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ÚVOD 

Moji drazí bratři a sestry, 

mám ve svém srdci velmi zvláštní radost, protože vidím, jak Pán Bůh rozprostírá svou slávu na svou 

Svatou Horu, kterou si vyvolil, aby byla místem Jeho slávy na zemi. A vidím, jak lidé stále více 

reagují a spojují se s tímto věčným Božím plánem. Věčný Boží plán je shrnut a vyjeven v životě Dvou 

Srdcí Lásky – život, láska, světlo a sjednocení s těmito Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci. 

Jádrem této lásky a tohoto života a sjednocení a modlitby a úcty a mše je to, co nyní konáme – Vigilie. 

To je jádro. Vigilie je pro Boha tak důležitá, že mně, svému ubohému služebníku, prohlásil, že: „i 

když po celý den a noc neuděláš nic jiného než to, že pro mě budeš slavit tuto Půlnoční Mši, udělal 

jsi všechno dobře.“ 

Chci vám říct, že v poslední den bude celý svět souzen podle této lásky. Toto je zákon, jímž, skrze 

nějž, v němž a podle něhož bude souzen celý svět. Ti, kdo přijímají tuto lásku, budou spaseni, ti, kdo 

ji odmítají, budou odstraněni, dokonce vymazáni. První plán, který Bůh vytvořil, je plán stvořit a 

zachránit všechno v Kristu. Bůh neplánuje a nemůže plánovat Boha. Bůh je, to je všechno. On je Bůh. 

Ale stvoření je plánováno, jsou na něj činěny přípravy a prochází vývojem. Bůh neprochází žádným 

vývojem, Bůh je. Ale ve stvoření dochází k vývoji, růstu, rozvoji, dozrávání. 

Ve stvoření by vůbec neměla existovat smrt, protože smrt je absencí lásky, absencí světla, absencí 

života. Těchto tří věcí – smrt znamená absenci Lásky, absenci Světla, absenci Života. Bůh je Láska, 

Bůh je Světlo, Bůh je Život. Proto Žalmista naříkal: „Kdo chválí Boha v říši mrtvých? Kdo zpívá 

Aleluja v márnici? Kdo? Nikdo!“ 

Proto prosím usilujte o to, abyste nezemřeli, usilujte o to, abyste nespali při Vigilii. Abych to tak řekl, 

ať se vám to líbí nebo ne, prvním přirozeným úsilím života je zachování sebe sama, přežití. Všechno, 

co žije, usiluje o život, o přežití, o pokračování. Takže první boj, který musíte při Vigilii bojovat, je 

boj o to, abyste zůstali vzhůru, abyste zůstali naživu. Dobře provedená Vigilie povede ke spáse všech 

duší, což je Boží vrcholný a věčný plán, ten první plán, který Bůh vytvořil. 

On to shrnul, když v Genesis říkal o člověku, vrcholu stvoření: „Učiňme člověka, aby byl naším 

obrazem podle naší podoby.“ A stvořil člověka k Božímu obrazu a podobě, stvořil muže a ženu ke 

svému vlastnímu obrazu a podobě. Co je obraz a podoba Boha? Láska, život, světlo. Stvořil člověka 

ke svému vlastnímu obrazu a podobě lásky. 

Otec Láska tedy bude souzen samotným Bohem podle tohohle a všichni, kteří znají Boží vůli, budou 

souzeni podle tohohle: slaví, slavil a bude slavit každou noc vigilní mši, dokud se nevypaří? 

Vstoupíte-li tam, kde je Bůh, do Trojice, musí dojít k tomu, že Trojici zředíte. Jako byla na počátku i 

nyní i vždycky a navěky… Do Trojice nikdo nevstupuje, nelze (k ní) nic přidat, protože jakékoliv 

přidání je ředěním, zničením. Stvoření stojí mimo Boha. Aby se Bůh stal součástí stvoření, stal se 

člověkem, nestal se Bohem. Vzal na sebe přirozenost stvoření, odložil svůj Božský život a vstoupil 

skrze dveře ženy. A stal se součástí svého stvoření. Je člověkem jako my ve všem kromě hříchu. 

Jediným protikladem… Bůh nemá žádný protiklad, Bůh nemá žádnou (odvrácenou) stranu. Jediné, 

co můžeme nazvat protikladem Boha… Ďábel nemůže být protikladem Boha. Pokud je ďábel 

protikladem Boha, znamená to, že je ďábel Bohu roven. Jediné, co nás může napadnout jako protiklad 

Boha, je hřích. Hřích. Protože hřích je protikladem Boží vůle. Cokoliv, co není Boží vůle, je hřích. 



Cokoliv, kdekoliv, kdokoliv, co není Boží vůle, je hřích. To je význam hříchu – cokoliv je v protikladu 

k Boží vůli, je hřích. 

Naší celkovou formací tady na Ugwu-Nso je, abychom konali, znali a milovali Boží vůli a zcela se s 

ní sjednocovali. Maria to z celého stvoření vykonala dokonale a zůstává naším vzorem. Proto je naším 

jediným řešením sjednotit se s těmito Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci. S jedinými dvěma, 

kteří Boží vůli milovali, žili a konali dokonale, bez jakéhokoliv narušení. Jediné řešení: sjednoťte se 

se Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci. Děkuji ti, můj Bože, prosím pomoz mi, abych se díval 

jen na Tebe, a ne na lidi, aby nic z toho, co dělají, mě nikdy neovlivňovalo, nikdy neovlivňovalo, 

pokud jde o konání Tvé vůle. Cokoliv říkají, cokoliv si myslí a mluví, nic z toho nikdy nepřijde mezi 

mě a Tebe. Nic by nemělo vstoupit mezi vás a Boží lásku. 

O adoraci, kterou tady konáme, Ježíš řekl: „Nechávej mě vystaveného na oltáři v Nejsvětější Svátosti. 

Nezakrývej mě. I když tam není nikdo, kdo by mě adoroval, i když tam není žádná lidská bytost, jsou 

tam moji andělé. Dokonce už předtím, než byli stvořeni andělé, existovala adorace Boha. Nepřetržitá 

adorace. Otec miluje Syna – to je adorace. Syn miluje Otce – to je adorace. Bůh tedy dovolil tvorům, 

andělům, aby přišli a podíleli se na tomto životě. „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle 

naší podoby, aby byl jako my.“ Bůh chce, aby stvoření bylo jako Bůh. Jednota s Bohem. Stanete-li se 

s ním dokonale jedno – to je spása. Spása znamená dokonalou jednotu, dokonalé spojení s Bohem. A 

pouze to, co je v dokonalé jednotě s Bohem, je spaseno. A Bůh poskytuje prostředek, pomocí něhož 

se s Ním máte sjednotit – Eucharistii, samotného Boha v takové podobě, abychom Ho mohli jíst a pít. 

Děkuji ti, můj Bože, Ty mě každý den hlouběji a hlouběji poučuješ o tajemstvích své lásky, o svém 

prvním i konečném, věčném a vrcholném plánu, jak zachránit všechno, co jsi stvořil. Děkuji ti, můj 

Bože, děkuji ti za toto svaté místo. Pane, ty znáš nebezpečí, které je spojené s odhalením tvého plánu. 

Nepřátelé se neustále snaží se mu stavět do cesty. Musí se mu stavět do cesty, taková je povaha 

nepřítele. 

Někdo uviděl topící se kočku, kočku, která se topila ve vodě, a chtěl ji zachránit. Když zachraňujete 

kočku, která se topí, ta kočka vás musí poškrábat, musí vás zranit, aby se vás mohla držet, protože 

má drápy. Kočka nemá žádnou jinou možnost, jak se vás držet, než pomocí drápů, (proto) vás musí 

zranit, poškrábat. Kočka nemá žádnou jinou možnost, jak se vás držet, než pomocí drápů… Není 

žádná jiná možnost, jak zachránit lidstvo, než skrze smrt na kříži, jak to řekl Otec svému Synovi. 

„Tatínku, tobě je všechno možné, ty můžeš změnit tento kříž, pokud chceš.“ Tatínek řekl: „Ne.“ Stejně 

tak neexistuje žádná jiná možnost, jak zachránit všechny duše, než skrze toto sjednocení se Dvěma 

Zraněnými a Krvácejícími Srdci. 

Když jsme se začali modlit tuto modlitbu, kterou se teď modlíme neustále, kterou se musíme modlit 

při každé Mši tady na Ugwu-Nso, ať už nahlas, nebo potichu při proměňování a na konci Mše: „Náš 

Bože, naše Lásko a naše Všechno, zachraň nás a postarej se o nás, o svou rodinu Dvou Srdcí Lásky, 

přímo ve svém Srdci Lásky, přímo v srdci své Katolické církve, s pomocí svého Svatého Ducha, daruj 

nám svůj Božský obřad a dej nám své zaslíbené papeže Dvou Srdcí Lásky, své zaslíbené biskupy 

Dvou Srdcí Lásky, své zaslíbené kněze Dvou Srdcí Lásky…“ 

(modlitba pokračuje: „…své zaslíbené řeholníky: syny, bratry, sestry Dvou Srdcí Lásky; své zaslíbené 

Apoštoly Dvou Srdcí Lásky; své zaslíbené Oběti Lásky Dvou Srdcí Lásky; své zaslíbené přidružené 

členy Dvou Srdcí Lásky, kteří všichni budou milovat a žít tento život Dvou Srdcí Lásky dokonale, 

podle Tvé nejsvětější a nejkrásnější vůle, v duchu a v pravdě, tady i všude, nyní i vždycky až navěky. 

Pane, zasvěcujeme ti všechna srdce, všechny duše, všechny lidi, celou Církev, celé lidstvo, celé 

stvoření. Prosíme tě, Pane, abys přivedl všechny a sjednotil všechny se Dvěma Zraněnými a 

Krvácejícími Srdci Lásky Ježíše a Marie, a abys tak plně uskutečnil svůj věčný, vrcholný, první i 

konečný plán pro spásu všech v jednotě s Kristem. Pane, přiveď celé stvoření k tomu, aby se 

shromáždilo kolem Vítězných Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie. Všechno pro tvou větší slávu a čest, 

pro spásu všech duší, pro triumf Srdcí Lásky a věčnou vládu tvého království lásky.“) 



V dokumentu o kněžské formaci je psáno: „Dám jim pastýře podle svého Srdce.“ Papež je nejvyšším 

pastýřem celé Církve na celém světě. Je pastýřem celého světa. My se tedy modlíme: dej nám pastýře 

– papeže – podle svého Srdce. Tato modlitba je naprosto správná. Potom v diecézi – biskup, dávej 

nám biskupy Dvou Srdcí Lásky, dávej nám kněze Dvou Srdcí Lásky. Kněží jsou také pastýři. Proto 

se nebojte modlit se tuto modlitbu veřejně, je to správná a navýsost katolická modlitba. Tato modlitba 

je naprosto správná, katolická, teologická, pastorální, církevní, kanonická modlitba. 

Žádný papež, který není papežem Dvou Srdcí Lásky, není ani katolický, je to ďábel, je démonický. 

Každý papež, který se staví proti Dvěma Srdcím Lásky, každý biskup, který se proti nim staví, je proti 

Kristu, proti Marii, proti Církvi. Každý, kdo se staví proti Ugwu-Nso, je proti Bohu. Kristus se modlil: 

„Odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“ Později to poznají. Poznají, co učinili, poznají škodu, kterou 

napáchali, zejména na tomto místě, kolik let drtili toto místo. A budou litovat toho, co učinili. 

Když Šavel pronásledoval Církev, myslel si, že dělá něco dobrého až do chvíle, kdy ho Kristus zasáhl 

světlem a promluvil k němu z nebes: „Šavle, Šavle, proč mě pronásleduješ?“ Jednoho dne Bůh 

promluví k nim všem: „Proč mě celé ty roky pronásleduješ? Proč se celé ty roky stavíš proti mému 

Božskému plánu ke spáse všech?“ Bůh to udělá. 

Když Josef chtěl zničit Dvě Srdce Lásky tím, že Marii i s dítětem pošle pryč, myslel si, že dělá něco 

skvělého, dobrého. Bůh promluvil: „Josefe, nedělej to, vezmi Marii k sobě, protože já o tom dítěti 

vím.“ A on vydal pro Ježíše a Marii celý svůj život, i když (pracoval s) pilou a kladivem, když řezal 

pilou dřevo, říkal: „Ježíši, Maria, Ježíši, Maria…“ Stejně tak s kladivem: „Ježíši, Maria, Ježíši, 

Maria…“ Jeho kladivo a pila, (které používal) jako tesař, všechny jeho činy (byly) pro Ježíše a Marii, 

všechno bylo pro Ježíše a Marii. Žil a zemřel pro Ježíše a Marii. 

Bůh jim tedy dovoluje, aby nás pronásledovali, aby opovrhovali mnou, aby opovrhovali vámi, protože 

oni si myslí, že to, co děláme, je nesmysl, znehodnocování, neukázněnost, ale Bůh k nim jednoho dne 

promluví: „To, co dělají, je ode Mě. On je poslán ode Mě.“ 

 

KÁZÁNÍ 

Moji drazí bratři a sestry, 

když Bůh mluví, jen velmi zřídka používá slovo „muset“. Dokonce i v přikázáních (říká): „Já jsem 

Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš konat tohle, budeš konat tohle.“ Zasáhlo mě, velmi hluboce mě zasáhlo, 

když dnes v noci sestra Rose Mary četla poselství. Pán řekl: „Tyto nejdůležitější informace musí být 

přístupné všem, musí být známy všem.“ Musí! Takže ti, kdo jsou schopni se rozhodovat, musí učinit 

rozhodnutí. Proč? (Protože) na tom závisí věčná spása mnohých. Je to pro mě osobní varování. 

„Miluji tě ještě více kvůli tvému velkému přilnutí k Mé Nejsvětější Vůli a zejména kvůli tvé 

slabosti.“ Pane, já jsem slabý, ty jsi má síla. „Můj synu, dám ti vše, co jsem od věčnosti plánoval ti 

dát, a učiním s tebou vše, co jsem od věků plánoval, že s tebou udělám.“ Děkuji ti, můj Bože. „Zůstaň 

silný a buď schopen nést vše, co tě potká, s naprostou podřízeností Mé Nejsvětější Vůli. Má Lásko, 

miluji tě. Znám tvoji slabost a proměňuji tvou slabost v sílu. Já jsem tvá síla.“ Pane, Ty jsi má síla, 

Ty jediný. 

„Nyní (pokud jde o) přípravu na Vigilní Mši, která je tvou hlavní osobní prací, jádrem tvé osobní 

odpovědnosti a prací Srdcí Lásky a obětí, kterou od tebe požaduji, Má Lásko – nedovol, aby kdokoli 

či cokoli vstoupilo mezi tebe a Mě. Nikdy nelze pomyslet, že by vůbec někdo nebo něco vstoupilo 

mezi tebe a Mě, mezi Mou Nejsvětější Vůli a tvou vůli.“ 

Tato Půlnoční Mše je jádrem naší lásky k Bohu. Stejně jako kříž, smrt na kříži je jádrem lásky Krista 

k Otci, ke světu a k nám. Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna! Neexistuje větší 

láska než položit svůj život za druhé. 



Neexistuje větší láska než položit svůj život za druhé. Ta nejvyšší oběť, kterou ode mě Bůh chce, je 

Mše svatá každou půlnoc. On řekl: „Prokaž mi v této půlnoční mši tu nejvyšší lásku, vzdej mi v ní tu 

nejvyšší chválu.“ On to vyžaduje a On má právo to od nás vyžadovat. „Nelze nikdy pomyslet, že by 

někdo nebo něco vstoupilo mezi tebe a Mě, mezi Mou Nejsvětější Vůli a tvou vůli.“ 

„Má Lásko, Má Nejsvětější Vůle a tvá vůle jsou jedno a jsou sjednoceny. Půlnoční Mše a Adorace je 

kříž, který jsem ti dal nést pro lásku ke Mně, pro lásku ke Dvěma Srdcím Lásky, pro lásku k Církvi, 

pro lásku ke všem duším, pro lásku ke světu a k celému stvoření a především pro lásku k Nejsvětější 

Trojici Lásky.“ Můj Bože, má Lásko, mé Všechno, miluji Tě. To je můj kříž a má koruna. On řekl: 

„Děkuji ti za to, že jsi sjednotil svou vůli s Mou Nejsvětější Vůlí, že ses sjednotil se Dvěma 

Zraněnými a Krvácejícími Srdci Lásky, že ses sjednotil s Mou Církví v samotném srdci Mé Katolické 

Církve, že ses sjednotil s Mým světem a celým stvořením, že ses sjednotil se všemi dušemi, a že takto 

miluješ všechny Mou Láskou a získáváš všechny pro Mou Lásku. Má Lásko, miluji tě.“ 

Tato půlnoční mše je nejvyšším vyjádřením lásky, kterou máme k Bohu, k duším, k Církvi, ke světu. 

Budou na nás útočit, poškrábou nás jako kočka, budou nám ubližovat. Vigilie je ze všech našich 

činností tou, na kterou se nejvíce útočí, byla tím prvním, co odhodili v tom démonickém spolku. 

Opakuji vám teď to, co jsem vám už říkal, že nechci, abyste se od deváté hodiny večerní zabývali 

ničím jiným než přípravou na Vigilii. Vůbec ničím. „Závisí na tom život a spása nesčetných duší, 

dokonce i těch, které se ještě nenarodily a nebyly stvořeny. Všichni čekají na vás při této Vigilní Mši. 

Prosím, nezklamte ani jedinou duši. Nezahrávejte si s věčnou spásou ani jediné duše, kterou jsem 

svěřil vaší péči. Dávejte si dobrý pozor a zajistěte, aby vše probíhalo podle Mé Nejsvětější Vůle. 

Protože budou pokusy (to) zmařit, narušit, a dokonce zničit. 

Můj Synu, Já jsem tvůj vzor a mistr, já jsem tvůj Bůh, tvá Láska, tvé Všechno. Tak, jako jsem byl já 

zcela zaměstnán přípravou na svou oběť kříže od poslední večeře až do Getsemanské zahrady, dokud 

nebylo vše u konce a nebylo dokonáno, tak i ty musíš být zcela zaměstnán a pohlcen přípravou na 

Vigilní Mši, dokud nebude dokonána. Miluji tě, Má Lásko. 

Má Lásko, můj synu, mé všechno, můj beránku, všechno, co s tebou dělám, je modlitba a všechno, 

co děláš ty se Mnou, je modlitba. Modli se, aby se uskutečnila má vůle; cokoliv potřebuješ, i co 

potřebuješ koupit, úplně všechno – modli se, aby se uskutečnila má vůle. Představ mi to v modlitbě 

a pros, aby se uskutečnila má vůle. Potom pošli lidi, aby šli shánět prostředky, ať jde o cokoliv, aby 

šli a setkávali se s lidmi, kteří (vám) pomohou, a já k tomu poskytnu prostředky. Všechno, co 

potřebuješ, ti dám, a co nepotřebuješ, ti nedám. Když ti něco nedám, tak to nepotřebuješ.“ Můj Bože, 

děkuji ti za tuhle úžasnou přesnost: „Všechno, co potřebuješ, ti dám, a co nepotřebuješ, ti nedám,“ aby 

mě nic nerozptylovalo, „když ti něco nedám, tak to nepotřebuješ.“ 

Podívejte se na tohle prohlášení, na tohle velmi jasné, prosté, kategorické prohlášení: „Všechno, co 

potřebuješ, ti dám, a co nepotřebuješ, ti nedám. Když ti něco nedám, tak to nepotřebuješ. Uč tohle 

své děti, tímto způsobem se budou zcela podřizovat mé nejsvětější vůli a toužit jen po tom, co jim já 

dám. Tímto způsobem budou zcela závislé na mé Božské prozřetelnosti a budou vděčně přijímat a 

láskyplně přijímat a využívat to, co jim dávám pro práci Srdcí Lásky, budou se o všechno dobře starat 

a nikdy nebudou ničím plýtvat, ani svým časem, slovy, energií, zdroji, myšlenkami a představami, a 

tak budou neustále mít pokoj a lásku. Pokoj a láska budou neustále vládnout v nich i kolem nich. 

Chci, aby mé děti byly nanejvýš pokojné a uvolněné v mém náručí, v mém Srdci, v mé Lásce, ale 

zároveň aby nejusilovněji pracovaly a co nejlépe hospodařily se svým časem, energií a zdroji.“ Ničím 

neplýtvejte! Časem, energií, zdroji. „Všechno, co konají, mají konat co nejlépe, konat vždycky to 

nejlepší, co dovedou, a zbytek nechat na Mně.“ Můj Bože, má Lásko, mé Všechno, miluji tě a stále 

tě budu milovat. Děkuji ti, můj Bože. 

„Nestavěj na penězích, stavěj na Mně. Stavěj na mé vůli, stavěj na mé lásce, stavěj na mé nejsvětější 

a nejvíce milující vůli. Tímto způsobem nemůžeš nikdy nic postavit, naplánovat nebo provést špatně. 

Tímto způsobem bude vykonáno dobře všechno, co konáš ty a všichni ti, kdo pracují spolu s tebou a 



kolem tebe. Je mou věčnou vůlí, aby se všichni shromáždili kolem Mých Dvou Srdcí Lásky. Přiváděj 

všechny k mé lásce, má lásko, ty jsi má láska, má lásko, já jsem tvá Láska. Miluji tě. 

V této modlitbě Srdcí Lásky jsou zahrnuty a zhuštěny všechny metody, způsoby a prostředky 

modlitby. Takhle jsem to učinil: aby bylo dosaženo nejvyššího spojení a jednoty s Bohem, s 

Nejsvětější Trojicí Lásky, a v nejširším (smyslu) aby bylo dosaženo sjednocení všeho v Kristu, všeho 

na nebi i na zemi, a aby bylo toto sjednocení naplněno a zachováno. Vrcholem všech modliteb je 

sjednocení, jednota s Nejsvětější Trojicí Lásky. Vrcholem všech modliteb je Nejsvětější Eucharistie, 

sjednocení a jednota s Kristem, sjednocení a jednota všeho v Kristu, všeho na nebi i na zemi. 

Hned po Nejsvětější Eucharistii je tato modlitba Srdcí Lásky. Ta je hned po ní vrcholem všech 

modliteb. Modlitba Srdcí Lásky ve sjednocení a jednotě se Dvěma Srdci Lásky, Krvácejícími a 

Zraněnými Srdci. Sjednotit všechno, všechnu naši krev, celý náš život s Ježíšem a Marií, se Dvěma 

Srdci Lásky. Jediné řešení. Jediná cesta k Nejsvětější Trojici Lásky a od Nejsvětější Trojice Lásky, 

cesta Lásky. Posláním Církve je modlitba, posláním Církve je láska.“ Děkuji ti, můj Bože, děkuji ti, 

má Lásko, děkuji ti, mé Všechno. 

„Požehnání, které jsem ti dal, které na tebe vylévám, dosahuje ke všem tvým příbuzným a přátelům, 

dalekým i blízkým, zejména k tvým pokrevním příbuzným, které jsem pro tebe připravil a poslal na 

svět. Už před tím, než ses narodil, než jsi byl počat, jsem už začal žehnat všem v celé rodové linii. 

Má lásko, můj synu, můj beránku, mé všechno, věčná a nekonečná požehnání stále čekají na všechny, 

kdo tě budou následovat na této cestě lásky kdykoliv až do konce časů. To znamená po celou věčnost. 

Drž se cesty, kterou jsem ti ukázal, věrně a bez kompromisů konej všechno, co ti přikazuji, a vyhýbej 

se všemu, co zakazuji, a budeš prospívat v milostech a požehnáních, ve všem dobrém. Každé zlo se 

bude držet daleko od tebe i tvých následovníků. Planoucí oheň Božské lásky, který svítí v nich a skrze 

ně a ve všech, kteří přijdou k mé lásce, k tobě a v tobě a s tebou a skrze tebe ke Mně, rozptýlí všechny 

temnoty špatnosti, nenávisti a zla. 

Můj synu, má lásko, uvědom si svou velikou zodpovědnost za poražení, rozptýlení, zahubení a 

zničení zla, ďábla a všech zlých sil a původců zla. Tohle je boj, který musí být vyhrán. Boj, který je 

potřeba bojovat. Boj, který už byl bojován a vyhrán. Je to boj všech bojů. Já jsem s tebou a bojuji za 

tebe. Všichni moji andělé a svatí jsou po tvém boku, bojují spolu s tebou a za tebe. Všechny síly 

dobra jsou po tvém boku a bojují za tebe a spolu s tebou. Potřebuješ jen konat to, co ti říkám, a 

vyhýbat se všemu, co zakazuji. To je všechno! 

Skrze svou dokonalou poslušnost mé nejsvětější vůli a skrze své dokonalé sjednocení a jednotu se 

Mnou musíš vyhrát tento boj, který jsem už já sám bojoval a vyhrál. Musíš bojovat a vyhrát tento boj, 

který jsem já už pro tebe bojoval a vyhrál. Ty jsi má láska a já tě miluji věčnou a nekonečnou láskou. 

Uč všechny své děti, ať bojují, ať vyhrají, ať jen nebijí do vzduchu – musí ten boj bojovat tak, aby 

vyhrály. Já jsem bojoval s cílem před očima. Nezapomínej, že máš spolehlivé nástroje lásky: modlitbu, 

poslušnost, sjednocení a jednotu, svatost a čistotu, pokoru, adoraci. 

Má lásko, pomocí těchto nástrojů, které jsou ve skutečnosti jedním – láskou – jsi porazil nepřítele už 

předtím, než boj vůbec začal. Já jsem ho už porazil, a dokud zůstáváš sjednocen se mnou, v jednotě 

se mnou, i ty jsi ho ve sjednocení a jednotě se mnou porazil. Já jsem Ten, který jsem Bůh Lásky. Ty 

jsi má Láska. 

Uč všechny své děti, aby věděly, že jsou Oběťmi lásky. To znamená o mnoho více než vojáci, více 

než armáda. To znamená oheň lásky. I oni musí být ohnivě planoucím ohněm Božské lásky. Musí 

hořet, hořet, hořet! A hořet všude a stále. Je to více než světlo. Je to oheň! Planoucí oheň Božské 

lásky. To je to, čím jsou, to je to, čím jsou ve sjednocení a jednotě s tebou, ve sjednocení a jednotě se 

Mnou. Já jsem Bůh Lásky. Ty jsi má Láska. Oni jsou tvé děti Lásky.“ 

Děkuji ti, můj Bože, děkuji ti, má Lásko, děkuji ti, mé Všechno! Všechna chvála, všechna sláva, 

všechno náleží tobě nyní i na věky věků. Amen. 



Bože, náš Otče, děkujeme ti za tu úžasnou, nepopsatelnou, nevystižitelnou lásku, kterou vyléváš na 

nás a dáváš všem dětem Srdcí Lásky. Děkuji ti, můj Bože. Děkuji ti, má Lásko. Děkuji ti, mé Všechno. 


