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Moji milovaní slovenskí bratia a sestry,
dovolím si vám odpovedať na vaše otázky, ohľadom zverejnenia Mojich, teda BOŽÍCH (Svätej Trojice)
posolstiev. Ako vám je známe želám si to, aby Moje Slovo bolo zverejnené a medzi Môj ľud rozšírené. Prečo?
Lebo je to Moja vôľa, vôľa vášho TROJJEDINÉHO BOHA, OTCA, Syna i Ducha Svätého. Nemám veľa
nástrojov, ktorí sú ochotní so Mnou spolupracovať a Moje rady a prosby vypĺňať. Ale tých, ktorých mám, tých sa
usilujem využiť naplno, aby som z toho mohol čerpať čo najlepší úžitok.
Preto, deti Moje, ako p r v é vás prosím. Zverejnite túto Knihu pod názvom:

MOJE MENO JE JEŽIŠ s podtitulom: Príchod nášho Pána Ježiša Krista
Áno, tento podtitul preto, lebo to má byť príprava pre tých, ktorí čakajú na Mňa a na Môj Druhý príchod,
teda príchod vášho Pána a KRÁĽA Ježiša Krista, a berú to vážne. Áno, pre tých. Nie je ich až tak veľa tých,
ktorí Ma očakávajú a privítať chcú, ale tí, ktorí tak robia, pre tých je toto zverejnenie Mojich Slov a podnetov.
P o d r u h é.
Obsah Mojich Slov, teda obsah týchto stránok, má dať ľuďom Novú nádej a Novú silu nájsť vieru, tú pravú
vieru a nájsť PRAVÉHO BOHA, teda MŇA.
Preto vás prosím o úsilie a angažmá v tejto záležitosti. Podtitulok má aj čitateľa osloviť k tomu, aby sa
zamyslel nad týmito Slovami a začal hľadať vo svojej duši Pravé hodnoty a Pravý zmysel svojho života tu na
zemi. Okrem toho je potrebné dať aj zverejniť internetové stránky do tejto knihy, ktorá má za úlohu ľudí
informovať, ako a kde je zdroj týchto posolstiev a kde môžu nájsť ďalšie posolstvá.
Ilustrácia tejto knihy nech zodpovedá ilustrácii zo stránok Varovania – SK (ZO ZOSTATKU) tak, ako to
zverejňuje Môj dobrý nástroj Admin - Peter s tým, že nie je potrebné zverejňovať iné fotografie v tejto knihe.
Len titulné stránky môžu byť obrazom ako aj slovom aranžované. Zbytok len text sám o sebe. Ďakujem.
Čo sa týka investícií na toto vydanie, to je vec Moja. Preto nemajte obavy ako a kto to zaplatí. Moja
Prozreteľnosť a Moje možnosti sú tak nasmerované, že JA budem investorom a JA budem aranžérom.
Dajte všetko do Mojich Presvätých rúk tak, ako vám poviem. Niet prekážky, ktorú by som nemohol
prekonať alebo preklenúť. Mám plán a ten chcem uskutočniť. Preto sa dajte do práce a nechajte sa riadiť a viesť
Mnou, vaším BOHOM, TROJJEDINÝM BOHOM, ktorý vás vybral na túto úlohu, aby sme spoločne zachránili
duše vašich spolubratov a spolusestier. Amen.
Dám vám ešte ďalšie inštrukcie, čo sa týka tohoto vydania knihy. Nie je v Mojom pláne vás zaťažovať, ale
Môj plán je vám pomôcť a vám radiť!
Preto sa nedajte od Mojich záležitostí odlákať, ale ostaňte v tom správnom smere tak, ako si to želá váš
BOH a KRÁĽ Ježiš Kristus z Nazareta. BOH s vami, deti Moje!
Choďte v pokoji a dôverujte Mi. Shalom.
Moja Kniha je Dar vám daný od Môjho NEBESKÉHO OTCA ako odmena pre tých, ktorí Ma
hľadajú a aj nájsť chcú. To vám sľubuje váš BOH a KRÁĽ,
sám osobne Ježiš Kristus. Amen.
Naši milovaní slovenskí bratia a sestry!
Kniha posolstiev daných TROJJEDINÝM Bohom Otcom, Synom a Duchom Svätým v rokoch 2016
a 2017 sú vydané pre súkromnú a osobnú potrebu radových kresťanských laických veriacich

najmä hlavne a prevažne neveriacich.
Odkazy Neba nájdete na tejto internetovej adrese: http://www.prichod-nasho-pana-jezisa-krista.sk/
Milý bratia a sestry, ak cítite pozvanie Ducha Svätého k splneniu Božej požiadavky, môžete dobrovoľne prispieť
na č. účtu: SK4709000000000096086290-SZU1. Anton Voľanský, Prešov. Vopred Pán Boh zaplať a požehnaj.

