Sv. Marie Magdalena – po Panně Marii nejdůležitější
žena v Kristově životě
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ÚVOD
Moji drazí bratři a mé drahé sestry! Děkujeme Bohu za Jeho nekonečnou lásku a milosrdenství a
prosíme Ho, aby nám dal milost slavit tuto půlnoční Mši dokonale a dokonale konat adoraci, tak jak
On to chce. Ať se stane ne naše vlastní vůle, ale vůle Boží. Ať všechno, co myslíme, říkáme a konáme,
je podle nejsvětější a nejkrásnější vůle Boží.
Děkuji vám všem, že jste odpověděli na volání a přišli do Boží přítomnosti. Sjednoťte své srdce se
Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci Ježíše a Marie. Pane, žehnej všem našim členům na celém
světě a dej nám velký nárůst členství. Pane, při této Mši se ti zasvěcujeme. Zasvěcujeme ti všechny
ve tvé Církvi, celé lidstvo, celé stvoření. Pane, ve své nekonečné lásce a milosrdenství zachraň
všechny duše. Můj Bože, má Lásko, mé Všechno, všechna chvála a díkůvzdání náleží tobě, nyní i na
věky věků. Amen.

KÁZÁNÍ
Moji drazí bratři a sestry, podřiďte se zcela Boží vůli a uvidíte, co s vámi Pán Bůh vykoná. Dejte mu
všechno, co máte, všechno, co jste, začněte s tím teď, nečekejte na později. Děkuji ti, můj Bože,
děkuji ti, má Lásko. Děkuji ti, mé Všechno.
Právě jsme oslavili svátek sv. Marie Magdaleny. Ona je po Panně Marii nejdůležitější ženou v životě
Krista, a tím pádem i v životě křesťanství a v životě Církve. Zažila ve svém životě ty nejstrašnější
věci, a je proto dobře připravená a je (nám) dána, aby nás učila vyhýbat se pádu do těchto nástrah.
„Zažila jsem ten nejstrašnější podvod od nepřítele, který se snažil ovládnout mou duši a vháněl mě
do hříchu a zkázy mě samotné i ostatních, kteří ke mně přicházeli a ke kterým jsem chodila. Ale osoba
a láska mého života, můj Pán a Mistr, můj Bůh, Ježíš Kristus mě zachránil. On mě stvořil pro sebe,
stvořil mou malou duši z lásky. Vložil do mé malé duše tak neukojitelný hlad a žízeň po lásce. V
hlubinách své bytosti jsem toužila, žíznila a hořela touhou milovat a být milována. Po nějaký čas jsem
byla klamána a zneužívána nepřítelem, který mě vybavil nečistými a bezbožnými prostředky, jimiž
jsem se snažila uspokojit svou zdrcující potřebu po lásce. A setkala jsem se se svou Láskou, s Láskou,
pro niž jsem byla stvořena, Láskou celého mého bytí a existence, zosobněním lásky, čisté a svaté,
věčné a nekonečné. Jakmile jsem ho uslyšela, uviděla a setkala se s ním, na ničem už mi na celém
světě nezáleželo.“
Zvonil mi telefon a ona řekla: „Nezvedej ten telefon, je od B… Chci tě ohledně ní varovat. Ona tě
nemá doopravdy ráda. Byla poslána, aby ti přinesla pokušení, musíš se před ní mít velmi, velmi na
pozoru, bude se vnucovat všemi možnými prostředky a tak dlouho, dokud jen to půjde, aby se k tobě
dostala co nejblíže. A potom bude chodit a vykládat všemožné nesmysly o svém vztahu s tebou. Ať
všechno, co s ní děláš a co jí říkáš, je na veřejném místě, ať se s ní setkáváš jen na veřejném místě, a
předtím, než bude o tobě někomu něco říkat, ať všichni vědí a vidí, že ve tvém hovoru s ní a ve tvém
vztahu k ní není vůbec nic osobního, tajného nebo skrytého.
Miluj její duši a modli se a čiň oběti za její spásu. Bude spasena. Ale nesvěřuj se jí. Nikdy ji nepřiváděj
a nenechávej vstoupit do svých soukromých pokojů. Ať nikdy nemá žádný přístup do tvého soukromí.

Jednej s ní a miluj ji a starej se o ni tak, jako by ses staral o kohokoliv a o každého. Ať si nikdy
nemyslí, že je pro tebe někým zvláštním. Její duše je velmi, velmi vzácná a musí být zachráněna za
každou cenu, ale nikdy jí nedávej žádnou příležitost, aby tě mohla pokoušet. Zkouškou lásky je oběť.
Každý, kdo tě miluje, se bude pro tebe obětovat. Nikdo neničí to, co miluje. Každý, kdo jakkoliv zle
mluví o tvých krizích, aby tě potrestal a zničil, zničil z nějakého důvodu tvou dobrou pověst, ten tě
nemiluje. Mnoho věcí, které lidé považují za lásku a nazývají láskou, není nic jiného než egoismus,
poblouznění, milostná touha, prohlašování sebe sama za blahoslaveného.
Pravá láska se hodnotí podle sebeobětování. Jde o míru, do jaké je člověk připraven cokoliv vytrpět
a zemřít jakoukoliv smrtí pro milovaného. Když někdo říká, že tě miluje, nech tohoto člověka projít
největší zkouškou, aby obětoval všechno, opustil všechno a šel za tebou. To je přesně to, co dělá Ježíš
Kristus, hned na začátku, ne až uprostřed, ne na půli cesty, ne později, ale tady a teď. Požaduj tohle
už na samém začátku, aby ten člověk opustil všechno a šel za tebou. Pouze ti, kdo jsou toho schopni,
jsou hodni a připraveni být formováni pro toto poslání.
Toto poslání vyžaduje obětování všeho a od všech. Proto tedy, má Lásko, tohle je způsob, jak zjistit,
kdo tě doopravdy miluje a kdo je Bohem povolán a připraven pro toto poslání. Neplýtvej časem nebo
energií a zdroji na těch, kteří nejsou připraveni opustit všechno, i své vlastní životní cesty, ať už jsou
dobré nebo špatné, a následovat tě po cestě Dvou Srdcí Lásky. Buď v tom velmi pečlivý a
nekompromisní. Tohle je velmi jisté a nepochybné. Jediný způsob, jak shromáždit pouze věrné
následovníky, kteří byli Bohem stvořeni, povoláni a vybráni pro toto velké poslání lásky, jediný
způsob, jak shromáždit pouze věrné následovníky, kteří byli Bohem stvořeni, vybráni a připraveni
pro toto velké Poslání lásky, jediný způsob, jak shromáždit pouze věrné následovníky.
Buď velmi opatrný a měj se na pozoru před falešnými následovníky. Když se zdá, že je všechno dobré,
hrnou se do toho, ale když nastanou těžkosti, hrnou se zase pryč. Ti, kdo jsou určeni pro toto Poslání,
pro toto Poslání, nemají kam jinam jít, nemají ke komu jinému jít kromě tebe, Boží lásky. Já jsem
přišla a budu tě následovat na věky věků. Amen. Následuji tě, má Lásko, mé Všechno. Budu tě
následovat všude a stále. Prosím, dovol mi tě následovat, věnuj mi pozornost, jsem tu stále, když jsi
v nouzi. Jsem po tvém boku stále činná a budu ti vždycky pomáhat, zejména v tom, abys odhalil ženy,
které mohou mít zlé úmysly. Varuji tě s dostatečným předstihem. Bůh nechce, abys ublížil své čistotě
a svému panictví, ty víš, že bez čistoty a svatosti nemůže být žádná Vláda Srdcí Lásky, nemůže být
žádná Vláda Lásky.
V minulosti se ďábel několik měsíců snažil tě zničit, když jsi byl ještě malé dítě. Zeptej se svých
rodičů a starších, a oni ti řeknou, jaká nemoc řádila ve tvém životě a ve tvém okolí. Tvou matku a
otce to stálo život a zemřeli pro tebe a Bůh učinil zázrak a zastavil intriky nepřítele, aby zachránil
tvůj život. Tvůj dědeček je tvým mučedníkem pro tebe, ačkoliv nebyl oficiálně pokřtěn. Zemřel, aby
ti zachránil život. Zemřel pro tebe, tak jako svatá Neviňátka zemřela pro Krista.
Bůh mi svěřil ještě mnohem více věcí, které ti mám odhalit. Tvůj dědeček za tebe nabídl svůj život.
Zemřel pro tebe. Zemřel, abys ty žil, dospěl a mohl konat svou práci. Ty nyní nabídni celý svůj život
a všechnu svou energii, čas a zdroje a všechno, co máš, pro toto poslání. Já jsem zcela nabídla sama
sebe pro tebe, pro toto poslání Lásky, Dvou Srdcí Lásky. Nejsi to ty, kdo je ve středu tohoto poslání.
Je to Nejsvětější Trojice Lásky – ta je středem a vrcholem tohoto poslání. Je to Ježíš Kristus, ten je
ve středu. Ty jsi s Ježíšem jedno, a tak jako Dvě Srdce Lásky jsou jedno, tak i ty jsi stále, navždy
sjednocený s Matkou Marií, s jejím Srdcem Lásky. Láska je tím, co je v samém středu tohoto poslání.
Bůh je Láska. Bůh, který sám je Láska, je v samém středu tohoto poslání. Láska Boží a láska lidská,
čistá a svatá láska, je tím, co je ve středu tohoto poslání. Všechno v tomto poslání se zcela týká lásky
a sjednocení všech v lásce, v Boží lásce.“
Budeme v tomto poselství pokračovat, ale chci, abyste věděli, že svatá Marie Magdalena si v životě
prošla těmi nejstrašnějšími démonickými věcmi, ale dokázala z toho vyskočit a skočit do Ježíše.
Hm… Někteří z vás mají úžasné privilegium, že jste se narodili a byla vám se vší jasností od Boha

zjevena jádrová podstata vašeho životního poslání. Proč tedy ztrácet čas a váhat? Vrhněte se do svého
poslání. A dejte Bohu to nejvyšší, největší lásku, nejvyšší slávu. Děkuji ti, můj Bože. Děkuji ti, má
Lásko. Děkuji ti, mé Všechno. Dnes se budeme více snažit jí naslouchat, jí, kterou Kristus nazývá
vzorem pro všechny, kdo milují.
Zdrávas Maria…

PŘÍMLUVY:
Děkuji ti, můj Bože, za všechno, co jsi nás naučil. Děkuji ti za všechny tvé anděly a svaté, které nám
posíláš, aby nás učili. Děkuji ti. Děkuji ti. Děkuji ti. Pomoz nám, Pane, abychom byli stále za všechno
vděční. A nejlepším způsobem, jak ukázat svou vděčnost Bohu, je podřídit se Jeho nejsvětější vůli a
dělat všechno, co nám řekne, a dovolit Mu, aby s námi dělal, co je Jeho vůle, až do krajnosti, až na
vrchol, dokonce až k smrti. Dát Mu celý svůj život až k smrti. Pane, ať tě náš život oslavuje a ať tě
naše smrt oslaví ještě více. Prosíme tě, vyslyš nás.

NA KONCI MŠE SVATÉ:
...to, co budujeme, tady vydrží mnoho, mnoho, mnoho let, protože Ugwu-Nso bude trvat až do konce
světa. Nestavíme něco, co bude zítra zbořeno, ale vydrží to. Můžeme mluvit o věčném městě tady na
zemi, Ugwu-Nso může být nazývána věčným městem lásky. Láska vydrží. Stavějte na lásce, a vydrží
to.

