvého života v Bohu a opravdového bratrského společenství: „Vy jste solí Země; jestliže
sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní
šlapali.“ (Mt 5, 13). Mnozí křesťané jsou bez chuti a to je příčinou mnohého zla na Zemi. Kajte
se!
Obracím se také na každého člověka, který nevěří, ale je dobré vůle; nikdy není pozdě spatřit Boha.
Toto je čas silných milostí pro ty, kteří si přejí změnit svůj život. Hledejte Ježíše Krista a on vám
ukáže svůj život. Stanete se novými lidmi a přispějete k nové budoucnosti lidstva a celého vesmíru.
Bůh potřebuje každého z vás a stvořil vás pro svoji slávu. Přemýšlejte o tom.
Také se obracím na všechny, kteří se klaní a slouží Luciferovi: váš čas končí. Nepodaří se vám
zastavit Boží dílo, ani přemoci jeho lid, který ve vesmíru stále roste. Ještě máte čas k obrácení,
pokut to chcete a k odčinění hříchů. Ještě můžete uprchnout z Luciferova otroctví; ale pozor, čas je
už krátký. Jestli se neobrátíte, budete následovat svého pána.
Moje řeč tady končí. Řekl jsem vám všechno, co mi Pán poručil a budu se za vás stále modlit.
Žehnám všem, kteří čtou tato slova; zvláště pak těm, kteří je uskutečňují. Vám malé stádce, říkám,
abyste se nebáli, protože Bůh vám bude nablízku. Zůstávejte v pokoji a dělejte tak, aby rostla vaše
víra, naděje a láska. Jste znamením Boží přítomnosti mezi lidmi na Zemi, kteří budou čím dál více
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zmatení a ztracení. Toto se od vás očekává. Přenechte Bohu velké věci; od vás se očekává, že
budete malí, jednodušší jako děti, které se s láskou svěřují do rukou Otce. Modlete se mnoho a
proste Boha, aby měl slitování s lidstvem na Zemi.

Žehnám vám a celému lidstvu Země, ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.
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