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Moji drazí bratři a sestry! 

Pán Bůh, můj Bůh, má Láska, mé Všechno, mě požádal, tak jako požádal mého Boha, mou Lásku, 

mé Všechno, Ježíše Krista, aby přišel na svět a ukázal Jeho lásku. A Kristus sám to shrnul slovy: 

„Bůh tak miloval svět, že poslal svého jednorozeného Syna, aby byl svět spasen skrze jeho darování 

vlastního života, skrze jeho umírání.“ 

A tak mi řekl: „Prosím, můj synu, projevuj kvůli mně i kvůli nim, členům Mých Srdcí Lásky, projevuj 

kvůli mně i kvůli nim Mou velikou Lásku k nim a umožni jim, ať již zde na zemi zakusí něco ze slávy 

života, lásky, čistoty, svatosti a jednoty s tebou, s touto Modlitbou, se Dvěma Srdci Lásky v Srdci 

Katolické Církve, jednoty s Nejsvětější Eucharistií a Nejsvětější Trojicí Lásky. Dovol jim zahlédnout 

něco z toho, co je čeká, pokud zůstanou naprosto věrní až do konce. Ať udělají zkušenost podobnou 

té, kterou jsem umožnil svým apoštolům na Hoře Proměnění. 

To je cílem věčných slibů – aby bylo jasně potvrzeno, že dotyčná osoba je zcela a bezpodmínečně 

zaměřena – svobodně a pevně zaměřena – na Lásku, Modlitbu, na tebe, na Dvě Srdce Lásky, na 

Církev, na Svatou Eucharistii a Nejsvětější Trojici; a znakem toho je, že Lásku, Modlitbu a sliby 

přijala zcela za své. Je živým ztělesněním a manifestací ideálů, cílů a slávy Srdcí Lásky. Můj synu, 

učiň je Mou Slávou a tvou slávou a slávou Mé Církve zde na zemi a také (později) v nebi.“ 

Děkuji ti, můj Bože. Děkuji ti, má Lásko. Děkuji ti, mé Všechno. 

„Má lásko,“ pokračuje Pán, „dnes během svátku mého proměnění ti chci říct, že jsem tě proměnil, 

abys byl tím, čím jsi: mou Láskou, oslnivě zářícími paprsky Oběti Lásky, planoucím ohněm Božské 

Lásky. Obeznámil jsem tě se vším, co jsem ti zjevil, se vším, co jsem ti slíbil, že naplním. Ani jediné 

slovo z toho všeho, co jsem ti svěřil, se neztratí. Všechno to přijde k dokonalému naplnění v mé 

nekonečné věčné lásce.“ 

Můj Bože, má Lásko, mé Všechno, děkuji ti, že jsi mě proměnil, že jsi nás proměnil, abychom byli 

tím, čím chceš, abych byl, čím chceš, abychom byli. „Můj synu, má Lásko, naslouchej tomu, co ti 

musím říct. Buď velmi, velmi obezřetný v tom, abys vedl mé děti v Mých Srdcích Lásky po té správné 

cestě, se kterou jsem tě seznámil. Nedopusť, aby byly odvedeny ode Mě: od Cesty, Pravdy a Života. 

Mnoho lidí a mnoho sil se bude mnohokrát pokoušet odvést je ode mě a od tebe. Hrůza. Mnozí už 

čekají, aby ti je vytrhli z rukou. Drž je všechny pevně sjednocené se Mnou v Mých Srdcích Lásky.“ 

„Můj synu, má Lásko, dnes tě proměňuji, proměňuji tě v to, co jsem pro tebe připravil a co je mou 

vůlí pro tebe, a nikdy nedopustím, aby tě někdo nebo něco přivedlo k pádu. Uchovávám tě ve 

zvláštních milostech a požehnáních a ve ctnosti, jako jsem uchoval svou Matku Marii od každé 

poskvrny. Můj synu, má Lásko, jediné, co od tebe žádám, je silná a neochvějná vůle konat všechno, 

co ti přikazuji, a vyhýbat se všemu, co zakazuji. Tímto způsobem mi dovol, abych s tebou vykonal 

všechno a každou věc, kterou s tebou chci vykonat. 

Jediné, co od tebe žádám, je dokonalá poslušnost mé nejsvětější vůli, to je všechno. Tímto způsobem 

budeš dokonale ztotožněn s mou vůlí a s mým Srdcem. Pokud se ztotožníš s mou vůlí, budeš 

ztotožněn s mým Srdcem. Miluji tě a chci, aby si všichni uvědomili, že všechno, co konáš a říkáš a 



co si myslíš je má vůle. Tímto způsobem tě všichni budou znát a budou tě nazývat mými Srdci Lásky, 

mým Srdcem, mou Láskou, tak jako tě já sám znám a nazývám: ,Mé Srdce, má lásko, mé všechno‘. 

Jen dál žij tento život Srdcí Lásky, ať jsi kdekoliv, a tak získáš všechny, přivedeš všechny a sjednotíš 

všechny s mým Srdcem, s mou Láskou. Jen žij tento život, to je všechno, ať jsi kdekoliv. Věčný Boží 

plán je sjednotit všechno ve Mně, všechno na nebi i na zemi. Má Lásko, Já jsem s tebou nyní i na 

věky věků. Amen.“ 

Dokonalé ztotožnění s Boží vůlí. Dokonalé ztotožnění se Srdci Lásky. Děkuji ti, můj Bože. Děkuji ti, 

má Lásko. Děkuji ti, mé Všechno. Tímto způsobem Bůh naplánoval, že sjednotí všechno v Kristu, 

všechno na nebi i na zemi. 


