Celý svět se shromáždí kolem Vítězných Dvou Srdcí
Lásky
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„Má Lásko, naslouchej tomu, co ti musím říct. Tvé poslání lásky doopravdy začalo. A nikdo a nic to
nemůže zvrátit. Nikdo a nic to nemůže zvrátit.“
Když mi Bůh dal toto poslání, když jsem byl ještě malý chlapec, řekl mi velmi jasně: „Budeš-li dělat,
co ti přikazuji, uvidíš výsledek, budeš prospívat v milostech.“
Bůh mi řekl: „Tento tvůj modlitební život tolik miluji, dal jsem ti ho, abys jej žil, ó, jak jej miluji a
budu jej chránit od každého narušení, od každého zla, protože je pro mě tak sladký a přitažlivý, tak
vonný!“, ten modlitební život. Děkuji ti, můj Bože. „Tvá práce teď doopravdy začala. Nikdo a nic ji
nemůže zastavit nebo zmařit. Neboj se ničeho a nikoho, tvé poslání, tvá práce doopravdy začala a nic
ji nemůže zastavit, nikdo ji nemůže zastavit. (Je to) nezastavitelná práce.“
Pane Bože, každá dobrá věc pochází od tebe, nic nemůže vytrvat mimo tvou vůli. My nestavíme dům,
který zítra zreziví. Vlastník a Stvořitel všeho, Nositel a Držitel všeho přikázal mně a vám, abychom
tento život žili dokonale, přikázal mi, abych vybral ne více než dvanáct lidí, kteří tento život žijí
dokonale a mají jedno srdce, jednu mysl, jednu duši, jednoho ducha, jeden cíl, jeden úděl, jeden křest,
jednoho Boha, jednu víru, jednu lásku, všechno jedno, jedno, jedno, musí být jedno. Ať je to cokoliv
nebo kdokoli, nikdo a nic nedokáže zastavit tento modlitební život, a protože je pro Boha tak sladký,
Bůh přísahal, že jej ochrání před každým narušením.
Tento modlitební život a všechny duše, všichni v nebi, všichni na zemi, zejména svaté duše v očistci,
bojují, aby odstranili každou překážku, která zdržuje ty, kdo žijí tento život, od vítězství v boji, nic
není ponecháváno náhodě, nedávejte ďáblovi šanci, příležitost, nikdy nedávejte ďáblovi příležitost,
nikdy, příležitost ke hříchu. Můj Bože, děkuji ti, že chráníš svou lásku, že chráníš víru, že chráníš
naději.
Už se nemůžete skrývat. Už se nemůžete skrývat, protože žijete na hoře. Jste světla. Světla se
neskrývají, ale odhalují se, aby všichni viděli ve světle, díky světlu, se světlem.
Můj Bože, má Lásko, mé Všechno, děkujeme ti, chválíme tě a klaníme se ti. Tys převzal svou velikou
moc a začal jsi vládnout v celém svém stvoření, aby Tvá vůle byla tady na zemi plněna tak, jako je
plněna v nebi.
Můj Bože, má Lásko, mé Všechno, děkuji ti za ty pomocníky, které jsi mi dal a jasně jsi určil, v jaké
oblasti mají pomáhat. Děkuji ti, můj Bože. Pomáhejte si navzájem, dívejte se kolem sebe, pomáhejte
všem těm, kdo jsou kolem vás. „Tvou první povinností vzhledem ke tvým pomocníkům je pomáhat
jim porozumět tomuto Poslání.“
Musí to tak být. Vůle Boží musí být naplněna a všichni se musí shromáždit kolem Vítězných Dvou
Srdcí Lásky. Všichni. Děkuji ti, můj Bože, děkuji ti, má Lásko, děkuji ti, mé Všechno. Víte, bratři a
sestry, neexistuje žádný jiný způsob, jak zachránit všechny, než skrze toto naprosté sjednocení se
Dvěma Srdci Lásky Ježíše a Marie. Proto nelze toto sjednocení nikdy ohrožovat, nikdy s ním nelze
dělat kompromisy. Všichni Boží tvorové, všichni na zemi, všichni pod zemí, všichni v očistci a svaté
duše v nebi – ti všichni by se měli radovat. Ano! Celý svět, všechny národy, všichni vedoucí
představitelé, všichni lidé by se měli shromáždit kolem Vítězných Dvou Srdcí Lásky.

Můžete se ptát Pána: „Pane, proč všechno tohle otálení, než bude tato tvá Láska ustanovena v každém
srdci a všude?“ – „Já jsem to již učinil, ale neroste to. Vy to teď všechno musíte zalévat. Neustále
obnovujte zasvěcení, a všichni budou mimo dosah všeho toho zbytečného narušování.“ Pán přísahal:
„Jako déšť padá z nebe a nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi, tak i Mé Slovo – které Bůh poslal
– se ke Mně nevrátí s prázdnou, ale přivede Mi všechny duše.“
Děkuji ti, Pane, za všechno, za to, že jsi dal člověku takovou zodpovědnost. Děkuji ti, můj Bože.
Děkuji ti, můj bratře knězi, děkuji vám, moji bratři a mé sestry. Kéž tě poslouchá celé stvoření, Pane
Bože. Děkuji ti, můj Bože. Děkuji ti, má Lásko. Děkuji ti, mé Všechno. Děkuji ti, děkuji ti, děkuji ti,
děkuji ti, na věky věků ti děkuji. Děkování tobě mě nikdy nemůže omrzet.
Děkuji ti, můj Ježíši, můj Bože, má Lásko, mé Všechno, že jsi dal lidským bytostem takovou velikou
zodpovědnost. Pomoz všem, kdo jsou do tohohle zapojeni, aby povstali ke své zodpovědnosti a už
nikdy nedali ďáblovi šanci, aby se dotkl jakékoliv duše, nebo dokonce aby ukradl jakoukoliv duši.
Pronásledujte ďábla a zabijte ho jako David. Ďábel musí zemřít. Smrt musí zemřít. Aby všichni
milovali Boha a sloužili mu ve svatosti po všechny dny svého života. Úžasný, neproniknutelný Boží
plán. Ano, protože tohle je přesně to, co Bůh chce. Děkuji ti, můj Bože. Děkuji ti, má Lásko. Děkuji
ti, mé Všechno. Nebudeme nikdy zklamáni. Jaká je závažnost tohoto poslání!
„Ti, kdo jsou s tebou, ti naslouchají. Očekávají od tebe mnoho, tak jim to dej. Dej jim všechno, co
jsem Já dal tobě. Nauč je všechno, co jsem naučil Já tebe. Všechno. Přijímej všechny, které ti pošlu.
Objímej všechny mou láskou. Tohle je čas, aby všichni přišli k mé lásce. Ty jsi mým pozváním, mým
osobním pozváním mé lásky. Mým osobním magnetem, který přitahuje všechny k mé lásce.
Neskrývej mou lásku a neotálej, protože už není možné skrývat nebo otálet. Ve svém dětství ses
skrýval dost, teď musíš být vržen do veřejného života.
Od dětství ses skrýval, nikdy jsi neodmítl udělat nic, co jsem od tebe žádal, ale vždycky ses snažil se
skrývat. Ale nyní, můj synu, se musíš plně a veřejně ukázat jako nástroj, který jsem Já osobně vybral.
Poslouchej, svatý Pavel řekl, když se zmocnil toho všeho: ,Nemáš se čeho bát, nemáš co ztratit.‘“
Účel, ke kterému Bůh stvořil svět, je spása, být Bohu k radosti, plnit Jeho vůli. Dobývejte lidi pro
Boha. „Přitahuj, dobývej lidi, dobývej je, dobývej je, dobývej je, dobývej je, lov je jako ryby, chytej
je, přitahuj, přiveď všechny. Nepotřebuješ žádné doporučení, nepotřebuješ lidskou chválu, lidské
svolení, to nepotřebuješ. Nepotřebuješ od nikoho souhlas.“
Můj Bože, přivádím všechny ke tvé lásce. Zasvěcuji všechny, všechna srdce, všechny duše, všechny
lidi, celou Církev, celé lidstvo, celé stvoření Dvěma Zraněným a Krvácejícím Srdcím Lásky Ježíše a
Marie. Tohle je jediné řešení, jak zachránit všechny. Má Lásko, buď vůle Tvá.
Děkuji ti, můj Bože, milujeme tě, chválíme tě. Dej nám svou milost, abychom tě milovali dokonale.
Kéž se celé tvé stvoření shromáždí kolem Vítězných Dvou Srdcí Lásky. Děkuji ti, můj Bože. Děkuji
ti, má Lásko. Děkuji ti, mé Všechno. Zdrávas Maria…
Bože, náš Otče, nakloň sluch k prosbám svých dětí, skrze Krista, našeho Pána. Amen.

