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DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL 

O SOUKROMÝCH ZJEVENÍCH 

 

„Tato charizmata se mají přijímat vděčně 

a radostně – ať už jsou oslnivá či jen prostá a běžná – 

neboť jsou potřebám církve zvlášť přiměřená 

a užitečná. Mimořádných darů se však nemáme 

dožadovat nerozvážně, ani od nich nemáme domýšlivě 

očekávat ovoce apoštolských prací. Posouzení jejich 

pravosti a řádného používání náleží církevním 

představeným; jim zvláště přísluší nezhášet oheň 

Ducha, ale všechno zkoumat a držet se toho, co je dobré 
(srov. 1 Sol 5,12 a 19-21).“ 

Lumen Gentium, kapitola 2, č. 12  
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BOŽÍ VLÁDA LÁSKY 

ve Dvou Srdcích Lásky 

- JEDINÉ ŘEŠENÍ 
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Předmluva  

Jeho Excelence Ayo-Maria Atoyebi OP, biskupa 

Ilorinské diecéze v Nigérii 

 

Společenství Dvou Srdcí Lásky, Nejsvětějšího 

Srdce našeho Pána Ježíše Krista a Srdce Maminky 

Marie, Jeho Matky, je zasvěceno Dvěma Srdcím 

Lásky, aby na zemi žilo vládu Lásky a šířilo ji mezi 

Božím lidem. Tato forma úcty je odpovědí na zásadní 

zájem Dvou Srdcí Lásky, protože je v první řadě 

soustředěna na spásu duší, jež je ústředním 

bodemVtělení Lásky v Osobě Ježíše Krista, Vtělení 

Božího milosrdenství. Bůh nám chce dát opravdový 

Boží život, který překonává všechna lidská očekávání 

v oblasti pozemské radosti a štěstí. Ježíš říká: „Já jsem 

přišel, aby měli život – život v plnosti.“ (Jan 10:10). 

Vyjádření Ježíšovy lásky nebylo částečné nebo 

sobecké, nýbrž úplné a nevýslovné. Potvrzuje to, když 

říká: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život 

za své přátele.“ (Jan, 15:13) 

Ježíš ukázal svou lásku k lidstvu až do krajnosti 
tím, že se poslušně vzdal své vůle.  

„Ponížil se a byl poslušný a to až k smrti - k smrti 
na kříži.“ (Filipanům 2:8) 

Jeho smrt na kříži je dílem lásky. Je to dílo Jeho 

srdce. Tímto Bůh určil, že Maminka Maria s ním má 

spolupracovat na díle spásy. Od prvního okamžiku 

Vtělení byla Maria nerozlučně spjata s dílem 

vykoupení skrze svou poslušnou Lásku a kladnou 
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odpověď Bohu. Spolu s Ježíšem a jemu podřízena, 
zřekla se sama sebe pro naši spásu.  

Následovala Ježíše cestou na Kalvárii a  nabídla 

svého Syna jako nejvyšší oběť Bohu, pro naši spásu. 

Jako Královna všech mučedníků zemřela ve svém srdci 

se svým Synem na kříži. Jako by Dvě Srdce zemřela 

společně na Kalvárii, protože každá bolest 

pronikajícího hřebu do Kristova těla pod úderem 

kladiva prošla srdcem Bolestné Matky. Z  tohoto 

důvodu Dvě Srdce nemohou být oddělena. Jsou určena 

k jednotě v Lásce, k  Božím cílům, k  naší spáse. 

A tak si zaslouží nejvyšší oddanost. Proto se 

v  modlitbě říká „Ježíši! Maria! Miluji Vás! Smilujte se 

nad námi! Zachraňte všechny duše. Amen.“ Jak je tato 

modlitba přesná a  výstižná vystihuje nejvyšší bod 

modlitby jako takové: zaprvé, dovolává se 

nejdůležitějších jmen, která nás mohou zachránit. 

Zadruhé, vyjadřuje jim lásku, kterou zřídkakdy 

projevujeme. Zatřetí prosí o  smilování, které dnes 

nejvíce potřebujeme, jelikož Boží srdce je dnes velmi 

zraněno, více, než kdy předtím. Srdce Ježíše a  Matky 

Marie jsou stejnou měrou zraněna, když vidí lidi hřešit 

proti Bohu, který si od nás nezaslouží nic jiného, než 

Lásku. LÁSKA bohužel není milována. Tato modlitba 

lásky a  zadostiučinění je jako šíp vystřelený k  nebi, 

který nemůže minout cíl. Je to nejcennější nebeský dar. 

To, co je dnes ve světě je nejvíce potřeba, je dávat lásku 

za lásku: vracet lásku Bohu, který nám ji dává jako 

první a  vyjádřit svou lítost nad spáchanými hříchy. 

Tato modlitba to splňuje a  pobízí nás ke stále větší 

oddanosti.  
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Zbytek mystické modlitby mluví sám za sebe. Ti, 

kdo mají smysl pro mystiku, rozpoznají hloubku této 

modlitby; je jednoduchá, nesobecky pronikavá, 

duchovní a  spásná. Jestli ji někdo nechápe, nechte ho 

modlit se tak dlouho, dokud mu nebude dán dar 

rozlišování od Ducha svatého. Nepopiratelným faktem 

je, že jen duchovně zaměřený člověk může rozpoznat 

věci Ducha. Modlitba je nejmocnější pro růst v  lásce 

a  ostatních ctnostech. Nejužitečnější je pro milující 

srdce, která mají vášnivou touhu milovat Boha 

a  přinášet zadostiučinění za hříchy.  

Z celého srdce doporučuji úctu ke Dvěma Srdcím 

Lásky. Je to andělské, když se (bratři a  sestry) koří 

v  prostraci před Božím majestátem.  

JEŽÍŠI! MARIA! MILUJI VÁS. SMILUJTE SE NAD 

NÁMI. ZACHRAŇTE VŠECHNY DUŠE. AMEN. 

 

Ayo-Maria Atoyebi  

Biskup Ilorinský 

25. září 2013 
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MODLITBA DVOU SRDCÍ LÁSKY 

Ježíši! Maria! Miluji Vás. 
Smilujte se nad námi. Zachraňte všechny duše! Amen. 

(10 x) 
Sláva Otci i  Synu i  Duchu Svatému, 

jako byla na počátku i  nyní i  vždycky a  na věky věků. Amen. 

Ó Srdce lásky! Ó  Srdce navždy spojená v  lásce! 
Dejte mi schopnost stále vás milovat a  pomáhejte mi, 

abych mohl naučit druhé vás milovat. 
Ó Ježíši, vezmi mé ubohé, 

zraněné srdce k  sobě a  nevracej mi je, 
dokud se nestane planoucím ohněm tvé lásky. 

Vím, že si nezasloužím být u  Tebe, 
ale vezmi mne k  sobě 

a posvěť mne v  plamenech své lásky. 
Vezmi mne k  sobě a  nalož se mnou, jak se Ti v  Tvé dobrotě 

líbí, 
vždyť Ti zcela náležím. Amen. 

Ó Ježíši, čistá Lásko, svatá Lásko! 
Protkni mne svými šípy a  nechej stékat mou krev 
do ran Neposkvrněného Srdce Tvé Svaté Matky. 

Ó Neposkvrněné Srdce, Srdce Matky, 
sjednoť mne s  Nejsvětějším Srdcem Tvého Syna. 

Ó Srdce lásky, darujte život a  spásu, slávu a  lásku. Amen. 

Ó Ježíši! Ó  Maria! 
Vy jste Srdce lásky. Miluji Vás. 

Vezměte mne v  sebe. Vám patří má úplná oddanost. Amen. 
Ó Srdce lásky! 

Vezměte mne v  sebe. Vám patří má úplná oddanost. Amen. 

Mysleme stále na Boha. Tuto modlitbu bychom se měli modlit zejména 
ve 12, v 6 a  v 18 hodin, po modlitbě Anděl Páně a  v 16 hodin, 

na konci svaté hodiny, v  18 hodin, po svatém přijímání a  po mši svaté. 
Je to pro slavnostní chvíle sjednocení. 

Imprimatur: Olomouc 1. 2. 2000 generální vikář Mons. Milán Kouba č.j. 
135/2000 
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CÍRKEVNÍ SCHVÁLENÍ OD BISKUPŮ V  RŮZNÝCH 

SVĚTOVÝCH JAZYCÍCH 

Angličtina Owerri /Nigérie, 15. listopadu 1987, schválil: R. D. 

V. A. Chikwe 

 

THE PRAYER OF THE TWO HEARTS OF LOVE 

 

Jesus! Mary! I  love You. 

Be appeased. Save all souls. Amen. 

(10 times as rosary) 

O! Hearts of Love! 

O! Hearts ever united in Love! 

Make me to love You always and help me  

to make others to love You. 

Take my poor sinful heart to Thyself  

and do not give it back to me,  

until it becomes a  flaming fire of Your Love.  

I know that I  am unworthy to come to You,  

but take me to Thyself 

and cleanse me by the flames of Your Love.  

Take me to Thyself and use me as it pleases You,  

for I  am entirely Yours. Amen. 

O! Pure Love! O! Holy Love! 

Pierce me with Your arrows and send my blood 
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flowing into the wounds of the Immaculate Heart. 

O! Immaculate Heart! 

Unite with the Sacred Heart 

to give life, to comfort, to glorify and to love. Amen. 

O! Jesus! O! Mary! 

You are the Hearts of Love! I  love You. 

Consume me. I  am Your victim of Love. Amen. 

O! Hearts of Love! 

Consume me. I  am Your victim of Love. Amen. 

 

 

Němčina, Paderborn (Německo), 8. 10. 1997,  

podepsán: Dr. H. Schmitz 

 

Jesus! Maria! Ich liebe Euch! 

Seid uns barmherzig! Rettet alle Seelen. Amen. 

( als Rosenkranz 10x) 

O Herzen der Liebe ! 

O Herzen für immer in Liebe vereint! 

Macht mich fähig Euch beständig zu lieben und helft mir, 

dass ich andere lehren kann Euch zu lieben. 

O Jesus, nimm mein armes, verwundetes Herz bei Dir auf 

und gib es mir nicht zurück, bis es ein brennendes 
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Feuer Deiner Liebe geworden ist. 

Ich weiß, dass ich es nicht wert bin, bei Dir zu sein, 

aber nimm mich bei Dir auf 

und heilige mich in den Flammen Deiner Liebe. 

Nimm mich bei Dir auf und verfüge über mich, 

wie es Dir in Deiner Güte gefällt, 

denn ich gehöre Dir ganz. Amen. 

 

O Jesus, reine Liebe, heilige Liebe ! 

Durchbohre mich mit Deinen Pfeilen 

und lass mein Blut in die Wunden des Unbefleckten Herzens 
Deiner Heiligen Mutter fließen. 

O Unbeflecktes Herz, Herz der Mutter! 

Vereinige uns mit dem Heiligsten Herzen Deines Sohnes. 

O Herzen der Liebe, gebt Leben und Heil, 

Herrlichkeit und Liebe. Amen. 

 

O Jesus ! O  Maria ! 

Ihr seid die Herzen der Liebe. Ich liebe Euch. 

Nehmt mich in Euch auf. 

Euch gehört meine völlige Hingabe! Amen. 

 

O Herzen der Liebe ! Nehmt mich in Euch auf. 

Euch gehört meine völlige Hingabe! Amen. 
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Imprimatur:  

Paderbornae, d. 8. 10. 1997 Nr. A. 58-21.00.2/474  

 

 

Italština, Řím (Itálie) 3. 5. 2001,  

podepsán: Msgr. Marco Frisina 
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Portugalština, Leira-Fatima (Portugalsko), 10. 10. 2004,  

podepsán: biskup Serafim De Sousa Ferreira e  Silva 
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Cilubština, Mbujimayi (Kongo), 19. 10. 2001,  

 

Cilubština, Mbujimayi (Kongo), 19. 10. 2001,  

podepsán: Msgr. Bernard Kasanda Mulenga 
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Jazyk Kiswahili, Njombe (Tanzánie), 1. 8. 2004,  

podepsán: biskup Alfred Maluma 
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Polština, Poznań (Polsko), 28. 5. 2000,  

podepsán: generální vikář Marek Jedraszewski  
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Portugalština, Rio de Janeiro (Brazílie), 23. 3. 2000,  

podepsán: generální vikář Augusto Zini Filho;  
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Rumunština, Bukurešť (Rumunsko), 15. 5. 2002,  

podepsán: arcibiskup Ioan Robu 
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Ruština, Novosibirsk (Rusko), 15. 8. 2001,  

podepsán: biskup Joseph Werth 
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Srbština, Apoštolská nunciatura (Srbsko), 15. 12. 2009, 

podepsán: apoštolský nuncius Orlando Antonini 
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Francouzský překlad získal imprimatur nedávno. 
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Igboština, Owerri (Nigérie), 15. 11. 1987, podepsán: generální 

vikář V. A. Chikwe 

 

Jorubština, Ilorin (Nigérie), 25. 9. 2001,  

podepsán biskup Ayo-Maria Atoyebi O.P. 

 

Hauština (domorodý jazyk v  Nigérii): 
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Jazyk Amharic, Addis Abeba (Etiopie), 25. 4. 2001,  

podepsán: arcibiskup Berhaneyesus Demerew 

Souraphiel 
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Švédština, Stockholm (Švédsko), 19. 10. 2000,  

podepsán: biskup Anders Arborelius O.C.D. 
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Špalnělština, Cordoba (Argentina) 12. 7. 2000,  

podepsán: Arcibiskup Carlos José Nanez  
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Španělština, Conceptión (Chile), 1. 3. 2001,  

podepsán: arcibiskup Antonio Mereno Casamitjana 
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Španělština, Paraná (Argentina): Povolení šířit 

v  diecézi Modlitbu Srdcí Lásky. Podepsán arcibiskup 

Esteban Karlic, 23. října, 2002. 

 

 

 

Překlady, které zatím církevní schválení nemají: 
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slovenský; nizozemský; latinský; chorvatský; arabský; 

japonský; tagalský (Filipíny); xhoský (Jižní Afrika); 

farøese; čínský;  

Modlitba Dvoch Sŕdc Lásky 

 

Ježiš! Mária! Milujem Vás! Zmilujte 

sa nad nami! Zachráňte všetky duše! Amen! 

(10 krát ako ruženec) 

Sláva Otcu i  Synu i  Duchu Svätému, ako bolo na 

počiatku, tak nech je i  teraz i  vždycky, i  na veky vekov. 

Amen! 

Ó srdcia lásky! 

Ó srdcia navždy spojené v  láske! Dajte mi schopnosť 

stále Vás milovať a  pomáhajte mi, aby som mohol 

naučiť druhých milovať vás. 

Ó Ježišu, vezmi moje úbohé, zranené srdce a  nevracaj 

mi ho, pokiaľ sa nestane planúcim ohňom Tvojej lásky. 

Viem, že si nezaslúžim byť u  Teba, ale vezmi ma k  sebe 

a  posväť ma v  plameňoch svojej lásky. 

Vezmi ma k  sebe a  urob so mnou tak, ako sa Ti v  Tvojej 

dobrote páči, veď Ti úplne patrím. Amen! 

Ó Ježišu! Čistá láska, svätá láska! 

Prebodni ma svojimi šípmi a  nechaj stekať moju krv do 

rán Nepoškvrneného srdca Tvojej Svätej Matky. 

Ó Nepoškvrnené Srdce, Srdce Matky, zjednoť ma 

s  Najsvätejším Srdcom Tvojho Syna. 

Ó srdcia lásky, darujte život a  spásu, slávu a  lásku. 
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Ó Ježišu! Ó  Mária! 

Vy ste srdcia lásky! Milujem Vás! 

Vezmite ma do seba! Vám patrí moja úplná oddanosť! 

Amen! 

Ó srdcia lásky! Vezmite ma do seba! 

Vám patrí moja úplná oddanosť! 

Amen! 
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Modlitba je take přeložena do: 

Indonéštiny, ukrajinštiny, maďarštiny, ngalštiny 

(Republika Kongo), německé verze Braillova písma (pro 

nevidomé), bulharštiny. 
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ZASLÍBENÍ DVOU SRDCÍ LÁSKY, 

- Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Neposkvrněného 

Srdce Mariina, Dvou Srdcí navždy spojených v Lásce – 

Květen 2002 

Po Eucharistii a po mši svaté je tato modlitba a pobožnost 

ke Dvěma Srdcím lásky největším darem, který jsem dal své 

církvi a celému světu. Tato modlitba k Srdcím Lásky tryská 

ze mše svaté stejně, jako vytryskl proud krve a vody z mého 

probodeného boku. Mše svatá a tato modlitba jsou sjednoceny. 

Nelze oddělovat tuto modlitbu a tuto úctu od eucharistické 

oběti mše svaté. Můj Synu, ať vládne má láska. Ať vládne 

Mé Srdce. Ať vládnou Moje Srdce Lásky. 

Ó Srdce lásky! Ó jak miluji, když mne takto nazýváš! 

Jsem skutečně Srdcem Lásky a také moje Matka jím je. 

Jsme Srdce Lásky. Jsem Bůh, ale Bůh Lásky. Každý, 

kdo mě alespoň jednou v životě s dokonalou oddaností takto 

zavolá (Ó Srdce Lásky…), bude mít ve svém srdci vtisknutou 

pečeť Srdcí Lásky. 

Ti, kteří neustále tuto pobožnost praktikují, budou 

proměněni v plamen božské Lásky a nikdy nebudou zatraceni. 

Každého, kdo se na smrtelné posteli očistí úkonem lásky 

(Ježíši, Maria, miluji Vás…) a pak zbožně vysloví Modlitbu 

Srdcí Lásky (Ó Srdce Lásky…) a zároveň políbí (obraz*) Dvou 

Srdcí Lásky, toho vezmu k sobě. Tato osoba pak nebude trpět 

v očistci. 

Ustanovím zvláštní den pro slavnost Dvou Srdcí Lásky. 

(Později řekl: V neděli po slavnosti Nejsvětějšího Srdce 

Ježíšova a památce Neposkvrněného Srdce Panny Marie.) 

V tento den budou obě Srdce probodávána mešními oběťmi 

a modlitbami a jejich krev poteče do očistce. Všechny, kteří 

nosí pečeť Srdcí Lásky, přitáhnu k sobě jako magnet.  

Ó Srdce Lásky! Kdy budu moci přestat oplakávat 

svou Lásku, která je oplácena nevděkem a hříchem! Jak moc 
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si přeji zaplavit svou láskou celý svět, ale zloba, nenávist 

a hřích mi v tom zabraňují. Nyní ale slibuji, že rozšířím svou 

Lásku do celého světa skrze ty, kteří uctívají Dvě Srdce Lásky, 

bez ohledu na to, jak málo jich bude. 

Nauč všechny, aby se tuto modlitbu modlili zejména 

v 6, 12 a 18 hodin (po Anděl Páně…), v 16 hodin (na konci 

smrtelné hodiny) a také jako díkůvzdání po svatém přijímání 

a po mši svaté. 

Ti, jejichž jména budou zapsána, nebudou zatraceni, neboť 

se mi zasvětili zvláštním způsobem. Je to pro mne výzva; 

v hodině jejich smrti o ně svedu zvláštní boj. 

Ti, kdo se snaží rozšiřovat tuto pobožnost, budou mít v nebi 

místo o to vyšší, čím byli horlivější. Bude je provázet velký 

úspěch. 

Tato pobožnost se rozšíří jako prudký požár, protože mnozí 

lidé na mnoha místech ji už začali žít. Ale nevědí, že je to tato 

pobožnost, s čím začali. Je potřeba jim jen dát pokyny a 

přijmou to. 

Buďte připraveni! Toto je doba zkoušky a slávy. Slibuji, 

že každý člověk, který byť jen jednou políbí obraz Dvou Srdcí 

Lásky, bude mít na svém srdci ochrannou pečeť. 

Každý dům, ve kterém bude vystaven a uctíván obraz Dvou 

Srdcí Lásky*, bude chráněn od náhlých úmrtí a já zabráním, 

aby se na tomto místě někdo dopustil těžkého hříchu. 

Možná si myslíš, že tato přislíbení jsou příliš velkolepá, 

ale není tomu tak. Pomysli jen, jak dlouho čekám na to, 

až ustanovím na světě vládu svého Srdce, ale zloba a hřích 

mi v tom brání. 

Je to má vůle vylít na celý svět Krev mého Srdce Lásky, 

bez ohledu na překážky. 

Mé dítě, budeš mnoho trpět, ale jen na krátkou dobu, 

protože Satan ví, že moje Srdce musí zvítězit; je připraven 

k poslednímu boji, který bude trvat chvíli, a mé Srdce zvítězí! 
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Mé dítě, již si tě nepřeji vidět, jak pochybuješ, neboť 

to znamená odkládání vítězství, což nejsem ochoten připustit. 

Chci od tebe pouze jediné: Aby ses zřekl svého 

„já“ v prostotě víry, modlitby, lásky, poslušnosti a pokory.  

Mé dítě, přijal jsem tě jako oběť a budu tě stravovat, dokud 

se nestaneš ničím. Pouze se mi odevzdej a Já si tě použiji, 

jak se mi zalíbí. 

Jsem to Já, kdo k tobě mluví, tvá Láska, Ježíš Kristus. 

Přeji si ustanovit vládu mého Nejsvětějšího Srdce 

a Neposkvrněného Srdce mé Matky, která jsou navždy spojena. 

Jsme jedno, protože jsme sjednoceni v Lásce. A už nechci, 

aby kdokoliv tato dvě Srdce odděloval. Každého, 

kdo se pokouší naše Dvě Srdce rozdělit, vyloučím. 

Laici, seminaristé, aspiranti, zasvěcené osoby, kněží 

a všichni duchovní se mají shromáždit kolem Dvou 

vítězných Srdcí lásky. 

Satan ví, že jeho čas už vypršel. Až přijde doba, kdy uvidí 

oslnivě zářivé paprsky obětí Lásky, pak už to nebudu muset 

být Já, kdo mu přikáže, aby utekl a ukryl se ve svém domě. 

Mé dítě, chci ti dát své Srdce. Budeš z něj čerpat Krev 

a vylévat ji na svět. Ó! Mé Srdce zvítězí. 

Skrze tuto úctu k mé Nekonečné Lásce v Srdcích Lásky 

chci přivést k jednotě celou svoji Církev. Chci ve světě 

podporovat jednotu mezi nejrůznějšími rasami a kulturami. 

Chci sjednotit rodiny, srdce manželů se srdci jejich 

manželek, srdce žen se srdci mužů, srdce dětí s jejich rodiči, 

srdce příbuzných a přátel navzájem. 

Toto je apoštolát a mise přátelství, jednoty a lásky ke všem 

a mezi všemi. Chci bojovat proti zlu nenávisti, zloby a hříchu. 

Mou vůlí je nastolit vládu Mé Nekonečné Lásky a 

Milosrdenství v každém srdci a každém domově, všude a v 

každé době, v celém světě a tvorstvu. 
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Ó! Má Láska bude vládnout na zemi, tak jako v nebi! 

Ó! Mé Srdce bude vládnout! Ó! Má Láska bude vládnout! 

 

*Tímto obrazem se rozumí kruhový symbol a jeho uctíváním 

dodržování časů modlitby. 

 

Původní anglickou verzi THE PROMISES OF THE TWO HEARTS 

OF LOVE schválil Rev. Dr. Ayo-Maria Atoyebi O.P., katolický biskup 

diecéze Ilorin, Nigérie. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a památka 

Neposkvrněného Srdce Panny Marie, květen 2002. 

 

 
SVATÁ EUCHARISTIE 

Březen 2000 

Můj lide, lide Mé lásky: Já jsem tvůj Bůh. Já jsem tvá 

Láska. Já jsem tvůj Ježíš Kristus, Já jsem Svatá Eucharistie. 

Nejsem pouze ve Svaté Eucharistii přítomný. Jsem Svatá 

Eucharistie. Mše svatá, kterou slavíte, to jsem Já. Krev, kterou 

pijete, jsem Já. Tělo, které jíte, jsem Já. Já jsem Svatá 

Eucharistie. Jsem eucharistický Bůh. Jsem eucharistická Láska. 

Nikdo nemůže mít nebo dát větší lásku, než je Láska, kterou 

Já vám dávám ve Svaté Eucharistii. Já jsem Svatá Eucharistie.  

Mou věčnou touhou bylo, abych se vám celý a úplně 

daroval. Stvořil jsem vás z ničeho. Povolal jsem vás, abyste byli 

Mým lidem. Učinil jsem vás svým vlastnictvím. Nyní, Můj 

lide, slyš svého Boha. Nyní, Můj lide, přijď ke svému Bohu. 

Svatá Eucharistie je Můj dar, kterým vám dávám sám sebe. 

Svatá Eucharistie je dar všeho, co mám a všeho, čím Jsem, 

tím nejjednodušším a úplným způsobem. Dal jsem vám sám 

sebe. Má Lásko, Moji milovaní, Můj lide. Já, váš Bůh jsem vám 

daroval ve Svaté Eucharistii vše, co jsem a vše, co mám.  

Proč jsem to udělal? Protože jsem Láska. Nemohu nic, 

než milovat. Učinil jsem to, protože vás miluji. Učinil jsem 
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se pro vás dosažitelným v té nejjednodušší, nejúplnější formě. 

Můj lide, chápete, co jsem vám dal? Když jsem při slavení 

Eucharistie umýval nohy svým apoštolům, nerozuměli, co jsem 

jim udělal. Řekl jsem jim, že to pochopí později. A oni 

to do určité míry pochopili.  

To je Láska. To je služba. Dávám vám sám sebe, abych 

vás spasil. Dávám vám sám sebe, abych vám sloužil. Služba. 

Dávám vám sám sebe, abych vás vykoupil z vašich hříchů. 

Dávám vám sám sebe, abych vás se sebou sjednotil. Dávám 

vám sám sebe, abych vás sjednotil se svým Otcem. Dávám 

vám sám sebe, aby ve vás žil Můj Svatý Duch. Dávám 

vám sám sebe, aby ve vás žila Má Láska.  

Stejná Láska, která je ve Mně, mezi Mnou a Mým Otcem, 

mezi Mnou a Duchem Svatým, stejná Láska bude mezi vámi 

a Mnou. Dávám vám sám sebe, aby se vaše vzájemná Láska 

stala Mojí Láskou, aby Život ve vás byl Mým Životem, 

aby Láska ve vás byla Mojí Láskou. Dávám vám sám sebe, 

abych vás k sobě přitáhl a sjednotil vás se sebou. Dávám 

vám sám sebe, abych vás sjednotil se všemi v nebi; se všemi 

svými anděly a svatými. Dávám vám sám sebe, abych 

vás proměnil, abych proměnil tvář Země a obnovil vás.  

Při každé mši svaté dochází k novému stvoření, 

znovustvoření, obnově, k úplné obnově všech, 

kdo se jí s velikou zbožností, s otevřeným srdcem a myslí 

účastní. Ti jsou zcela vtaženi do světla, do nepřístupného 

světla, do podivuhodného světla. Ti všichni jsou očištěni a 

posvěceni. Přišel jsem vrhnout oheň na tento svět, a jak si přeji, 

aby už hořel.  

Oheň Mé Lásky! Tento oheň odstraní všechno zlo. Přinese 

všechno dobré. Odstraní každou skvrnu nenávisti, zkaženosti 

a hříchu. Tento oheň zřídí vládu Lásky v každém srdci, 

v každém domě a všude ve světě. Přišel jsem, abych zapálil 

oheň na celém světě. Jak si přeji, aby už hořel. Kéž hoří. Měl 
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b  hořet. Bude hořet. Musí hořet - oheň Lásky. Já jsem 

Eucharistie.  

Nejsvětější Eucharistie je nebe uprostřed vás. Já jsem vaše 

nebe. Já jsem nebe uprostřed vás. Všichni chcete jít do nebe, 

ale nebe přišlo k vám. Všichni chcete vidět Mě, vidět Boha. 

Ale Já jsem se pro vás ve Svaté Eucharistii učinil viditelným. 

Já jsem Nebe. Já jsem vaše Nebe. Nebe uprostřed vás. Čekáte, 

že se v nebi setkáte s někým nádhernějším a významnějším, 

než jsem Já? Očekáváte v nebi větší radost, než tu, která 

přichází ode Mě? 

Má Církvi, Můj lide, Moji milovaní, milujte Mě. Přijímejte 

Mě. Jezte Mě. Uctívejte Mě. Buďte se Mnou. Já jsem s vámi.  

Nejhorší hřích Mé Církve, nejhorší hřích Mého lidu, 

nejhorší hřích Mých milovaných je zanedbávání Mé Lásky, 

zvláště ve Svaté Eucharistii. Nejhorším hříchem Mých kněží 

je slavit Svatou Eucharistii bez Lásky. Nejhorším hříchem 

Mého lidu je nedostatek víry v Mou Lásku ve Svaté Eucharistii. 

Největším nebezpečím pro Můj lid je zapomínat na to, co jsem 

pro ně Já, přítomný ve Svaté Eucharistii, učinil a vytrpěl. 

Největším nebezpečím pro existenci světa je to, že někteří 

pošetilí lidé usilují o odstranění Svaté Eucharistie.  

Každá lidská činnost, jednotlivce, či skupiny lidí, zaměřená 

na omezování či zmenšování Lásky, kterou by měli mít lidé 

ke Svaté Eucharistii, ať pochází od kohokoliv, není od Boha. 

Jakákoliv činnost, pocházející od kohokoliv, pokud směřuje 

k odstranění či umenšení respektu, klanění, úcty, které 

jsou Mi ve Svaté Eucharistii prokazovány, není od Boha.  

Je to práce Mého nepřítele, který nechce vidět, 

abych byl uctíván; který přísahal, že nikdy nedovolí, abych 

byl milován. Můj nepřítel je v některých Mých údech velmi 

aktivní. Jak aktivní byl v Jidáši, který vyčítal Marii, že maže 

Mé Tělo drahocenným olejem. Navrhl olej prodat a dát peníze 
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chudým. Smýšlí tak, že co je Mi darováno, je nesmyslné 

plýtvání. Jak může Můj lid říci, že čas Mně věnovaný 

je promarněný, že Mně darovaná láska je plýtvání? Jak to může 

Můj lid říci?  

Ale je mnoho lidí, kteří dnes takto smýšlejí. Dokonce 

si myslí, že tím hlásají Mé Slovo. Se Mnou strávený čas, 

čas Mně darovaný… všechno, co Mně v Eucharistii kdokoli dá, 

je tou největší obětí, kterou Mi můžete přinést. Když spojíte 

vaši oběť s Mou v Eucharistii, je to ta největší oběť, jakou 

můžete přinést. Přijít za Mnou, přítomným v Eucharistii; zůstat 

zde se Mnou; bezprostředně Mě (v Eucharistii) milovat, 

je největší možný čin, nejslavnější skutek, jaký může člověk 

na tomto světě vykonat. Odměna za to bude nekonečně větší, 

než si kdokoli dokáže představit. 

Neexistuje žádná větší Láska než Láska 

EUCHARISTICKÁ. Na světě není možná žádná větší 

bohoslužba než uctívání Eucharistie. Je to NEBESKÁ 

bohoslužba. Je to uctívání TROJICE. Je to bezprostřední 

uctívání Boha.  

Já sám jsem se vám zpřístupnil v podobě chleba a vína, 

abyste měli ten nejsnazší přístup k Mé Lásce, úplně, absolutně 

a přímo.  

Prosím, Moje milé děti, vůbec se od nikoho nenechte 

zviklat ve své lásce ke Mně ve Svaté Eucharistii. Mé Srdce 

krvácí, když vidí, jak jsou děti vyučovány, aby Mě ve Svaté 

Eucharistii neuctívaly. Pláču.  

Každé slavení EUCHARISTIE bez lásky je horší 

než Mé ukřižování. Působí Mi to větší bolest než všechno 

Mé utrpení, které jsem pro vás snášel až do své smrti 

na Kalvárii. Každé slavení Eucharistie bez Lásky a bez hluboké 

úcty je pro Mě tak odpuzující, působí Mi tak strašná muka, 

horší než všechny bolesti, které jsem musel snášet během svého 



57 

 

pozemského života. Milujte Svátost Lásky. Milujte svou 

Lásku. Milujte svého Boha. Milujte Mě. Protože Já vás miluji. 

Každé nehodné přijímání Eucharistie je pro Mě tak 

odporné! Horší než jakýkoliv odpor a odmítnutí, která jsem 

zakusil během svého pozemského života. Můj lide, 

proč Mě stále ještě necháváš trpět? Proč Mě ještě pořád 

dennodenně křižuješ? Kdy pro vás přestanu umírat? 

Kdy pro vás přestanu trpět? (Ježíš hořce pláče.)  

Kdy si budu moci konečně užít svou Lásku k vám? 

Kdy od vás začnu být milován? Kdy konečně s Láskou ke Mně 

začnete? Proč stále ještě probodáváte Mé Srdce svým 

jednáním? Každé lámání Chleba bez Lásky je horší, než bylo 

probodení Mého Srdce od vojáků. Můj lide, miluj Mě, říkej 

Mi „Lásko“. Přijď k Mé Lásce. Moji milovaní. Nikdy 

vás nepřestanu milovat. Nemohu vás přestat milovat. Stále 

vás musím milovat. Láska je Můj zákon. Láska je Můj život.  

Mému Otci nic na Zemi nezpůsobí větší radost než Láska, 

kterou Mi projevujete ve Svaté Eucharistii, když Mně ve Svaté 

Eucharistii nasloucháte, když ke Mně ve Svaté Eucharistii 

přicházíte.  

Největší skutek Mého Svatého Ducha je Mé Vtělení. 

Největší Skutek Svatého Ducha je proměnění chleba a vína 

v Mé Tělo a Mou Krev. Největší oběť, největší dar, největší 

účast Mé Církve na Mém spásném činu je v proměnění chleba 

a vína v Mé Tělo a Krev. Církev je vpravdě Mou Církví. 

Má Církev je skutečně Mou Církví. Má Církev je zcela 

Mou Církví. Má Církev je Mou Svatou Církví. Moje Církev 

je věrně Má Církev, Má Církev je ryze Mou Církví, když Moje 

Církev slaví Eucharistii. 

Vše ostatní, co Má Církev koná, pochází z Eucharistie 

a vrací se zpět k Eucharistii ve světě. Má Církvi, 

proč zapomínáš na svou identitu? Proč zapomínáš na své 

základy?  
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Proč opomíjíš své kořeny? Má Církvi, beze Mě nejsi ničím. 

Má Církvi, každý, kdo se pokouší ustanovit jakýkoli způsob 

bohoslužby, který odstraňuje Svatou Eucharistii, jakýkoli 

způsob bohoslužby, který umenšuje Svatou Eucharistii, 

jakýkoliv způsob uctívání Boha, který neplyne z Eucharistie 

a zpět k ní, není od Boha, není ode Mě.  

Můj Otec je přítomen při každé Mši svaté. Můj Otec 

je přítomen všude, kde jsem Já. Není přítomen pod způsobou 

chleba a vína, ale je přítomen všude, kde jsem Já. Je přítomen 

ve Mně, neboť Otec a Já jsme jedno - nikdy nemůžeme 

být rozděleni. Můj Svatý Duch je přítomen při každé Mši svaté. 

Můj Svatý Duch je přítomen při každém slavení Eucharistie. 

Můj Svatý Duch je přítomen při každém slavení Eucharistie. 

Můj Svatý Duch je přítomen v každém svatostánku světa 

– je tam, neboť On je Mým Duchem. Nemůže být ode 

Mě oddělen. Není přítomen pod způsobou chleba a vína. 

Jen Já, Ježíš Kristus, jsem přítomen pod způsobou chleba 

a vína. Je to Mé Tělo, je to Má Krev. 

Můj Otec se nestal člověkem, můj Otec se nestal a nestane 

se Chlebem. Můj Otec se neproměnil ve víno, ve víno a chléb, 

ale můj Otec je se Mnou neustále spojený. Vždy je se Mnou, 

jsme jedno. Když přijímáte ve Svaté Eucharistii Mě, přijímáte 

Mého Otce, když se klaníte ve Svaté Eucharistii Mně, klaníte 

se Mému Otci, když přijímáte ve Svaté Eucharistii Mě, 

přijímáte Ducha Svatého. 

Největší radostí Mé Matky Marie je přivádět lidi ke Svaté 

Eucharistii - vzpomeňte si na zázrak v Káni. Tento zázrak 

je zázrakem, který naznačuje Svatou Eucharistii. Moje Matka 

řekla: „UDĚLEJTE VŠECHNO, CO VÁM ŘÍKÁ!“ Protože 

je v jednotě se Mnou, zná vrchol Mé spásné činnosti 

a nasměrovala Mě k němu. Každý, kdo miluje Mou Matku, 

musí milovat také Mě ve Svaté Eucharistii. Proměna vody 

ve víno je předobrazem Eucharistie. 
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Lidé už nevěří, že jsem Bůh. Nedostatek úcty vůči Mně 

v Eucharistii je nedostatkem úcty k Bohu. Je to nedostatek víry 

v to, že Já jsem Bůh, že Já jsem Všemohoucí, že vše můžu. 

Proč někteří lidé pochybují o tom, že Já jsem zde skutečně 

přítomen, že zde je Mé Tělo a Má Krev? Což už nevěří tomu, 

že Já jsem Bůh, že jsem všemohoucí Bůh? Že Já mohu vše?  

Ó, můj lide! Kdybyste jen věděli, jak velice Mě svou 

malověrností zarmucujete ... Je to stejná malověrnost, kvůli 

níž se Petr málem utopil v jezeře. Požádal jsem ho, aby ke Mně 

přišel. Vykročil ke Mně, šel po vodě, ale potom začal 

pochybovat. Žádám vás, abyste ke Mně přišli, přijďte 

do Mé Lásky.  

Proč někteří lidé pochybují o tom, že Já jsem v Eucharistii 

skutečně přítomen? Jsem to Já! Petr řekl: „Pane, jsi-li to Ty, 

přikaž, ať přijdu k Tobě.“ Odhodlaně vykročil, ale v půli cesty 

začal pochybovat. Ujišťuji vás, že Svatá Eucharistie nezávisí 

na tom, zda v ni věříte, nebo ne. Není to vaše víra, která působí, 

že jsem ve Svaté Eucharistii přítomen. Svatá Eucharistie 

nezávisí na tom, zda Mě milujete, nebo ne. Není to vaše Láska, 

která Mě činí Svatou Eucharistií. Svatá Eucharistie nezávisí 

na vaší svatosti, vaší čistotě nebo svatosti. Svatá Eucharistie, 

Má přítomnost v ní, to, že jsem to Já, nezávisí na tom, 

zda v ni věříte nebo ne. Nezávisí na tom, zda Mě milujete, nebo 

ne. Nezávisí na tom, zda Mě přijímáte hodně, nebo ne.  

ZÁVISÍ NA MNĚ. JEDINĚ NA MNĚ. 

ABSOLUTNĚ NA MNĚ. 

Ale užitek, který z ní máte, závisí na vaší Lásce, na vaší 

víře, na vaší naději. Petrova víra způsobila, že měl užitek 

z Mé přítomnosti a šel za Mnou po vodě, než začal pochybovat 

a tonout.  
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Můj lide, nepochybuj, abys neutonul. Nepochybuj, 

že Já jsem (v Eucharistii) přítomen, že jsem to Já, abys 

neutonul. Přicházej ke Mně s láskou, přijímej Mě s láskou. 

Přijímej Mě s láskou. Moji andělé a svatí mají největší radost, 

když vidí, jak jsem uctíván, respektován, milován a přijímán 

v Eucharistii. 

Každý, kdo přijímá Svatou Eucharistii s Láskou, čistotou 

a svatostí, ocitá se tím ve společenství andělů a svatých.  

Můj synu, hlásej Mě - synu, braň Mě. Synu, ať lidé 

porozumí, že To jsem Já. Nejhorší hřích mých kazatelů dnes je, 

že nehlásají Mě, že nehlásají Moji přítomnost, Mou důstojnost, 

Mou svatost, Mou moc vykoupení. Kážou o počasí, kážou 

o změnách, kážou o ničem. Prosím, hlásej Mě. Měl bys hlásat 

Mě. 

Máš hlásat Mě. Každé kázání, které nehlásá Mě, je horší 

než nicotnost. Ať všichni Mí kněží hlásají Mě, ať ke Mně přijde 

všechen Můj lid. Ať Mě přijme celá Má Církev. Ať se Mi klaní 

celé Mé stvoření. Jsem Bůh uprostřed vás. 

Já, Svatá Eucharistie, jsem životem své Církve. Já jsem 

život svého lidu. Já jsem život světa. Přicházím, aby měli život 

a aby ho měli v hojnosti. Dávám vám všechno, co mám, úplně 

a bezvýhradně, abyste měli život. Můj lide, žij ve Mně. Já žiji 

v tobě, protože odloučený ode Mě nejsi ničím. Nedovol 

nikomu a ničemu tě ode Mě oddělit. Nepřipusť, aby tě cokoliv 

odloučilo od Eucharistické Lásky, ať už je to pronásledování, 

nebo hlad, nebo... Nenechej se vůbec ničím ode Mě odloučit. 

Co je nemoc? Ta by tě spíše měla ke Mně přiblížit, přivést 

hlouběji do Mě. 

Všechno, co děláš, ať je vykonáno z lásky ke Mně 

(přítomnému) ve Svaté Eucharistii. Přicházej ke Mně denně. 
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Každodenní Přijímání, každodenní Přijímání! Miluji je. 

Přeji si to. Přicházej ke Mně denně, nezůstávej ode Mě vzdálen. 

Pojď za Mnou, pojď a denně Mě přijímej. Když je pro tebe 

obtížné přijímat Mě denně svátostně, pak Mě přijímej denně 

duchovně. Ale prosím, nenechej uplynout ani jediný den, aniž 

bys Mě ve Svaté Eucharistii přijal. 

Když Mě nemůžeš přijmout svátostně, přijímej 

Mě duchovně. Ať jste kdekoli, přejte si …, ať jste kdekoli, 

spojte se se Mnou ve Svaté Eucharistii, a Já k vám přijdu. 

Otevřete svá srdce a svá ústa a Já k vám přijdu. 

Během Modlitby Dvou Srdcí Lásky si vždy přejte 

se sjednotit se Mnou ve Svaté Eucharistii. Zvláště, když říkáte 

“Ó, Srdce Lásky! Vezměte mě v sebe. Vám patří má úplná 

oddanost!“, to je Eucharistická modlitba. Vy do sebe přijímáte 

Mě a Já do sebe přijímám vás. Vy jíte Mě a Já jím vás. 

Vy se sjednocujete se Mnou a Já se sjednocuji s vámi. Kdykoli 

to říkáte, myslete na Mě ve Svaté Eucharistii. Přijměte 

Mě do sebe a Já do sebe přijmu vás. Žijete ve Mně a Já žiji 

ve vás.  

Má Láska k vám stále více, nekonečně roste. Vaše láska 

ke Mně roste, nekonečně roste, pokud žijete Eucharistickou 

Lásku. Láska Srdcí Lásky je Eucharistická Láska. 

Zdroj vašeho života je v Eucharistii, v Mé Lásce ve Svaté 

Eucharistii. Nikomu nedovolte, aby vás ode Mě oddělil. 

Odříznuti ode Mě jste mrtví. Nedovolte, ať vás kdokoli, 

či cokoli svede ke hříchu, smrtelné hříchy jsou vyobcováním. 

Sami se tak ode Mě odřezáváte. Pak jste mrtví, mrtví ve hříchu. 

Bez ohledu na to, jak hluboce jste hříchu propadli, otevřete 

své srdce, otevřete svou mysl, otevřete se Mi svým duchem 

a řekněte: „Můj Ježíši, miluji Tě! Má Lásko! Miluji Tě! 

Má Lásko!“ Volejte ke Mně: “má Lásko!“ a Já vás ihned 



62 

 

spasím a nebudete zatraceni. Nikdo, kdo Mě s Láskou zavolá, 

nebude zatracen. Bez ohledu na velikost hříchu, bez ohledu 

na to, jak dlouho už ve hříchu žijete. Bez ohledu na to, 

jak jste ve hříchu zabředlí. Zavolejte Mě s Láskou, bez ohledu 

na to, kde jste, Já tam budu.  

Má Eucharistická přítomnost v Církvi je má všudy-

přítomnost. Svatá Eucharistie je svátostí Mé všudypřítomnosti. 

Má Eucharistická bezmocnost - jsem zde v podobě Chleba, 

který můžete jíst, můžete se ho dotknout, můžete ho lámat, 

dokonce vyhodit, nevšímat si ho, můžete mu spílat a dělat s ním 

cokoli a Já se na vás budu dívat - je svátostí 

Mé Všemohoucnosti. Jsem Všemohoucí Bůh. Pojďte nyní 

ke Mně a budete se Mnou navždy. Sjednoťte se nyní se Mnou 

a budete se Mnou spojeni navždy. Má Láska je věčná. 

Má Láska, to jsem Já. Má Láska je věčná. Má Láska jsem Já. 

Má Lásko, Já jsem. Já Jsem. Já Jsem. Já jsem. Jsem, který Jsem.  

Mnoho lidi si dnes myslí, že mohou dělat dobré skutky 

bez Lásky a že z nich budou mít užitek. Právě tak, jako je víra 

bez dobrých skutků mrtvá, tak to, čemu lidé říkají „dobré 

skutky“, je bez Lásky mrtvé. Dobré skutky jsou konány 

s Láskou. Když navštívíte nemocné, děláte to z Lásky. 

Když pomáháte chudým, děláte to z Lásky.  

Je mnoho těch, kteří navštěvují nemocné, podávají 

jim smrtící drogy a zabíjejí je. Je mnoho těch, kdo pomáhají 

chudým, ale jejich pomoc je zabíjí. Jsou někteří, kteří přicházejí 

k chudým jako by jim chtěli pomoci, ale přitom je zotročují, 

činí je ještě ubožejšími, dělají z nich otroky. 

Dobré skutky bez Lásky jsou mrtvé. Neužitečné. 

Nic nepřinášejí. Vy dělejte dobré skutky z Lásky. Láska 

je nesobecká. Dělejte je pro dobro lidí. Děláte je z Lásky 

ke Mně. Já jsem Láska.  
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Nechejte proudit život, který čerpáte ze Mě, ze Svaté 

Eucharistie, do všeho, co konáte, do všeho, co říkáte, do všeho, 

nač myslíte. „Přivádět lidi k Lásce ke Mně“ znamená: milovat 

všechny Mou Eucharistickou Láskou a přivádět všechny 

do Mé Eucharistické Lásky, do Lásky Mé přítomnosti 

(Můj Bože, miluji Tě.) do Lásky Mé jednoty, do Lásky 

Mé jednoty s ním – abych jej se sebou sjednotil. Sjednoťte 

se Mnou všechny. Všichni budou Vším. Všichni budou jedno. 

Všichni budou jedno a všechno ve Mně. Já jsem Jeden 

a Všechno. Všichni budou jedno ve Mně. 

 

Původní anglickou verzi MESSAGE ON THE HOLY EUCHARIST 

schválil Rev. Dr. Ayo-Maria Atoyebi O.P., katolický biskup diecéze Ilorin, 

Nigérie. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a památka 

Neposkvrněného Srdce Panny Marie, květen 2002. 
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VÝZVA K  MODLITBĚ A  OBĚTI 

všem křesťanům 

zvláště těm, kteří uctívají Nejsvětější Srdce Ježíšovo 

a  Neposkvrněné Srdce Panny Marie, Dvě Srdce Lásky. 

 

Dopis otce Montforta, zakladatele a  kněze Společenství Dvou 

Srdcí Lásky, prvním členům v  Evropě a  po celém světě 

Květen 2001 

 

Moji milovaní bratři a  sestry! 

Pokoj a  láska našeho vzkříšeného Pána Ježíše Krista, Otce 

a  Ducha svatého buď s  vámi. Dovolte mi začít tím, že vám budu 

vyprávět tento pravdivý příběh: 

Když jsem poprvé přijal Nejsvětější svátost, začal si mě Pán 

Ježíš Kristus přitahovat blíž k  sobě a  začal mě vyučovat nejhlubším 

tajemstvím svého Srdce lásky. 

Prosil mě: 

„Přicházej ke mně každý den. Nikdy nedovol ďáblovi, aby tě 

držel dál ode mě, a  nezůstávej dále ode mě ani z  vlastní vůle. 

Všechny duše kolem sebe, které jsou ti dány, uč, aby mě 

milovaly. Pohni mnoho srdcí k  tomu, aby mě milovaly. Svět mi 

stále vzdoruje. Je sice mnoho těch, kdo mě těší, ale hříchy světa 

přesto nad jejich prací značně převažují. (Když to říkal, plakal.) 

Podívej se, jak mi lidstvo vzdoruje. Dokonce ti, kterým důvěřuji, 

i  ti, od kterých očekávám útěchu, mě posílají pryč, bijí mě 

a  plivají na mou tvář. Přitahují trest mého hněvu, brzy pocítí 

sílu mé paže, nebude-li zadostiučiněno. Nejsem milován. 

U  mnohých vzbuzuje nenávist, když slyší mé Jméno, jen velmi 

malý počet přichází ke mně…!  

Popros tyto lidi, kteří mě dosud nenávidí, kteří mě nemilují, 

kteří se mi stále ještě vyhýbají, u  kterých vzbuzuje nenávist, 

když slyší mé Jméno, aby přišli zpět ke mně. Řekni jim, že je 

miluji. Ty sám mě nemůžeš moc utěšit.“ 
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Ježíš říká: „Ty sám mě nemůžeš moc utěšit!“ A  ukázal mi, co 

tím mínil: 

Ukázal mi sám sebe na kříži s  nesčetnými ranami na celém těle 

a  ty krvácely. Všude vytékala krev a  stékala na zem. Pokusil jsem 

se zachytit všechnu krev ústy a  pít ji, ale vytékalo příliš mnoho krve 

z  příliš mnoha ran. Mnoho krve teklo na podlahu. Pak jsem se 

pokoušel zastavit tekoucí krev rukama tak, že jsem přitiskl na některé 

rány prsty, ale ran bylo příliš mnoho a  vytékalo příliš mnoho krve. 

Byl jsem bezradný. 

Podařilo se mi určité množství krve zachytit ústy, ale větší část 

tekla na špinavou zem. Když jsem se pak dál beznadějně namáhal 

zastavit tok krve a  zadržet ji svými ústy 

řekl mi: „Ty sám mě nemůžeš moc utěšit. Přiveď ke mně své 

příbuzné a  přátele. Přiveď velmi mnoho lidí, aby mě navštívili 

a  aby byl můj dům – má Církev plná. Budu velmi šťastný 

a  odpustím vám (celému světu) vaše hříchy.“ 

Bratři a  sestry! 

Náš Pán Ježíš Kristus krvácí neustále v  mnoha svatostáncích 

tohoto světa. Na mnoha místech této země často naše blahoslavená 

Matka Maria pláče a  roní krvavé slzy. 

Když visel na kříži, volal náš Pán: „Žízním...!“ Žízní po duších, 

žízní po lásce. Žízní po tvé duši, po mé duši, po mé lásce, po tvé lásce. 

Jindy mi Pán Ježíš Kristus vyjevil, že řešení problému duší, 

Církve a  světa je sjednocení se dvěma zraněnými a  krvácejícími 

Srdci lásky (Ježíše a  Marie). 

Zjevoval mi to takto: Pán mi ukázal své Srdce, které ztratilo tolik 

krve, že proti své původní barvě úplně vybledlo. Pak mi řekl: 

„Pokud dokážeš, aby toto Srdce opět zčervenalo, svět bude 

zachráněn.“ Zeptal jsem se Ho, jak mohu učinit, aby Srdce získalo 

zpět svou krev a  barvu. Odpověděl mi: „Přál bych si, abys na to 

přišel sám.“ 

Chodil jsem a  ptal jsem se starších, zkušených a  vzdělaných 

i  duchovně založených osob, ale nikdo mi nedokázal dát správnou 

odpověď. 
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Když ke mně příště přišel, říkal jsem Mu, že jsem přemýšlel, 

hledal a  ptal se mnoha lidí, ale nenalezl jsem odpověď ani já, ani 

nikdo jiný. Řekl: „Dám ti sám řešení. Zjevím ti toto tajemství.“ 

Pak mi ukázal znovu své Srdce a  Neposkvrněné Srdce své 

Matky, blahoslavené Panny Marie. Neposkvrněné Srdce je poseto 

hlubokými ranami, rány byly hluboké, ale ne široké a  Neposkvrněné 

Srdce také hodně krvácelo. Pak mi řekl: 

„Jediné řešení je sjednotit se se Dvěma Zraněnými 

a  krvácejícími Srdci Lásky.“ 

Ptal jsem se ho, jak se můžeme sjednotit se Dvěma Zraněnými 

a  Krvácejícími Srdci, když nejsme čistí a  svatí. Pak mě Pán naučil 

Modlitbu Dvou Srdcí lásky a  řekl, že skrze tuto modlitbu budeme 

očištěni a  sjednoceni se Dvěma Srdci Lásky a  svět bude zachráněn. 

Dnes na nás apeluje Ježíš velmi vážně, způsobem, který je 

radostný, ale současně i  mrazí: 

„Najdi nejméně 100 lidí, kteří se s  tebou Modlitbu (dvou 

Srdcí lásky) budou modlit 100krát (tzn. dva růžence Srdcí 

Lásky) každou noc (mezi půlnocí a  třetí hodinou ráno), je jedno 

kde právě budou. A  svět se změní. Změním tvář země. Obnovím 

svou Církev a  zachráním všechny (nesčetné) duše. Svrhnu vliv 

zla. Svrhnu zlo. Pevně ustanovím vládu své Lásky. Má Vůle bude 

plněna na zemi tak, jak je tomu v  nebi.“ 

Drazí bratři a  sestry, Bůh vás z  Lásky volá k  tomu, abyste 

přinesli tuto oběť, byli obětí Lásky trpíce pro spásu duší, pro obnovu 

Církve, pro spásu světa, pro pevné zřízení vlády Jeho Lásky, pro 

triumf Dvou Srdcí Lásky, Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

a  Neposkvrněného Srdce Mariina. 

Prosím odpovězte na toto Boží volání. Prosím přidejte se k  nám 

s  touto modlitbou a  s přinášením této oběti – vigílie modliteb 

a  oběti - abyste Mu dělali společnost, abyste byli vzhůru, i  jen jednu 

hodinu v  modlitbě s  Pánem. Vzpomeňte si, co Pán řekl svým 

nejbližším apoštolům, Petrovi, Jakubovi a  Janovi: 

„Má duše je smutná až k  smrti. Zůstaňte zde a  bděte se 

mnou.“  
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A šel opodál a  padl na tvář a  modlil se slovy: 

„Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne 

jak já chci, ale jak ty chceš.“ 

A šel za učedníky a  nalezl je, jak spí a  řekl Petrovi: 

„To jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou? Bděte 

a  modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je 

odhodlán, ale tělo slabé.“ (Mt 26,38-41) 

Poté, co náš Pán řekl, že bychom měli najít nejméně100 lidí, 

kteří se budou tuto modlitbu modlit (modlitbu Srdcí Lásky) stokrát 

(tzn. dva růžence Srdcí Lásky) každou noc, s  námi, je jedno, kde se 

nacházejí (mezi 12 a  třetí hodinou v  noci), napadl mě ihned příběh 

Abraháma, který měl šanci Sodomu a  Gomoru zachránit, ovšem pod 

podmínkou, že najde určitý počet lidí - 50, 45, 40, 30, 20, dokonce 

jen 10 spravedlivých: (prosím všimněte si: nebylo to selhání 

Abraháma, že nemohl najít 10 spravedlivých. Prostě tam nebylo dost 

spravedlivých.) To vedlo ke zničení měst ohněm. Je to velmi známý 

příběh z  knihy Genesis. 

V této době - v  naší době - nám Bůh dává zvláštní milost, velmi 

vzácnou šanci. Dává tobě i  mně příležitost pomoci zachránit duše 

- naše vlastní, i  duše ostatních, obnovit Církev, změnit tvář země 

a  pomoci zřídit vládu Jeho Lásky. 

Kéž bychom vy a  já a  několik dalších mohli učinit tu oběť bdění 

a  oddané modlitby Dvou Srdcí Lásky a  takto se sjednotili se Dvěma 

zraněnými a  krvácejícími Srdci Lásky, Ježíše a  Marie. 

Nemějte strach, tato modlitba je zvláštním zjevením samotného 

Ježíše Krista, našeho Pána svému milovanému lidu - Církvi. Tato 

modlitba už má církevní schválení od mnoha biskupů po celém světě, 

v  mnoha překladech do nejrůznějších světových jazyků. 

Dnes Pán výslovně prosí, aby se nalezlo nejméně sto lidí, kteří 

se budou oddaně tuto modlitbu modlit každou noc (je jedno, kde se 

nacházejí) obzvláště mezi půlnocí a  třetí hodinou ráno. To je čas 

pro vigilní mši a  modlitbu Dvou Srdcí lásky. 
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Na kolenou vás z  celého srdce prosím, abyste zároveň s  námi 

přinesli tuto oběť vigilní modlitby Lásky za duše, za Církev, za svět, 

za vládu Boží Lásky, za Boží království. 

Jste-li ochotni připojit se každou noc k  této modlitební oběti, 

pošlete nám prosím, vaše jméno, adresu a  telefonní číslo. Položíme 

to na oltář, na němž slavíme mši svatou. Budeme za vás sloužit mše 

svaté a  modlit se za vás a  za vaše drahé, aby vám Bůh dal milost 

a  sílu pro duši, mysl a  tělo, abyste byli schopni váš bohulibý slib 

splnit. 

Chceme zůstat v  kontaktu s  vámi a  se všemi, kdo se modlitbu 

pravidelně modlí. Jsme rodina Dvou Srdcí Lásky, Ježíše a  Marie 

v  samém srdci Církve. Prosím získejte mnoho dalších, kteří by se 

připojili k  této tak naléhavé modlitební oběti. 

Ať Bůh vám a  všem vašim blízkým žehná a  bohatě vás odmění. 

Oddaně Váš v  Srdcích Lásky Ježíše a  Marie 

Montfort OKANWIKPO (kněz) 
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POSELSTVÍ OD NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE: 

OD BOHA OTCE 

 

Já, Otec Lásky, Bůh Otec, Otec veškeré Lásky, tvůj Otec, 

Původce veškeré Lásky, mluvím k  tobě, Můj synu. Miluji tě. 

Já sám jsem Láska a  Původce veškeré Lásky. Miluji tě celou 

Láskou, kterou jsem a  kterou mám. Miluji tě. Miluji tě. Jsem 

pouze Láska. Budu tě vždy milovat. Jsem pořád s  tebou. Mám 

v  tobě potěšení. Jsem s  tebou šťastný. Tys můj syn, Já tvůj 

otec, tys má Láska. Miluji tě. Žehnám ti veškerým požehnáním 

svého Srdce. Žehnám ti veškerým nebeským požehnáním. 

Žehnám ti veškerým pozemským požehnáním. Žehnám ti sám 

sebou. Já Otec, tvůj Otec, jsem tvé požehnání. Já jsem tvé 

požehnání. Já jsem tvé požehnání. 

Ty jsi Moje nejmilovanější Láska. Tvé místo, tvé věčné 

místo je v  Mé Lásce. Tvé věčné místo je v  Mém Srdci. 

Objímám tě. Stále tě líbám. Stále tě miluji. Nikdy tě nepřestanu 

milovat. Má Láska k  tobě jsem Já sám. Rozvíjej tuto Lásku víc 

a  víc kvůli Mně. Miluji tě, Můj milovaný. 

Má nejmilovanější Lásko, poslal jsem tě na svět, abys byl 

v  tomto čase ve světě Mou Láskou. Poslal jsem tě na svět, aby 

si svět uvědomil, že Já jsem Bůh Láska. Zůstávej stále v  Lásce. 

Pořád miluj. Miluj všechny Mou Láskou. Miluj všechny Mou 

Láskou. Když miluješ všechny Mou Láskou, získáš pro mne 

nazpět všechny. Můj milovaný! Má Lásko! Mé Srdce! Mé Dítě! 

Můj Synu! Jsi Můj. Jsi Mnou. Já jsem ty. Můj. 

Má Lásko, svět je v  temnotě, protože si Mě neuvědomuje 

jako Lásku, jako Boha lásky. To je tvá mise, nejdůležitější mise 

teď a  navždy: aby Má Láska kralovala v  celém světě. Proto 

jsem Já, Otec, stvořil svět. Čekal jsem velmi, velmi trpělivě na 

kralování Mé Lásky v  každém srdci, v  každém domově, 

všude, na každém místě, stále.  
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Můj milovaný, věnuj všechnu svou sílu a  všechen svůj čas, 

všechnu svou energii, vše co máš tomuto dílu, neztrácej čas, 

neztrácej energii na zbytečnosti. Jsem s  tebou. Budu tě chránit, 

budu tě posilovat, jsem s  tebou. Já jsem. Já jsem. Já jsem. Jsem 

ten, který jsem. Jsem ten, který jsem. Jsem ten, který jsem. Jsem 

ten, který jsem Bohem lásky. Jsem ten, který jsem Bůh Lásky 

a  ty jsi Má Láska. Miluji tě. Tvýma rukama hodlám požehnat 

celému světu. Tvýma očima se chci dívat na celý svět. Tvýma 

ušima chci slyšet celý svět. Tvým srdcem chci milovat celý 

svět. Miluj všechny Mou Láskou. Pojď hlouběji, pojď hlouběji 

do Mě. Má Lásko. Buď se Mnou dokonale spojen. 

Miluji. Jsem Láska. Miluji celý svět. Miluji. Miluji svou 

Církev. Miluji všechny. Má věčná Vůle je vykoupení všech. 

Uskutečním svou věčnou vůli v  tobě, v  celém světě. Dej mi 

vše, co jsi. Miluji tě. Miluji tě. Miluji tě. 
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OD NAŠEHO NEJSVĚTĚJŠÍHO PÁNA A  BOHA 

JEŽÍŠE KRISTA 

 

Já, Bůh Syn, tvůj Ježíš, tvá Láska, tvé srdce, Já, Bůh 

Lásky, Srdce Lásky. Objímám tě. Líbám tě. Miluji tě. 

Děkuji ti za to, že jsi Mou Láskou. Miluji tě celou Láskou, 

kterou jsem. Miluji tě celou Láskou, kterou mám. Miluji tě 

celou Láskou, celou, celou, celou Láskou. Dal jsem ti své 

Srdce. Je to tvé mimořádné vlastnictví. Dal jsem ho celé 

tobě. Dal jsem ti celou svou Lásku. Miluji tě. Vždy tě budu 

milovat. Vždy tě budu milovat. Vždy tě budu milovat. 

Jsem Srdce Lásky. Jsem Bůh Lásky. Jsem zdroj 

veškeré Lásky. Všechna Láska patří Mně. Všechna moc 

patří Mně. Všechna sláva patří Mně. 

Já jsem Bůh. Ty jsi Má Láska. Ty jsi Mé Srdce. Děkuji 

ti za to, že jsi Mou Láskou, Mým Srdcem. Zůstaň vždy 

spojen se Mnou, v  Mém Srdci Lásky. Zůstaň vždy ve 

Mně, v  Mém Srdci Lásky. Nikdy, nikdy, nikdy se ode Mě 

neodděluj. Nic tě nikdy nemůže ode Mne oddělit. Já, Já 

nemůžu oddělit sebe od tebe a  ty nemůžeš oddělit sebe ode 

Mne, protože ty jsi Má Láska. Jsme navždy spojeni, ty 

pocházíš ze Mne. Já pocházím z  Otce. Ty pocházíš 

z  Otce. Já pocházím z  Otce. Ty pocházíš ze Svatého 

Ducha. Duch Svatý pochází ode Mne. 

Máš tu nejdůležitější práci v  celé historii světa. Skrze 

tebe bude ustanoveno panování Mého Srdce v  celém 

světě, v  každém srdci, na celém světě. Povstaň. Neboj se 

nikoho a  ničeho. Do toho, modli se modlitbu Srdcí Lásky 

a  konej Činy Lásky a  skrze toto Já ustanovím panování 

Mé Lásky všude a  stále. Nikomu se neomlouvej za to, že 

Mě miluješ, neobviňuj se z  toho, že přijímáš to, že jsi Má 
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Láska. Oni jsou ti, kteří by se měli omlouvat za to, že 

nepřijali Mou Lásku a  ne ty za to, že jsi Mou Láskou. 

Mně patří celý svět. Patří mi každé srdce. Jsem Bůh 

Lásky. Ty jsi Má Láska. Dal jsem ti nástroj modlitby, 

modlitby Mého Srdce, modlitby Mé Lásky. Miluji tě, Má 

Lásko. Miluji tě, Má lásko. Miluji tě, Má Lásko, pojď 

hlouběji do Mého Srdce. Patří ti. Vezmi si je. Miluji tě, Má 

Lásko. Má Lásko. Jsi Má Láska. Budeš, Má Lásko, budeš 

navždy, navždy, navždy, Mou Láskou. 
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OD DUCHA SVATÉHO 

 

Já, Bůh, Duch Svatý! Duch Lásky! Duch Otce a  Syna! 

Jsem v  tobě. Ty jsi ve Mně. Miluji tě, Má Lásko. Ty jsi 

Má Láska. Jsem Duch Lásky. Mou prací je, aby Láska 

v  každém srdci a  všude rostla. Jsem zdroj Lásky. Jsem 

Bohem Lásky. Jsem Duch Lásky. Ty jsi Má Láska. Jsi 

hluboko ve Mně a  Já v  tobě. Miluji tě. Jsi se Mnou navždy 

spojen. Pocházíš ze Mě. A  přicházíš zpět ke Mně. 

Jsi ve světě. Poslali jsme tě do světa, abys byl v  této 

době konkrétním zosobněním naší Lásky. Miluj všechny 

Mou Láskou. Získej všechny naší Láskou. Přiveď všechny 

k  naší Lásce. Ať všichni zakusí, že my jsme Láska, že Já 

jsem Láska. Já jsem Láska. Miluji tě, Má Lásko. Miluji tě, 

Má Lásko veškerou láskou, kterou jsem. Jsem zcela v  tobě 

a  ty jsi úplně ve Mně. Miluj Mě vším, co jsi, vším, co máš. 

V  žádné situaci se nikoho neboj, jsem s  Tebou. Posílím 

tě. Utěším tě. Budu tě učit. Povedu tě. Budu tě v  této chvíli 

inspirovat. Jdi cestou Mé Lásky. Dej vše, co máš a  co jsi, 

tomuto dílu Lásky, této nejdůležitější práci v  této době 

a  navždy. 

Jsem Duch, Duch Svatý, Duch Lásky. Vedu celý 

průběh stvoření. Všude řídím veškerý běh věcí. Vše je 

v  Mé ruce. Řídím a  inspiruji, bořím a  stavím. Jsem Duch, 

Boží Síla, Boží Duch, Boží Síla. Jsem v  tobě. Já jsem, Já 

jsem, Já jsem v  Tobě. Ty jsi můj, Já jsem Tvůj, všude 

a  pořád Mě poslouchej. 

Nazývej Mě Duchem Lásky. Jsem tam. Nazývej mě 

Duchem Svatým Lásky a  budu jednat. Nazývej mne 

Duchem Svatým Lásky a  Já ustanovím Lásku všude 

a  v každkém čase. Když se to zdá naprosto nemožné, 
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vzývej Mě, Ducha Svatého Lásky, jsem ti v  té chvíli 

zvláštním způsobem dán, abych byl s  tebou a  viděl, že jsi 

ve své práci uspěl. Jsem Boží Síla. Jsem Boží Láska. Jsem 

s  tebou. Tvoje práce se podaří. Tvá práce se zdařila. Tvá 

práce je Mou prací, tvá práce je prací Otce. Tvá práce je 

prací Syna. 

Tvá práce je Má práce. Tvá práce se povede. Žehnám 

ti! Amen. Jsem s  tebou. Nikdy se nikoho neboj. Jen Mi 

důvěřuj. Jsem s  tebou. Miluji tě. Miluji tě. Miluji tě. Miluji 

tě. Jsi mi svěřen. Budu tě inspirovat. Povedu tě. Úspěch! 

Sláva! Triumf! Království Lásky je zde! Čas je tady, dnes 

a  navždy. 
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OD NAŠÍ PŘEBLAHOSLAVENÉ MATKY 

PANNY MARIE 

 

Já, tvá Matka, Matka Boží Lásky, jsem služebnicí 

Páně, ale Bůh, Můj Bůh, Bůh, tvůj Bůh, Mě povýšil 

a  učinil Mě Matkou Božské Lásky. Nazývej Mě Matkou 

Lásky, tvou Matkou. To skrze mě se narodil na svět zdroj 

veškeré Lásky. Jsem Matkou Božské Lásky, Matkou 

Lásky. Neexistuje jiná Láska než ta zrozená ze Mě. Není 

jiná Láska, než Láska, kterou je Bůh. Není jiná Láska, než 

Láska, která je ve Mně. Není jiná Láska, než Láska, kterou 

je Trojice, Láska Otce, Láska Syna a  Láska Ducha 

Svatého. Vše ostatní, co lidé pokládají za lásku, je láskou 

pouze do té míry, nakolik přijímá a  odráží Boží Lásku a  je 

sjednoceno s  věčnou Láskou. Jsem Matkou Lásky. Je Mou 

povinností nést Lásku do světa, být Matkou Lásky. Můj 

úkol ještě neskončil. 

Můj úkol pokračuje v  tobě a  skrz tebe. V  této době 

Mi Otec dal tebe, stejně jako Mi dal (kdysi) svého Syna 

Ježíše, abych se o  něj postarala. 

Stejně, ve stejné míře a  stejnou láskou, kterou jsem 

sjednocena s  Ježíšem, jsem sjednocena s  tebou. Jsi Můj 

milovaný. Narozen ze Mě… Boží Láska. Dávám ti své 

srdce. Vezmi si Mé srdce. Mé čisté srdce. Mé srdce bez 

hříchu. Bůh učinil mé srdce čisté a  bez hříchu. V  tomto 

čistém srdci bez hříchu jsem počala Jediného 

Spravedlivého na světě. Na světě je věčné štěstí. Miluji tě, 

má Lásko. Miluji tě, má nejmilovanější Lásko. Miluji tě. 

Budu tě vždy a  navěky milovat. Budu navěky a  navždy 

milovat, navěky a  navždy tě budu milovat. Jsi uzavřen 
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v  Boží Lásce. Toto je modlitba a  práce Lásky. V  Boží 

Lásce jsi bezpečný. 

Nepřítel nad tebou nemá žádnou moc. Může křičet, 

bojovat. Nepřítel ví, jakou zodpovědnost máš v  této době 

za celý svět. Udělá vše možné, aby tě odradil. Ale neboj 

se. Protože Já jsem s  tebou, zachráním tě. Jsem v  tobě. 

Jsem tvá Matka. Jsem tvá Láska. Vždy tě budu milovat. Tu 

moc, s níž jsem Satanovi rozdrtila hlavu, mám nad ním 

stále. Jsem pořád po tvém boku. Kamkoliv jdeš, jsem tam. 

Kdekoliv mluvíš, jsem tam. Kdekoliv kážeš, jsem tam. 

Kdekoliv spíš, nebo pracuješ, jsem stále aktivní vedle tebe. 

Žádný nepřítel přede Mnou neobstojí. Mám od Boha moc 

rozdrtit, zničit nepřítele. Neboj se. Nesu tě ve svém náručí. 

Tisknu tě na své srdce. Mé srdce je v  tobě, Můj 

nejmilovanější. Tuto lásku mezi mnou a  tebou utvořil 

Bůh. Láska mezi tebou a  Ježíšem, Láska mezi tebou 

a  Otcem, Láska mezi tebou a  Duchem Svatým, je Láska. 

Nazývej mě vždy Srdcem Lásky a  Já budu bojovat, tisknu 

tvé srdce ke svému. Naše Srdce jsou jedno. Miluji tě. 

Neudělej žádnou chybu: pocházíš od Ježíše. Pocházíš 

od Otce. Pocházíš od Svatého Ducha. Já jsem tě nezrodila. 

Nepocházíš ze mě. Pocházíš z  Boha. Patříš Otci a  Synu 

a  Duchu Svatému – Nejsvětější Trojici Lásky. Zde je mé 

Srdce, mé Neposkvrněné Srdce. Vezmi si je celé. Abys byl 

plně sjednocen se  svým Srdcem. Miluji tě. Má Lásko. 
Miluji tě, Má Lásko. Jsem Matkou Lásky. 
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OD SV. JOSEFA 

Já, svatý Josef, Ochránce Svaté Rodiny. Dostal jsem 

zvláštní úkol od Otce, od Syna a  od Ducha Svatého, abych 

si vzal zvláštním způsobem na starost tebe a  dílo Dvou 

Srdcí Lásky ve světě v  této době, stejně jako jsem pečoval 

o  Srdce Lásky od samého začátku až do své smrti. Jsem 

zde, abych chránil Srdce Lásky před útoky ďábla, před 

Herodem. Se Srdci Lásky jsem uprchl do Egypta. Tak se 

starám o  tato Srdce Lásky až dodnes. Věčný Otec mi svěřil 

tuto péči a  já ji budu konat s  velikou Láskou a  oddaností, 

ještě více, než dříve. Dal mi velikou moc, abych se o  to 

mohl postarat, protože ví, že boj je hrozný. Chci tě jen 

ujistit, že já a  všichni svatí jsme na tvé straně. Ty jsi ve 

středu této práce v  tomto čase ve světě. Všichni Svatí jsou 

s  tebou. Pocházíš z  Otce a  Syna a  Ducha Svatého. 

Já, Josef, se všemi svatými v  Nebi i  na zemi jsme 

s  tebou. Svádíme boj v  této bitvě. Tato bitva je bojována 

a  vyhrána, i  když stále ještě probíhá. Neboj se nikoho 

a  ničeho. Všude, kde jsi, je s  tebou nesčetné množství 

Svatých. Zůstaň spojen s  Otcem, zůstaň spojen se Synem, 

zůstaň spojen s  Duchem Svatým. NEBOJ se jít kamkoliv. 

Neboj se vydávat svědectví o  Mé lásce – dosvědčuj tuto 
Lásku. 

Existuje jenom Boží Láska. Nazývám ji Mou Láskou. 

Srdce Lásky jsou mými zvláštními svěřenci. Srdce Lásky 

jsou navždy mou speciální prací. 

Bůh mě vybral, abych byl ochráncem Srdcí Lásky, 

stále, navždy, dokud všechno nebude Láskou, dokud 

všechno nebude navráceno Srdcím Lásky. Já se všemi 

svatými v  nebi jsme s  tebou. Já a  všichni svatí tě 
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milujeme, milujeme, milujeme a  ctíme tě. Ctíme tě! 

Vzdáváme ti čest, Srdce Lásky, Boží Lásko. Nejdůležitější 

práce v  dějinách této doby, nejdůležitější práce v  této 

době, nejvíce napadaná ze všech stran. Připrav všechny 

členy, ať se nebojí. Ať jsou jakkoli napadáni, všichni jsou 

chráněni. Všichni jsou chráněni.  

Pokud se nepřestanou modlit modlitbu Srdcí Lásky 

a  dělat dílo Lásky, jsou všichni chráněni. Bitva probíhá. 

Bitva je vyhrána. Je vyhráno! Vítězství! Vítězství! 

Vítězství! Srdce Lásky kralují, Srdce Lásky kralují, Srdce 

Lásky budou neustále kralovat, Srdce Lásky budou stále 

kralovat. Bůh ti žehnej. 
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JEŽÍŠ DĚKUJE VŠEM, KTEŘÍ NÁSLEDOVALI 

JEHO VÝZVU K MODLITBĚ A OBĚTI 

6. 7. 2001 

Děkuji všem, kdo odpověděli na tuto výzvu k modlitbě, 

kterou jsem seslal z nebe. Všichni, kdo bdí a modlí se uprostřed 

noci, jsou požehnaní. Žehnám jim svým věčným požehnáním 

Lásky. Žehnám jejich rodinám a jejich práci. Žehnám jejich 

pokolení. Svými modlitbami a obětmi Mě podporují, pomáhají 

Mi nést svět, zachraňovat svět, obnovovat Mou Církev, bojovat 

se zlem. Ať nikdy neochabují. Já jsem s nimi. Jsem s nimi vždy 

až do konce časů. Ať se nikdy neunaví. Jsem s nimi a nikdy, 

nikdy, nikdy je neopustím. 

Přijal jsem je i jejich oběť lásky. Jsou vonnými oběťmi 

Lásky ke mně. Světlo jejich modliteb a oběti prozařují temnotu 

hříchu, nenávisti, špatnosti a zla. Temnota je nemůže přemoci. 

Slabost je nemůže přemoci. Jejich láska je sjednocena s Mou 

Láskou. Jejich srdce jsou sjednocena s Mým Srdcem. Jejich 

krev stéká do Mé vlastní Krve. Jsem s nimi. Jsem s nimi 

sjednocen. Oni jsou sjednoceni se Mnou. Tvoří hrozivou 

armádu duší, které se modlí, milují a obětují se. Budoucnost 

světa a Církve i spása duší závisí na takových obětech Lásky 

a Modlitby. Ať se nikdy neunaví. 

Pokud uzří účinek svých obětí a modliteb v nebi, na zemi a 

pod zemí, budou žasnout, budou překvapeni. Nyní tomu 

neporozumí. 

Jejich modlitba a oběť otřásají peklem, osvobozují 

nesčetné duše v očistci, vykupují nesčetné duše na zemi 

a přinášejí nesmírnou radost v nebi. Jsem velmi utěšen 

a Má Matka a všichni Mí andělé a svatí jim děkují, chrání 

je a přimlouvají se za ně. Spolu se všemi Mými anděly 

a svatými tvoří obrovské a hrozivé vojsko. 
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Ďábel proti nim bojuje. Ať je to nepřekvapuje ani 

neodrazuje, že ďábel proti nim bojuje a snaží se je odradit. A ty, 

Můj synu Lásky, Mé Srdce Lásky, vůbec se netrap tím, že proti 

tobě povstalo celé peklo, že jsou ti strojeny nejrůznější úklady 

a že se proti tobě šíří všemožné pomluvy a vychází proti tobě 

mnoho hanopisů. 

Buď pevný, buď pevný, buď pevný! Nedívej se nalevo 

ani napravo, dozadu ani dopředu, nahoru ani dolů. Dívej 

se jenom na Mě. Upři svůj pohled na Mě. Já jsem, já jsem, 

já jsem. Pouze Já jsem. Já jsem Bůh a nikdo jiný. 

Konáš Mou Vůli, Mou věčnou Vůli. Mám z tebe nesmírnou 

radost. Jsem s tebou. Jsem s tebou. Jsem s tebou. Jsem s tebou. 

Podporuji tě největším možným způsobem. Tvé poslání je 

Mým posláním. Tvé poslání musí být úspěšné. Má Srdce Lásky 

musí zvítězit. Já jsem! Já jsem! Já jsem! 

Nyní velmi prosím své drahé děti, aby pamatovaly na to, že 

stále trpím, stále osamělý v mnoha svatostáncích světa, 

v mnoha srdcích na světě, v mnoha kostelích, v mnoha 

rodinách jsem opuštěn a nezajímají se o Mě. Vyzývám všechny 

své milované, aby mi dělali společnost, 15 minut denně je 

postačujících, to Mi prozatím stačí. Ať si každý zvolí dobu, kdy 

může přijít a zůstat se Mnou alespoň 15 minut. Jen zůstávejte 

se Mnou. 

Prostě Mě navštivte. Řekněte Mi jen slovo Lásky. 

Navštěvujte Mě osamělého v kostele, navštěvujte 

Mě osamělého ve vězeních, navštěvujte Mě osamělého 

v nemocnicích, navštěvujte Mě osamělého v domovech starých 

lidí, navštěvujte Mě osamělého a opuštěného v mnoha 

domovech, místech a městech na celém světě. 

Prosím, přijďte! Přijďte! Přijďte! 

Všichni, kteří jsou připraveni konat tento apoštolát lásky, 

ať věnují svá srdce a svou lásku, ať Mi dají svá jména. Vepíši 

je do svého vlastního Srdce Lásky. Přijďte! Přijďte! Přijďte! 
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Tento navštěvující apoštolát Lásky, Srdcí Lásky, bude vzkvétat 

na celém světě. Když to bude konat dostatek lidí, Láska bude 

panovat všude, na zemi tak jako v nebi. Já jsem Bůh Lásky. 

Já jsem! Já jsem! Já jsem! Já jsem, který jsem, Bůh Lásky. 

Já jsem, který jsem, Bůh Lásky. Když někdo navštíví Mě nebo 

se navštívíte navzájem, ať pronese modlitbu Srdcí Lásky. 

Žehnám všem, kteří budou vykonávat tento apoštolát, svým 

věčným požehnáním lásky. Žehnám všechny, kdo budou toto 

šířit, veškerým požehnáním svých Srdcí Lásky. 

Budu učitelem všech, kdo to budou ustavičně vykonávat. 

Já sám je budu vyučovat a povedu je k dokonalosti ve své škole 

lásky, ve svém Srdci Lásky. Zůstanou pevní v Mých Srdcích 

Lásky. 

Nikdy neodpadnou. Žádný ďábel je ode Mě nemůže 

odloučit. Žádné selhání je nezničí. Vždy je pozvednu a ponesu 

je na svých rukou a přitisknu je na své Srdce. Mé Srdce Lásky 

je jejich útočištěm, jejich útěchou, jejich spásou. Já jsem! 

Já jsem! Já jsem jejich Láskou! Oni jsou Mé milující děti Mých 

Srdcí Lásky. Všechny je miluji věčnou Láskou a všem jim 

žehnám svým věčným požehnáním Lásky. 

Zůstaňte v Mé lásce! Zůstaňte v Mých Srdcích Lásky! 

Zůstaňte sjednoceni se Mnou! Jsem s vámi jedno. Všichni, 

kdo v tom zůstávají pevní, obdrží Mé věčné Požehnání. 

Požehnám jejich pokolení, jejich rodinám, jejich práci. Žádný 

z nich se neztratí. Utěším je ve všech situacích. Zůstanu s nimi 

vždy v jejich zkouškách a trápeních, zvláště v těch, které pro ně 

budou nejobtížnější, když budou nejvíce opuštěni, zvláště v 

hodině jejich smrti. Jsem s nimi. Budu jejich útěchou, jejich 

slávou, jejich štěstím. Já jsem! Já jsem! Já jsem! Já jsem, který 

Jsem, Bůh lásky. 

Skrze ně vyliji své požehnání na všechny ty, ke komu 

půjdou a na všechny, kdo k nim přijdou. Znovu vyliji svá věčná 

požehnání na celou svou Církev. Kostely, v nichž se uskuteční 
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mnoho těchto návštěv, zakusí znovuzrození ve víře, naději a 

lásce. 

Skrze ně požehnám všem v jejich rodinách, jejich 

příbuzným a společenstvím. Zamýšlím skrze ně vylít své věčné 

požehnání na všechny. Mé děti, miluji vás. Mé milované děti, 

darujte Mi tento čas – teď alespoň patnáct minut denně a Já vám 

dám věčnost – na věky věků. Amen. 

 
Původní anglickou verzi JESUS THANKS ALL... schválil Rev. Dr. Ayo-

Maria Atoyebi O.P., katolický biskup diecéze Ilorin, Nigérie. Slavnost 

Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a památka Neposkvrněného Srdce Panny 

Marie, květen 2002.   
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TOTO JE MODLITBA 
NOVÉ DOBY VLÁDY LÁSKY 

1999 

Toto je modlitba nové doby, doby vlády Lásky, vlády Srdcí 

Lásky. Víš, že modlitby Lásky nikdy neskončí? Naděje může 

skončit, víra skončí, ale Láska nikdy neskončí. V nebi se modlí 

pouze modlitba Lásky. Víš, že Já se také modlím, i když jsem 

v nebi? Otec se také modlí, Duch Svatý se také modlí. Říkáme 

nekončící modlitbu Lásky. Miluji Tě, Otče! Miluji Tě, Synu! 

Miluji Tě, Duchu Svatý! Tato modlitba nikdy nekončí. Já jsem 

tě naučil tuto modlitbu Lásky – jejíž verzí je Modlitba Srdcí 

Lásky. 

Jejím prostřednictvím tě zamýšlím uvést do této nové doby 

Lásky – doby vlády Srdcí Lásky. Můj Synu, nepřestávej psát, 

neochabuj. Zamýšlím tě uvést do hlubiny tajemství života, 

do hlubin tajemství Lásky. Já jsem Láska! Já jsem Život! 

Mimo Mne není život, není láska, pouze smrt a bídné ubohé 

nic. Mé dítě, pojď do Mého Srdce. Co vidíš? Co zakoušíš? 

(Vidím a zakouším planoucí oheň Lásky. Nekonečný oceán 

ohně Lásky. Nepopsatelná záře. Nepopsatelný pokoj. 

Nepopsatelná radost, nepopsatelné ticho. Nepopsatelná 

LÁSKA. Nepopsatelné sjednocení. Nepopsatelná jednota. 

Dokonalé sjednocení srdcí, bytí, osob, dokonalé vyplnění všech 

našich skutečných tužeb srdce.) 

Můj synu, toto je místo, kam patříš. Dal jsem ti své Srdce, 

to je to, co vlastníš a to, co vlastní tebe: Má Láska. 

Ty jsi Má Láska. Nezáleží na tom, jak tě napadají, nezáleží 

na tom, jak tě urážejí, nezáleží na tom, jak tě zavrhují, nezáleží 

na tom, co všechno na tebe zkoušejí, nezáleží na tom, 

co si o tobě myslí, nezáleží na tom, co o tobě říkají, nezáleží na 

tom, co ti dělají. Obklopil a zahalil jsem tě svou Láskou. V Mé 

Lásce jsi dokonale v bezpečí. Nikdo a nic tě nemůže oddělit od 
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Mé Lásky. Nikdo a nic nemůže oddělit Mou Lásku od tebe. Ty 

jsi Má Láska. 

Ty jsi ve Mně a Já v tobě. Ať je tvým jediným zájmem 

milovat Mně a milovat všechny Mou Láskou. Všechno, 

co miluješ Mou Láskou, navracíš (k) Mé Lásce. Navrať 

všechno (k) Mé Lásce. Získej všechny v Mé lásce a pro Mou 

Lásku. Jdi ke všem a obejmi všechny Mou Láskou. Mé Srdce 

je vaším nebem na zemi. Má Láska je vaším nebem. Nebe 

je mezi vámi. Nebe je Má Láska. Má Láska je v tobě. Má Láska 

žije v tobě. Já jsem tvým nebem. Já jsem v tobě. Ty jsi ve Mně. 

Ty jsi můj. Zůstávej ve Mně. Nic tě ode Mne neodloučí.  

Já jsem v tobě. Ty jsi ve Mně. Ty jsi můj. Zůstávej ve Mně. Nic 

tě ode Mne neodloučí. 

Nic Mne nemůže odloučit od tebe, pouze tvá vůle, ale nyní 

Já mám tvou vůli. Má Vůle je tvou vůlí. Má Vůle je v tobě a tvá 

vůle je ve Mně. Tvá vůle je dokonale sjednocena s Mou. Toto 

je stupeň svatosti, jaký chci, tak abys ty byl pouze ve Mně a Já 

žil v tobě. Jsi se Mnou dokonale sjednocený a Já jsem 

sjednocený s tebou. Ty jsi v jednotě se Mnou a s Otcem 

a s Duchem Svatým. Jsi v jednotě s Mou Matkou a se všemi 

Mými Anděly a svatými. Všude, kde jsi, tam jsem i Já, 

a kde jsem Já, jsi i ty. Ty jsi Mnou. Já jsem tebou. Jsme jedno. 

Ty ve Mně a Já v tobě. 

V tobě, skrze tebe, a s tebou zamýšlím získat a přitáhnout 

všechny duše k Mé Lásce, ke Mně, k Otci a k Duchu Svatému. 

Můj synu, miluj Otce a Ducha Svatého stejnou Láskou, jakou 

miluješ Mne, to je Mou Láskou. My jsme jedno. Milovat 

znamená milovat Otce a milovat Ducha Svatého. Přesto 

je dobré to jasně vyjádřit: Miluji Tě, Můj synu. Miluji Tě, Otče, 

miluji Tě, Synu Boží, miluji Tě, Duchu Svatý. Tím, že miluji 

Otce, miluji sám sebe, tím, že miluji Ducha Svatého, miluji sám 

sebe. Tím, že miluji Otce a Ducha Svatého, miluji Lásku. Otec 

je Láska. Duch Svatý je Láska. Já jsem Láska. My jsme Bůh, 
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Bůh Lásky. Bůh Láska. My jsme Láska. My jsme Láska. My 

jsme Láska. Patříš Nám. Pocházíš ode Mě. Pocházíš od Nás. 

Náš život je pouze Láska. 

Naše Láska je život. Milovat Nás je Láska a život. Milovat 

Otce je život. Milovat Ducha Svatého je život. Milovat Lásku, 

milovat Boha – Lásku, která je život – žít Lásku, žít v Lásce, 

žít v Bohu, to je Život věčný. Každému člověku jsem nabídl 

Život věčný. Já jsem stvořil a nabídl Život věčný všem duším, 

všem srdcím, všem lidem. 

Bůh je věčná Láska a věčný Život. Buď ve Mně. Já jsem 

v tobě. 

Řekni všem členům Mého Srdce Lásky, že jsou členy Mé 

Lásky a členy Mého života. Řekni jim, že náležím jim a oni 

náleží Mně. Oni jsou ve Mně a Já v nich. Řekni jim, že čistý 

a svatý život, čistá a svatá Láska je naprosto nezbytná k tomu, 

aby zůstali ve Mně. Chci, aby oni všichni zůstali ve Mně a rostli 

ve Mně. Já v nich a oni ve Mně. 

Chci s nimi být jedno. Stal jsem se jedním z nich, aby oni 

byli jedno ve Mně. Já v nich a oni ve Mně. Právě jako Otec 

je ve Mně a Já v Otci, a Duch Svatý je ve Mně a Já v Duchu 

Svatém, a Otec v Duchu Svatém a Duch Svatý v Otci. My jsme 

jedno a všechno! Jeden ve všech a všichni v Jednom. Takže, 

stal jsem se člověkem, jeden s lidstvem, aby lidstvo bylo jedno 

se Mnou – jedno s Námi, s Otcem a se Mnou a s Duchem 

Svatým. 

Můj Synu, Můj plán naplnění všeho je plánem pro naplnění 

všech věcí ve Mně, v Lásce, v Životě, v Duchu Svatém, v Otci. 

Je to věčný plán pro stvoření a spásu všech v Boží Lásce 

a Životě. Bůh je Láska, Bůh je Život, všichni nachází své 

naplnění v Lásce, v Životu. Já jsem Láska a Život. Všichni 

najdou svůj život a Lásku ve Mně. Beze Mě neexistuje život 

ani Láska. 
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Miluji všechny, to je důvod, proč jsem dal Život všem: 

a Já jsem dal život všem, protože chci přitáhnout všechny 

do Mé Lásky, sjednotit všechny v Mé Lásce. Já jsem Jedno 

a Všechno, Počátek a Konec, Alfa i Omega. Vše je ve Mně. 

Vše bude jedno ve Mně a Já jsem všechno ve všem. 

Toto poselství a práce Mých Srdcí Lásky je poselství a 

práce Lásky, poselství a práce života; poselství a práce jednoty. 

Já ve všem a všechno ve Mně. Já jsem jedno ve všem a všechno 

je jedno ve Mně. Ty jsi jedno ve Mně a Já jsem jedno v tobě. 

Má Lásko, ty jsi Mnou. Já jsem tebou, My jsme jedno. 

 

Původní anglickou verzi THIS IS THE PRAYER OF THE NEW 

TIME... schválil Rev. Dr. Ayo-Maria Atoyebi O.P., katolický biskup 

diecéze Ilorin, Nigérie. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a památka 

Neposkvrněného Srdce Panny Marie, květen 2002. 
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POSELSTVÍ ČLENŮM SPOLEČENSTVÍ DVOU 

SRDCÍ LÁSKY 

Září 1999 

Mé údy, údy mé Lásky, údy mého těla, údy mého Srdce, 

údy mé Krve! Je to ta stejná Láska mezi Mnou a Mým Otcem 

a Duchem Svatým. Je to ta stejná Láska, která mě navždy 

spojila s Mou Matkou. Je to ta stejná Láska, která je mezi Mnou 

a vámi, mezi Mnou a každým z vás osobně. Miluji vás všechny 

jednou a toutéž Láskou. Jsem Láska, já se neměním. Jsem Bůh 

Lásky, váš Bůh, vy všichni jste děti mé Lásky. Zplodil 

jsem jednoho a každého z vás Svou Láskou, Svým Srdcem 

Lásky. Milované děti mého Srdce! Mé Srdce je vaším 

domovem, má Láska je váš život. Žijte vždy a všude život 

Lásky, žijte život modlitby a skutků Lásky. Důvěřuji vám. 

Svěřuji vám nejhlubší tajemství svého Srdce. Hořím Láskou 

k vám — k vám všem a ke každému z vás. Má Láska 

je pro vás vším. 

Neznepokojujte se. Nebojte se. Dokud zůstáváte v Mém 

Srdci Lásky – v Mém Srdci a v Neposkvrněném Srdci 

Mé Matky, která jsou navždy spojena a sjednocena v Lásce, 

jste v bezpečí. Satan nemá nad vámi žádnou moc. Dokud 

zůstáváte spojeni se mnou v mém Srdci Lásky, žádná 

katastrofa, nic vás nemůže zničit v Mé Lásce. 

Montforte, můj milovaný! Sjednoť všechny Mé děti 

v Mé Lásce. Shromáždi všechny moje děti v mém Srdci Lásky! 

Sjednoť všechny v mé Lásce. Je to naléhavé. Vylij Krev 

mé Lásky na všechny. Miluj všechny mou Láskou. Láska 

existuje. Je to Láska. Pouze Láska. Láska je vše. Láska je to, 

co vás a všechny mé děti spojuje se mnou, s mým Otcem 

a se Svatým Duchem, s mou Matkou a se všemi anděly 

a svatými, se všemi, kteří jsou v Nebi a se všemi vykoupenými 

na zemi. Láska je všechno. Láska je to, co vás odděluje 
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od satana. Satan nemůže milovat. Ďábel Mě nemůže milovat. 

On vás nemůže milovat. On nemůže milovat ani sám sebe. 

V okamžiku, kdy by miloval, přestal by být ďáblem. 

Usmrťte ďábla láskou. Zničte ho láskou. Dokud zůstáváte 

v mé svaté a čisté Lásce, dokud jste spojeni navzájem čistou 

a svatou Láskou, nemá satan žádnou moc. V mé Lásce 

jste chráněni, ona vás mocně ochraňuje. Nejlepší a nejvyšší 

bezpečí pro vás je v Mém Srdci Lásky. Zůstaňte v Mé Lásce. 

Zůstaňte v mém Srdci Lásky. 

Triumf mého Srdce Lásky je tady. Má Láska je ve vás. 

Království mého Srdce Lásky přichází mezi vás. Zůstávejte 

vždycky spojeni se mnou a mezi sebou navzájem čistou 

a svatou Láskou. Já jsem ve vás. Já jsem s vámi. Jsem zde pro 

vás. Já Jsem. Já Jsem. Já jsem: skrze tuto modlitbu — modlitbu 

mého Srdce Lásky. 

Tato modlitba je cenným darem mé nejhlubší a nekonečné 

Lásky. Dobývejte svět, celý svět Modlitbou, touto Modlitbou 

Mé nejhlubší a Nekonečné Lásky: Modlitbou Mého Srdce 

Lásky. Já sám jsem tou modlitbou. Dobývejte všechna místa 

a všechny touto modlitbou. Ať dospěje do každého srdce, 

ať dojde do každého domova. Neztrácejte čas. Přeložte 

ji do všech jazyků a přineste ji ke všem kulturám. 

Tato Modlitba a skutky lásky - modlete se tuto modlitbu 

všude a v každou dobu, čiňte skutky lásky všude a neustále. 

Mé je celé stvoření. Dávám vám vše, abyste byli Mou Láskou, 

abyste byli Mou Láskou v celém mém stvoření. Buďte všude 

mou Láskou. Přinášejte všude mou Lásku. Nebojte se. Láskou 

nemůžete nikoho zranit. 

Tato modlitba je má Láska. Má Láska nemůže 

být znesvěcena nebo zničena. Nic to nemůže způsobit. 

Má Láska může být odmítána, ale Má Láska nemůže 
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být znesvěcena, ani zničena. Má Láska, to jsem Já. 

Já jsem Má Láska. Jsem Bůh Lásky. 

Tato modlitba nemůže být zneužita. Já sám jsem zárukou 

této modlitby. Vylijte tuto modlitbu jako déšť na všechny dobré 

i zlé lidi. 

Dobývejte touto modlitbou celý svět, celé stvoření. Skrze 

tuto modlitbu vládne má Láska. Skrze tuto modlitbu a skutky 

lásky panuje má Láska. Láska je Život a smyslem celého života 

je Láska. Bez Lásky není Život. Smyslem života je Láska. 

Jediné a konečné naplnění života je v Lásce. Já jsem Láska. 

Mé dítě, neztrácej čas. Nikdy nepochybuj, nikdy 

nepochybuj. Uč všechny modlit se a konat skutky lásky. 

Nechť se všichni modlí a konají skutky lásky. Skrze svou 

Lásku získám všechny pro sebe. Až budu vyvýšen, přitáhnu 

všechny k sobě. Jsem Bůh, Bůh Lásky. Jsem Láska. Ať všichni 

přijdou ke Mně. 

Jsou-li ode mne odloučeni, tak jsou ztraceni. Jsou-li 

se mnou spojeni, tak jsou zachráněni. Toto spojení se mnou 

v mém Srdci Lásky už je zde v této Modlitbě a skutcích Lásky. 

Mé dítě! Mé děti, nikdy se neunavte, neznepokojte nebo 

nerozhněvejte. Buďte stále veselí, plni radosti, štěstí a naděje, 

která vyvěrá z hlubiny Srdce. 

Má Láska je pro vás všechno. Vše, co potřebujete, 

je má Láska. Vše, čím jste, je má Láska. Mimo mou Lásku 

nejste nic, neexistujete. V mé Lásce vlastníte plnost života 

a bytí. Jste naplněni. 

Přeji vám štěstí zde i v onom životě. Přeji vám, abyste 

vlastnili plnost života v tomto i onom životě. Toto je možné 

pouze se mnou, v mé Lásce. Přijďte! Přijďte! Přijďte! Přijďte 

k mé Lásce! Vejděte do hlubin mého Srdce! 

Tuto modlitbu se nikdy nemůžete modlit příliš často. Láska 

nemůže být nikdy milována nadmíru, nikdy nemůže být dost 
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lásky, přespříliš lásky. Nikdy nemůže být příliš mnoho 

Modlitby, přespříliš Modlitby. 

Ať každý úder srdce vyslovuje tuto lásku, modlí se tuto 

Modlitbu. Ať se všechno modlí tuto modlitbu, vyslovuje tuto 

Lásku, vyjadřuje tuto Lásku.  

Ať jsou všechna místa naplněna touto Modlitbou, touto 

Láskou. Ať všude hoří plamen Mé Lásky. Ať všechno hlásá 

Mou Lásku. 

Ó, má Láska je všechno. Má Láska! V Mém Srdci Lásky! 

Miluji všechny. Miluji všechny. Miluji všechny. Ať všichni 

přijdou k Mé Lásce. 

Modlitba Lásky je modlitbou nové doby. Modlitba Srdcí 

Lásky je modlitbou nových časů!  

Milujte tuto modlitbu! Modlitba je Láska! Láska je Život! 

Modlitba je Život! Život je Modlitba. Život je Láska! Žijte 

Lásku, to je všechno. 

Děkuji, že mi nasloucháte, že mě milujete. Děkuji, že ke 

Mně přicházíte. Děkuji, že mě milujete. Jsem Láska. Proměním 

vás v planoucí oheň mé Lásky. Má Láska! Má Láska! Má Láska 

bude panovat. Má Láska vládne. Má Láska kraluje v Nebi. 

Má Láska bude vládnout na zemi. Ó, má Láska kraluje. 

Ó, má Láska bude vládnout. Ó, má Láska vládne. 

 

Původní anglickou verzi MESSAGE TO THE MEMBERS... schválil 

Rev. Dr. Ayo-Maria Atoyebi O.P., katolický biskup diecéze Ilorin, 

Nigérie. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a památka 

Neposkvrněného Srdce Panny Marie, květen 2002. 
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KRISTUS KRÁL 

Poselství pro celý svět 

20. 11. 2005 

Můj synu, toto je Mé poselství pro celý svět. 

Já jsem Ten, který jsem Začátek a Konec, Alfa a Omega, 

Stvořitel a Spasitel, Ten, který plánuje i dokončuje, Jeden 

a Vše, První a Poslední. Jsem Ten, který je, byl a bude. 

Přišel jsem pečovat o své, o všechno, co je Mé. Mně patří 

celé stvoření. Vše, co existuje, má původ ve Mně, v Mé Lásce. 

Já jsem Láska a Bůh Lásky. Já sám jsem Láska a vše, 

co jsem udělal je z Lásky. Má Láska je začátek a konec všeho. 

Od samého začátku jsem naplánoval, že vše dojde naplnění 

v Mé Lásce a pouze v Mé Lásce může vše, co existuje, dojít 

naplnění svého bytí. 

Tím spíše může pouze v Mé Lásce dojít spásy a naplnění 

každá duše, každý člověk. Mimo Mou Lásku nemůže 

být nic zachráněno, všichni jsou určeni ke spáse a naplnění 

v Mé Lásce. 

Miluji vše, co jsem učinil a vždy budu milovat vše, co jsem 

učinil, protože jsem Láska, Láska, Láska, Nekonečná Láska. 

Je Mou věčnou touhou přivést všechno Mé stvoření k věčnému 

naplnění v Mé Lásce. Je Mou věčnou Vůlí ustanovit Království 

Mé Nekonečné Lásky v celém Mém stvoření – dokonce mezi 

neživými věcmi. Je to Má neměnná a věčná Vůle, kterou 

jsem se rozhodl uskutečnit a přivést k dokonalému naplnění. 

Já jsem Bůh a nikdo jiný. Ustanovím vládu své Lásky 

v celém svém stvoření. Pokoj a Láska bude vládnout v celém 

Mém stvoření a po celém Mém stvoření, s ním a skrze něj. 

Už jsem ustanovil své Království v nebi, své věčné 

Království v nebi mezi Mými anděly a svatými. Nyní 

je Mou věčnou touhou, abych ustanovil své stejné panování 
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na Zemi, aby byla Má vůle plněna na Zemi stejně, jako 

je plněna v Nebi. 

Chci, aby se celé Mé stvoření radovalo z milující 

přítomnosti a vlády Mé Lásky. Jsem Láska a Bůh Lásky a Bůh 

všech. Sám jsem to tak rozhodl a sám přivedu svůj věčný plán 

k úplnému naplnění. 

Nyní jsem poslal svého Syna na svět jako člověka, aby 

ukázal všem lidem - mému celému stvoření - jak velmi 

je miluji. Použil jsem přitom lidskou podobu, abyste 

mi rozuměli a mohli Ho následovat. Všechny jsem povolal, aby 

následovali mého milovaného Syna, aby se s ním sjednotili. 

Je to Má vůle sjednotit v Něm všechno. Všechno na Zemi 

i na Nebi. Je Mou věčnou vůlí ustanovit Mé Království jako 

Království a vládu Mého Syna, Mého Jednorozeného Syna 

a přivést všechny k tomu, aby Jej milovali a uctívali. 

Dal jsem Mu Jméno, které je nad každé jiné jméno: Ježíš 

Kristus. Při Jeho Jménu by mělo pokleknout každé koleno, 

každá hlava se sklonit (v prostraci) k zemi a každý jazyk 

vyznat, že Ježíš Kristus, Můj Syn, je Pán. 

Ať si nikdo nemyslí, že může potěšit Boha, jestliže 

nemiluje a neuctívá Mého Syna, Pána Ježíše Krista. 

Každý člověk, duše, tvor, duchovní nebo hmotný, nebo 

jiný, který odmítá milovat, sloužit a Jeho ctít a uctívat, být 

sjednocen s Ním - jediným Pánem Ježíšem Kristem – se už tím 

odsoudil k věčnému odloučení, nesváru, nenávisti a tím 

k věčnému trestu. 

Každý člověk, každá duše, každý duch, každé stvoření 

na nebi i na zemi, pod zemí a kdekoli jinde v celém 

Mém stvoření musí Mému Synu sloužit, Jej ctít a uctívat 

navěky věků. 

To je Má věčná Vůle. Toto jsem rozhodl od věčnosti, 

ze své nekonečné Lásky. Pouze v Něm, s Ním a skrze Něho 
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chci stvořit, spasit a přivést k završení celé své stvoření v nebi 

i na zemi. 

Nikdo ke Mně nemůže přijít než skrze Něj. On je Jediná 

cesta, Pravda a Život. Pouze Jeho jsem poslal jako 

svůj dokonalý Obraz, On jediný je můj zrozený Syn. 

On jediný je Pán. Pouze On je Spasitel. 

Pouze v Něm, s Ním a skrze Něj může kdokoli, kterýkoli 

tvor na nebi i na zemi přijít ke Mně. V Něm, skrze 

Něj a pro Něj jsem vše stvořil a vše přivedu k naplnění. 

Má Lásko, napiš, co ti říkám: je to věčná a neměnná pravda. 
Pravda života, pravda Lásky, věčná Boží pravda. Já jediný 
jsem Bůh. A ty jsi Moje Láska. 

Nyní je čas pro Vládu Mé Lásky a My (Nejsvětější Trojice 

Lásky) jsme tě poslali, abys ustanovil vládu Lásky v celém 

stvoření, v každém srdci a v každé duši, v každém člověku. 

Poslali jsme tě, abys zapálil oheň Božské Lásky v každém 

srdci, v každém domově, v každé komunitě, v každé duši 

a v každém člověku, v každém tvoru, v celém stvoření. 

Má Lásko, ať v tobě září nádhera tvého Boha a skrze tebe 

ať vyzařuje do celého stvoření. Žij život, který jsme pro tebe 

ustanovili a poslali tě jej žít. Žij ho naplno a bez kompromisů, 

aby všichni mohli vidět, jak v tobě září slavná nádhera tvého 

Boha, tvé Lásky a tvého Všeho (Můj Bože, má Lásko, 

mé Všechno). 

Láska je Božská. Láska je z Boha. Bůh je Láska. Všichni 
jsou povoláni k Lásce, protože Láska pochází od Boha a Láska 
je z Boha a Bůh je Láska a Láska je Bůh. Bůh z Boha, Světlo 
ze Světla, Láska z Lásky. Pravý Bůh z Pravého Boha. 

                                 Království Boží 

je Království Krista, Jeho Syna 

a Království Jeho Lásky. 
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JEDINÉ BOŽÍ ŘEŠENÍ 

Září 2004 

 Pracuj teď usilovně a dosáhni všeho, čeho chci, abys 

dosáhl. Času je málo a ty toho musíš tolik vykonat. 

Je třeba, aby se toto poselství dotklo všech duší. Každý 

člověk musí dostat příležitost a šanci setkat se se Mnou v Mých 

Srdcích Lásky, být plně informován a obdržet nabídku 

a pozvání přijít ke Mně a sjednotit se se Mnou. 

Potom to rozhodnutí být se Mnou nebo proti Mně musí 

každý učinit s plným vědomím dopadů, přínosů, požehnání 

a zisků nebo ztrát, důsledků a kleteb, které to přináší. 

Ať jsou všichni hojně a plně informováni, aby se mohli 

rozhodnout se pro Mne a Má Srdce Lásky, nebo proti Mně 

a Mým Srdcím Lásky. 

Ať žádná lidská bytost neříká: Nikdy jsem neslyšel, 

že existuje něco jako Bůh, Láska, Srdce Lásky. Ať nikdo 

neříká: Nikdy jsem neslyšel, že existuje něco jako Eucharistie. 

Ať nikdo neříká: Nikdy mi nikdo neřekl, jaké důsledky nebo 

přínosy a požehnání se skrývají v Srdcích Lásky. Ať nikdo 

neříká: Nikdy jsem neslyšel o jednotě Dvou Srdcí Lásky 

a nikdy mi nikdo neřekl, že bych se s těmito Dvěma Zraněnými 

a Krvácejícími Srdci měl sjednotit. Ať nikdo nemůže prohlásit, 

že nevěděl, že toto řešení je z Nebe, od Boha. 

Ať nikdo nemůže říci, že nikdy neslyšel/a, že toto je Jediné 

Boží Řešení, zjevené malému dítěti jako jediné řešení pro 

vykoupení všech, pro spásu celého světa. 

Milovaný, to je to, co musíš všem sdělit. Nikdo není 

vyloučen z Mé Lásky. Nikdo není vyloučen ze spásy. Nikdo 

není zproštěn toho, být plně informován o Mých Srdcích Lásky. 
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Má lásko, nedovol nepříteli, aby dál šířil lži o Mých Srdcích 

Lásky a zabraňoval tak lidem přijmout Mne v Mých Srdcích 

Lásky, přijít ke Mně, sjednotit se se Mnou v Mých Dvou 

Zraněných a Krvácejících Srdcích a mít záruku věčného života. 

Je třeba, aby tento Můj plán spásy všech lidí byl jasný 

a přístupný všem. Nikdo nemá právo odpírat Mému lidu, 

žádnému člověku, žádné duši tuto nejdůležitější, spásnou, 

vykupující a naplňující pravdu. 

Je určena ke spáse duší a všechny duše mají nezadatelné 

právo na toto poznání Spásy. Nikdo nemá z jakéhokoliv 

důvodu právo žádné duši odpírat tuto nejprospěšnější a věčně 

a nekonečně důležitou pravdu života, lásky, víry a naděje. 

Všechny duše jsou stvořeny ke spáse. 

Drahý synu, prosím, pracuj usilovně a zprostředkuj všem 

duším tuto zprávu v její čistotě, plnosti, svobodě a svatosti. 

Ať každá duše, která je schopna se rozhodovat, má možnost 

učinit s plným vědomím jasné rozhodnutí. 

Závisí na tom věčná spása mnohých, nejen těch lidí 

samotných, ale i spása těch, kdo jsou kolem nich, kdo byli před 

nimi, i těch, kdo přijdou po nich. 

Milovaný, nenech se od tohoto poslání nikým odvést. 

Všichni, kdo tě od něho odvádějí, toho budou litovat. Všichni, 

kdo se snaží mu zabránit nebo bojují proti této misi lásky, této 

škole lásky, této vládě Mé Lásky, toho budou litovat. Já chci, 

aby Mě přijali v Mých Srdcích Lásky. 

Přijímat Mě v Mých Srdcích Lásky je jako přijímat 

Mě v Mém Vtělení, přijímat Mě v Nejsvětější Svátosti, přijímat 

Mě v Mé Lásce, přijímat Mě v Mých Srdcích Lásky. 

Odmítat Mě přijmout v Mých Dvou Srdcích Lásky 

je to samé jako odmítat Mě přijmout v Mé Lásce, odmítat 

Mě přijmout v Nejsvětější Trojici Lásky, odmítat Mě přijmout 
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v Mém Vtělení, odmítat Mě přijmout v Mých svatých 

svátostech, zvláště v Nejsvětější Svátosti Eucharistie. 

Má to ty samé důsledky jako odmítat Mě přijmout 

v Mé Církvi, odmítat Mě přijmout v Mých apoštolech, 

prorocích, svatých a andělech, v Mých služebnících, 

v Mém Synu a Mé Lásce, kterého jsem poslal svému lidu, 

svému stvoření. Já chci spasit celé své stvoření. Chci spasit 

všechny duše. Chci spasit celou svou Církev, všechen svůj lid, 

celou svou Církev. 

Ať všichni vědí, že mám tuto pevnou, věčnou a bezmeznou 

vůli spasit všechny lidi v Mé Lásce, v Mých Srdcích Lásky, 

jimi a skrze ně! 

Ať to všichni jasně slyší a ať všichni obdrží tuto výzvu, 

ať všichni obdrží pozvání přijít ke Mně a sjednotit 

se s Mou Láskou, s Mými Srdci Lásky, s Mými Dvěma 

Zraněnými a Krvácejícími Srdci Lásky. Jsem s tebou 

a se všemi, kdo jsou s tebou, nyní a na věky věků. Amen. 

 Drahý synu, neboj se předávat tuto pravdu tak, 

jak ti ji dávám Já. Je to naprosto pravdivé, je to Pravda. Tato 

pravda je absolutně a nekonečně pravdivá. Milovaný, zůstaň 

v Mé Lásce. Zůstaň pravdou Mé Lásky. Ať všichni vidí pravdu 

Mé Lásky v tobě a skrze tebe. 

Pokoušeli se (už) všemi způsoby šířit všemožné lži, 

varování a překážky ohledně tebe a kolem tebe a dokonce útočí 

i na ty, kteří jsou s tebou. 

Drahý synu, povstaň a braň Mě. Braň pravdu, kterou jsem. 

Braň Lásku, kterou jsem. Braň Svatost a Čistotu, kterými jsem. 

Žij Mě a braň Mě. Dovol, abych žil v tobě, žil tebe a bránil Sebe 

sama v tobě. Nech Mě žít tebe a bránit Sebe v tobě. 

Je to ten stejný nepřítel, který nechce, aby lidé přišli 

k poznání pravdy, a tak došli k poznání spásy. Je to ten stejný 

odvěký a zuřivý, zapřisáhlý nepřítel, který se snaží zabránit 
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tomu, aby pravda Lásky Srdcí Lásky zazářila, a horlivě šíří 

strašný černý mrak a smrdutý dým lží, pochybností, odvádění 

od toho a dokonce varování a pronásledování zaměřeného proti 

Mně, proti tobě a proti Mému Společenství. Ale neboj se! 

Drahý synu, toto je čas pro vítězný triumf Mé Lásky, 

Mých Srdcí Lásky nad všemi silami zla, temnoty, špatnosti, 

zloby a hříchu. 

Milovaný, prosím tě, dělej všechno, co ti přikazuji, 

a vyhýbej se všemu, co zakazuji. Miluji tě věčnou 

a nekonečnou láskou a stejně tak miluji všechny, kdo jsou 

s tebou a následují tě, Můj milovaný. 

Je to ten stejný odvěký a zapřisáhlý nepřítel, který se snažil 

zabránit tomu, abych se stal člověkem, který se snažil 

podněcovat Heroda, aby mě zavraždil a zmasakroval betlémské 

děti, který vstoupil do srdcí, myslí a duší všech těch, kteří 

se proti Mně stavěli a odmítali Mě během Mého pozemského 

působení. Je to ten stejný nepřítel, který o Mně šířil lži 

a pomluvy, stejný nepřítel, kterého příšerně uráželo, když jsem 

uzdravoval nemocné, prokazoval milosrdenství, kázal, konal 

zázraky, křísil mrtvé a očišťoval Chrám. 

Milovaný, je to ten samý nepřítel, který chtěl zabránit tomu, 

abych vystoupil na Kříž, a navrhoval něco jiného, než byla 

nejsvětější, milující, věčná, absolutní a neskonalá vůle Otce. 

Já miluji Otce a miluji vše, co je Jeho vůle. Miluji a žiji vůli 

Otce. Drahý synu, miluj Mě a miluj a žij Mou vůli. 

Je to ten samý nepřítel, který se snažil zabránit Mému 

vtělení, chtěl Mě zničit, když jsem se stal člověkem a narodil 

se z Panny Marie, který útočil na Mou Neposkvrněnou 

Panenskou Matku a chtěl Ji zabít a zničit. Ten stejný nepřítel, 

který se všemožně stavěl proti Mému kázání, Mé činnosti 

a Mému poslání, překrucoval Má slova a Mé činy a podsouval 

Mé vůli a Mým záměrům ty nejhorší úmysly, který ovládl lidi, 
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dokonce i Jidáše, Mého apoštola, a donutil ho prodat 

Mě a polibkem zradit. 

Drahý synu, milovaný, buď opatrný. Je to stejné zlo, které 

nepřetržitě bojuje proti oddanosti Dvou Srdcí Lásky, proti 

tomuto společenství, kongregaci, rodině, poselstvím, modlitbě 

a způsobu života. 

Nedělej si starosti. Neboj se. Já jsem ho přemohl a přemohl 

jsem svět. Ty stojíš na Mém Vítězství. Mé vítězství a triumf 

jsou tvým plným dědictvím. Ať to všichni vědí. Ať ví nepřítel 

a také všichni přátelé, že přicházíš ode Mne a zdědil jsi vše, 

co jsem připravil pro tebe, pro tuto misi za spásu každé 

jednotlivé duše a spásu všech duší. 

Je to ten samý nepřítel, který bojoval, aby Mě zničil, odvedl 

Mě od vůle Otce, který se Mě snažil přinutit popřít jednotu 

s Otcem – to samé a ještě horší budou dělat tobě. Ale zůstaň 

silný a pevný. Je to ten samý odvěký a zapřisáhlý nepřítel, který 

se snažil uloupit Mou smrt, Mé utrpení a veliké, nesmírné 

milosti, vykoupení a spásu všech a jednotu všech ve Mně, 

Ježíši Kristu, všech na nebi i na zemi. 

Milovaný, drahý synu, je to ten samý nepřítel, který 

se snažil zabránit Mému příchodu a nikdy neuspěl, který 

se Mě už jako malého snažil zabít a nikdy neuspěl, který 

se snažil zabránit Mým kázáním, skutkům milosrdenství 

a uzdravování duší, duchů i těla, ten samý odvěký nepřítel, 

který se snažil přivodit Mou předčasnou smrt a zabránit Mému 

vzkříšení, když dal řetězy a strážemi zajistit hrob a zabránit této 

události. Když pak žalostně neuspěli, uchýlili se ke lžím 

a překrucování, pronásledování a zabíjení Mých svědků, 

Mých následovníků, Mých apoštolů, Mých údů. 

Jsou připraveni znovu opakovat tuto odvěkou válku 

nenávisti, překrucování, lží, ničení a zkázy duší, které budou 
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následovat jeho a jeho lži namísto Mne, který jsem Pravda, 

Cesta a Život. 

Milovaný, drahé dítě, neboj se a neobávej se, jakkoli 

se nepřítel bude snažit odvrátit tě od tvého úkolu. Zůstaň pevně 

zaměřený na Mne a navždy, nekonečně a bezpodmínečně 

sjednocený se Mnou. Má Láska musí vládnout. Má Srdce 

Lásky musí vyhrát, zvítězit a triumfovat. 

Je to ten samý nepřítel, který o tobě zveřejňuje lži a šíří 

je s cílem zabránit tomu, aby k tobě lidé přicházeli 

a sjednocovali se s Mými Dvěma Zraněnými a Krvácejícími 

Srdci. 

Milovaný, neznepokojuj se, jen dál žij životem lásky 

v Srdcích Lásky a přiváděj dál všechny k Mé Lásce. Má Láska 

musí vládnout. Nepřítelovy lži, zlo, nenávist a hřích nikdy 

nebudou mít navrch. 

Ne, jsem to Já, Pán, tvůj Bůh, Bůh Lásky Srdcí Lásky, 

jen Já jsem Bůh a nikdo jiný. A ty jsi Má láska. 

Já přivedu všechno, co jsem od věčnosti naplánoval, 

všechno, co jsem připravil, všechno, co jsem přislíbil, 

k dokonalému naplnění. Má Láska v tobě musí vládnout 

tak jako ve Mně, Má Láska musí vládnout na zemi tak, jako 

v nebi. Má Láska musí zvítězit a vládnout ve všem (ve všech) 

a úplně. Jsem s tebou nyní i navěky. Amen. 

Milovaný, přinesu nepřítelovy lži k tváři světla Pravdy 

a vše bude odhaleno. Milovaný, neboj se vlastnit Mě, tak jako 

se Já nebojím vlastnit tebe. Oslovuješ Mě: “Můj Bože, 

má Lásko, mé Všechno.” 

Milovaný, zůstávej stálý a pevný v Mé Lásce. Zůstávej 

pevný, neměnný a neochvějný. Já jsem s tebou nyní i navěky. 

Amen. 
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Milovaný, nadešel čas, abys odhalil vše, co máš, 

a s celým svým nadáním a energií se pustil do práce. 

Obdařil jsem tě, abys do celého světa uvedl Vládu 

Mých Srdcí Lásky. 

Neboj se nikoho a ničeho, pouze konej všechno, 

co ti přikazuji, a dohlédni na to, aby všichni, kdo tě následují, 

dělali přesně to, co ti říkám. 

Nepřeji si žádnou paralelní organizaci. Vše, co se týká 

Mých Srdcí Lásky, musí jít skrze tebe a k tobě, 

ke Mně  Tak to chci. 

Tak jako sám věčný Otec ustanovil, aby vše přicházelo 

ke Mně a skrze Mne k Němu. Naplánoval sjednotit 

vše ve Mně, vše na nebi i na zemi. Tak jsem Já naplánoval 

vše sjednotit v Sobě skrze tebe a s tebou v Mých Dvou Srdcích 

Lásky. Ty jsi láska. Láska je poutem jednoty. Všechno na nebi 

i na zemi je sjednoceno jedním poutem nekonečné a věčné 

Lásky, Bůh je Láska a vše je sjednoceno v Bohu, v Lásce 

a skrze Lásku. Ty jsi Boží Láska. Bůh je Bohem Lásky. 

Milovaný, teď musíš vědět, že nepřítel vyslal mnoho 

viditelných i neviditelných sil, aby zblízka sledovaly, co říkáš 

a děláš. Neboj se. To je příležitost ukázat všem, dokonce 

i nepříteli, co je Má Láska, co jsou Má Srdce Lásky. Nyní 

buď připraven na nejhorší i na nejlepší. 

Ale prosím, buď svobodný přijímat vše, co mám dát tobě, 

a dávej ostatním vše, co jsem ti pro ně dal. Zvláště Má Rodina 

Dvou Srdcí Lásky od tebe potřebuje stálou výživu. Milovaný, 

prosím tě, starej se o Mé milované děti a nasyť je. 

Dej jim potravu ve správný čas. Jsem s tebou nyní i navěky. 

Amen. 

Milovaný, nevíš, že celý svět čeká na to, až budou 

zjevena Srdce Lásky? 
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Já, archanděl Rafael, jsem ti přinesl moc všechny 

uzdravovat. Já, Gabriel, jsem ti přinesl moc kázat 

a přesvědčovat a získávat všechny pro Boží lásku. Já, Michael, 

jsem ti přinesl moc modlit se a bojovat společně s Bohem a pro 

Boha a vyhrát všechny bitvy modlitbou – Boží zbraní, 

modlitbou a adorací, láskou, chválením, uctíváním a 

děkováním Bohu. Tím, že budeš zůstávat v Boží přítomnosti, 

milovat Ho, poslouchat Ho, budeš Boha uctívat, klanět se Mu 

a sloužit Mu vším, co ti dal a co ti dá, konat Jeho svatou a 

věčnou vůli. Byl jsem to já, Michael, kdo zachránil anděly od 

úplného zničení, o které se snažil Lucifer. On už od počátku 

věděl, že vzpourou proti Bohu nemůže vyhrát žádnou bitvu. To, 

co chtěl, byla jakási hromadná sebevražda, aby generace andělů 

byla zničena. 

Tak strašně nenáviděl sebe a všechny anděly, všechna Boží 

stvoření s přirozeností andělů, tak strašně nenáviděl Boha! Jeho 

plánem bylo zničit sebe a spolu se sebou i všechny anděly, a 

tím chtěl přinutit Boha, aby změnil svou věčnou vůli. Šílenství 

nenávisti, hrůza sebezničení a katastrofa neposlušnosti! 

Podařilo se mu získat třetinu andělů a snažil se přinutit i ostatní, 

aby svou svobodnou vůli použili proti Bohu, a tím proti sobě. 

Pak jsem zasáhl a otevřeně jsem prohlásil, že budu sloužit 

Pánu, svému Bohu a pouze Jemu, že budu konat pouze Jeho 

vůli. Lucifer vyhlásil válku mně i těm, kdo mě následovali 

a zůstali na straně Boha. On nedosáhl a nemůže dosáhnout na 

Boha, aby proti Němu mohl bojovat. Kdo je on, aby mohl 

dosáhnout Boha, dotknout se Boha? Jediné, co udělal, je, 

že zničil sebe a anděly a Boží plán pro stvoření - Boží svatý 

a stále milující plán pro celé stvoření. Já jsem zasáhl. 

Bůh žije v nepřístupném světle a lásce. I v nebi existuje 

jasná a přirozená hranice mezi Božstvím a stvořeními. Stvoření 

a Božství nejsou nikdy totožné, ani v nebi, protože i v nebi Bůh 

sedí na svém trůnu slávy a žije v nepřístupném Světle Lásky. 
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To tě k němu stále nesmírně přitahuje jako magnet. Nikdy 

tě to nepřestane uchvacovat a přitahovat, ale nikdy tam 

nevstoupíš. Ale extáze daná touto přitažlivou silou 

je nepopsatelná a je to nekonečný způsob, jakým Bůh v této 

přitažlivé síle dává radost, naplnění a extázi. 

Takže ďábel Lucifer udělal to, že se pokusil vydat opačným 

směrem pryč od Boží vůle, od přitažlivosti k Bohu, od toho 

Božího magnetu, Boží lásky a svou svobodnou vůli stvořené 

bytosti použil k tomu, že se postavil proti milující přitažlivé síle 

Boží vůle a odmítl ji a svou vůli stvořené bytosti postavil proti 

věčné vůli Boží, a ukázal tak některým andělům možnost 

jít proti Boží vůli tím, že Jeho láskyplnou vůli odmítnou. Že 

dají přednost své vlastní nesmyslné sebezničující vůli před 

věčnou a láskyplnou vůlí Boha. 

Tím, že jsem zasáhl, jsem zachránil nejen anděly, 

ale i všechny ostatní bytosti před tím, aby je ďábel Lucifer 

použil proti jejich přirozenosti, a tím proti nejsvětější 

a dokonalé Boží vůli. 

Jak jsem to udělal? Láskou k Bohu. Bůh vlil svou lásku 

do mé malé duše a můj duch byl naplněn Boží nádherou, láskou 

a vznešeností a já jsem uviděl, co bychom všichni ztratili– Boží 

Lásku; a co dostanou ti, kdo se staví proti Jeho vůli – věčné 

sebezničení v pekelném ohni. 

Pak jsem v extázi lásky k Bohu i k sobě a k ostatním 

andělským stvořením a k celému stvoření zvolal: 

“Kdo je jako Bůh – tak milující, tak dobrý, 

tak nádherný, tak vznešený, tak… tak… tak… tak… tak… 

tak…!” A hlas mé lásky a chvály naplnil celý prostor a já jsem 

padl na zem tváří k zemi a chválil jsem Ho, miloval a velebil 

vším, co mám a co jsem. Většina andělů se ke mně okamžitě 

přidala a vzdávala Bohu lásku a klaněla se Mu. 
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Lucifera to rozběsnilo. Jeho nenávist vůči mně, vůči sobě 

samému, vůči andělům i vůči Bohu dosáhla vrcholu a on začal 

mne a anděly klanějící se a sloužící Bohu spolu se mnou 

zasypávat nadávkami. Začal chrlit jed svého hněvu na mne 

a na všechny, kdo byli se mnou, ale čím víc to dělal, tím víc my 

jsme vzdávali lásku a chválili a o to větší úctu jsme prokazovali 

a ještě hlouběji jsme se klaněli. Pak se ještě více rozzářila Boží 

vznešenost ve mně a ve všech, kdo byli se mnou na straně Boha. 

Jeho nepřístupné Světlo Lásky a vznešenosti ve mně a ve všech, 

kdo byli se mnou na straně Boha, zářilo stále více a více. 

Bylo to světlo Boží Tváře, láska, nádhera, Jeho nekonečná 

vznešenost, Jeho nepopsatelná sláva, která začala zářit více 

než jakákoli jiná zář, co hnalo Satana Lucifera a jeho 

zlé anděly, sebezničující anděly dál a dál od láskyplné 

a VĚČNÉ přítomnosti a nádhery Boha-Lásky. 

Čím dál se dostával od Boha, tím více se nořil do temnoty 

pekla a věčného trestu sebezničení. Vymýšlel všechny možné 

způsoby, jak zničit sebe a ty, kdo byli s ním, ve snaze ukončit 

svou existenci. 

Ale Bůh ho stvořil k věčnému bytí. Takže v tom svém 

sebezničujícím šílenství dělal a stále dělá všechno možné, aby 

se zničil, a způsobuje sám sobě a všem, kdo jsou s ním, 

nepopsatelná zranění ve snaze zničit je a ukončit jejich 

existenci, ale nikdy nemůže přestat existovat. 

Bůh mu dovolil dělat, co chce, se sebou i s těmi, 

kdo jsou s ním. Stačilo pouze, aby si to přál. Je to pouze zlo, 

vzpoura, nenávist, zkaženost. Ach! Je nemyslitelné 

a nepopsatelné, co všechno rozpoutal a čeho se dopustil 

na sobě a na všech, kdo jsou s ním. Osnují, jak překonávat 

jeden druhého v nejrůznějších plánech a machinacích, 

jak zničit sebe i druhé. Čím víc se nenávidějí a chtějí se zničit, 

tím víc roste jejich nenávist a tím víc dělají všechno, co mohou, 

aby se zničili, bouříce se proti Bohu, který jim přitom dal život, 
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který je stvořil z lásky. Čím více odmítali Jeho Lásku, odmítaje 

svou vlastní existenci a dělaje všechno, co si jen dovedou 

představit, aby se zničili a kladli překážky Boží Lásce a popřeli 

Boží plán pro ně, stali se těmi nejubožejšími. 

Bůh jim nic nedělá. To oni sami si svou nepopsatelnou 

nenávistí k sobě a ke všem způsobují všechna možná muka 

a ukládají si všemožné nepopsatelné tresty– hryžou se, vrhají 

se do nejžhavějšího a zničujícího ohně, drtí se a trhají, 

proměňují se do odporných, nepopsatelných podob. Tresty, 

které ukládají sobě i ostatním, kteří jsou s nimi, nemají hranic 

ani konce. 

Zatímco ti, kdo se přidali k Satanu Luciferovi, se stále více 

a více vzdalovali od Boha, vzdalovali se a letěli nekonečně 

daleko od Boha, já a andělé se mnou jsme se k Bohu stále více 

a více přibližovali a byli jsme k Němu nekonečně přitahováni. 

Před pádem se žádné stvoření tak blízko k Bohu nedostalo. 

Byla to zkouška. Lucifer a zlí andělé svým pádem ztratili milost 

a odpadli od Lásky a služby Bohu. Nás Bůh odměnil tím, že 

nás přitahoval stále hlouběji a hlouběji, nekonečně hlouběji 

do své láskyplné vznešenosti a nekonečné nádhery a svatosti. 

Napiš, co ti říkám: Mnoho lidí se právem ptá, jak se mohou 

andělé v nebi v přítomnosti Boha od Něho odvrátit a vzbouřit 

se proti Němu. Nebe, ve kterém se nacházíme, nebe, do kterého 

nás teď Bůh ve své nekonečné Lásce vtáhl, je opravdové nebe, 

nebe nebí, nebe Jeho nekonečné Lásky, svatosti, vznešenosti 

a sjednocení v Lásce. Nekonečná blaženost tohoto sjednocení 

je věčná, nezničitelná, nekončící, navždy stálá v rostoucí 

Lásce. 

Jak to mohu popsat? To nelze popsat! 

Neexistuje jazyk, kterým by to bylo možné popsat. Nebe, 

v němž jsme byli před pádem, je jako ráj, kde byli Adam a Eva 

v přítomnosti Boží, ale měli možnost zhřešit, neposlechnout, 
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použít svou vůli proti Bohu, měli možnost padnout, i když byli 

v ráji. Ale nebe, které náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus otevřel 

člověku, je opravdové nebe, nebe nebí, nejvnitřnější nebe. 

Zde jsi natolik vynesen do vůle a Lásky Boží, jsi dobrovolně 

tažen do nekonečné dobroty a Lásky Boží. 

Můžeš si představit, že na zemi řídíš auto a máš možnost 

vystoupit nebo zabočit doprava či doleva nebo dokonce 

způsobit nehodu, a pak přijde jakási síla, nekonečně velká 

láskyplná blaženost, která tě i s autem táhne nesmírnou 

rychlostí vzhůru do nekonečna – ty to chceš, tvá vůle je s touto 

Vůlí ztotožněna, je to naprosté sjednocení vůle, láska, radost. 

Ale nyní je tvá svobodná vůle zcela sjednocena s Jeho Vůlí, 

která ti dala a dává nekonečně více naplnění a radosti, než si 

dokážeš představit. Nepřipadá v úvahu vystoupit nebo se otočit 

nazpátek, ale jde o to, že zakoušíš nekonečné naplnění v 

jednotě s Ním. Tvá vůle je nekonečně naplněna v Jeho vůli, 

Lásce. 

Běž k nim a řekni jim o té veliké slávě a o tom velkém 

nebezpečí. Vydej se nyní zcela tímto směrem. Tady je malé 

opakování nebe a zkoušky pro anděly a malé opakování ráje 

pro Adama a Evu. 

Jediné řešení je v tom, abyste se sjednotili s Dvěma 

Zraněnými a Krvácejícími Srdci. 

Ať tě Bůh nese; řekni všem, jak je naprosto nutná čistá 

a svatá láska a naprostá poslušnost vůli Boží, zjevené v této 

lásce a modlitbě. Zbraní války a vítězství je tato modlitba. 

Ať ji nepoužívají nesprávně nebo nedostatečně nebo 

ať ji nepromarní. Toto je čas Vlády. Vydejte se na cestu 

a nechte se nést věčnou a milující vůlí Boha. 

 

 

30. 9. 2004 
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Milovaný, stále k tobě mluvím. Je toho hodně, co ti chci 

říci pro celou rodinu Srdcí Lásky, k níž Já sám náležím. 

Přicházím do této rodiny se všemi svými anděly. Věčný Otec 

mi svěřil, abych do této rodiny Dvou Srdcí Lásky přivedl 

všechny andělské síly. 

Vzpomínáš si, co ti slíbil? Pokud budeš dělat všechno, 

co ti řekl, žít život lásky tak, jak ho máš žít, konat dílo lásky 

tak, jak máš, konat ho ve spojení s Ním, jak to má být, učiní 

z této Rodiny Dvou Srdcí Lásky největší rodinu na zemi 

i v nebi. Řekl mi, abych přivedl všechny anděly a učinil z nich 

členy této rodiny. Žádám tě, abys nás všechny zapsal, všechny 

Boží anděly, jsme všichni členy, členy rodiny Dvou Srdcí 

Lásky. 

Nejen že sloužíme tobě a sloužíme v této Rodině, ale jsme 

členy, plnohodnotnými členy s plnou zodpovědností modlit 

se a konat apoštolát jako ostatní členové. Díky, že nás 

přijímáte. Andělů je nesčetněkrát více než lidí. Pán splnil slib, 

který ti dal. Moje rodina Dvou Srdcí Lásky bude nesčetněkrát 

početnější než jakákoli jiná rodina v nebi a na zemi. 

Uvědomuješ si velikost této rodiny Dvou Srdcí Lásky? 

Miluji tě, Má Lásko. Miluji tě, Má lásko. Miluji tě, 

Má Lásko. Zůstaň vždycky mou Láskou, zůstaň vždycky naší 

Láskou, zůstaň vždycky v Boží Lásce. 

Přijímej další poselství. Zapiš, co ti říkám: 

Tato mise Srdcí Lásky je nejdůležitější misí a celé nebe 

i země čekají na tuto vládu Boží Lásky Srdcí Lásky na zemi 

jako v nebi. Jinými slovy, celé nebe i země čekají, až řekneš 

této vládě ano. 

Záleží to na tobě, na tvém ano. Řekni toto ano celým svým 

srdcem, duší, tělem i duchem. Řekni toto ano celou svou 

bytostí. Řekni toto ano vším, co máš a co jsi. Řekni toto ano 

jako naprosté ano a Boží Láska, všechna Boží sláva, všechno 
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Boží požehnání, všechna Boží milost, moc Nejvyššího 

tě zastíní a Duch Boží přijde s celou svou mocí a Syn Boží 

přijde se svou plností Lásky, božství i lidství a vše bude 

přebývat v tobě a skrze tebe. Plná vláda Boží Lásky bude 

ustavena na zemi jako na nebi. 

 (Celý jsem se zcela a naprosto odevzdal Bohu, aby 

mě použil, jak si přeje, a jsem zde, abych zcela a beze zbytku 

konal Jeho vůli. Vyzval mě, abych si lehl vedle kříže. Lehl jsem 

si a Ježíš na kříži se otočil a vstoupil do mě a já jsem se v Něm 

rozplynul. Znovu mi řekl, abych si lehl vedle kříže a ruku abych 

spojil s Ním na kříži. Udělal jsem to a On řekl:) 

Celý svět máš nasytit Božím slovem, Boží Láskou. Vstaň 

a jdi k lidem. Je skoro deset hodin. (Vstal jsem a bylo deset 

hodin.) 

Můj synu, Má lásko, děkuji ti, že Mi dáváš své naprosté 

ano. Nesmírně ti děkuji, že říkáš toto úplné, absolutní 

a bezpodmínečné a věčné ano Mně a Mé věčné Vůli Lásky. 

V tomto ano, které jsi Mi řekl, jsi řekl ano všem, které miluji, 

a všem, kteří milují Mne. Řekl jsi ano Mé věčné a nekonečně 

milující Vůli, řekl jsi ano věčnému a nekonečně milujícímu 

Otci, řekl jsi ano věčnému a nekonečně milujícímu Duchu 

Svatému, řekl jsi ano věčnému a nekonečně milujícímu Synu 

a řekl jsi ano věčné a nekonečné Lásce v Nejsvětější Trojici 

Lásky. Řekl jsi ano sobě samému, své přirozenosti, svému 

poslání, svému naplnění, své věčnosti. 

Vyslovením tohoto bezvýhradného ano ses dotkl samotné 

podstaty všeho, co je, samotného Srdce Boha a samotného 

středu nebe a samotné podstaty celého světa a stvoření. 

Můj synu, Můj milovaný, co jsem ti řekl o papeži, 

to, co jsem ti řekl o papeži, je to, co je – je (to) to, čím on je: on 

je papežem Mých Srdcí Lásky. Korunou jeho papežství 

je vláda Mých Srdcí Lásky, kterou má ohlásit celému světu. 
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Podstatou fatimského poselství, které hodně mluvilo o jeho 

osobě a jeho papežství, je vláda Srdcí Lásky – Neposkvrněného 

Srdce Mé Matky a Mého Nejsvětějšího Srdce – Dvou Srdcí 

navždy sjednocených v Lásce. Ve Fatimě Má Matka jasně 

sdělila celému světu, co je vůlí Mého Otce: 

Boží vůle je, aby Dvě Srdce Lásky byla uctívána 

společně a nebyla už oddělována. Fatimské poselství 

je zásadní pro Poselství Dvou Srdcí Lásky. Skrze Lucii 

jsme Já a Má Matka jasně ukázali, co je vůlí Mého Otce, že 

Srdce Lásky budou vládnout z Německa. 

Milovaný, ty jsi naplněním tohoto proroctví. Já jsem 

přivedl toto proroctví k naplnění v tobě a skrze tebe. Právě 

pro vládu Mých Srdcí Lásky v Německu a skrze Německo 

na celém světě jsem tě poslal do Německa a prožil jsi tam 

čtvrtinu svého pozemského života. 

Zde jsi vytrpěl hrozné odmítání a pronásledování. 

Ale Můj synu, neboj se, to všechno přejde, už je to skoro pryč 

a Má Srdce LÁSKY MUSÍ VLÁDNOUT. 

Neodjížděj z Německa, zůstaň tady a modli se, posti 

se a konej pokání. Teď bude světlo Mé Lásky v tobě zářit více 

a více a skrze tebe v celém světě. 

Nikdy nedovol nikomu, aby tě přiměl myslet, říkat nebo 

dělat cokoli proti Mé Církvi, tvé Církvi, nebo proti jejím 

představeným, služebníkům – Mému papeži, Mým biskupům 

a kněžím, řeholníkům a řeholnicím, laikům. Miluj je všechny 

Mou Láskou – Srdci Lásky. Ty jsi láska pocházející ze Mne, 

Boha, Nejsvětější Trojice Lásky. Miluj! Miluj! Miluj! Miluj! 

Miluj! Miluj! Miluj! Miluj! Miluj! 

(Jednota s Boží vůlí, jednota s Dvěma Srdci Lásky – tato 

modlitba – jako Boží vůle, řešení, Nástroj a zbraň k dosažení 

Lásky a Pokoje, svobody, práva, spravedlnosti a naplněného 

života všech a spásy všech.) 
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Pokoj přichází se svobodou, poctivostí a spravedlností. 

Spravedlnost všem – i nenarozeným a vzdáleným generacím. 

Ať (oni) napraví nerovnováhu ve světě, tu spoustu 

nespravedlnosti, rasismu, vyvražďování a nenávisti. Ať více 

používají Můj nástroj modlitby, práva a spravedlnosti. 

Řekni všem, kdo bojují proti AIDS, aby bojovali usilovněji, 

ale ať nemarní svůj čas, když si myslí, že takové choroby budou 

poraženy a ovládnuty vědeckým pokrokem a medicínou. 

Kořenem toho je zlo, zlo v životě, zlo v sexu, 

zlo v manželství, v rodině, zlo v přátelství, zlo ve vztahu mezi 

mužem a ženou, zlo ve vztahu mezi mužem a mužem, ženou 

a ženou. Napravte své životy a budete žít. Řešením není 

medicína nebo kondom. Řešením je čistá a svatá láska, čistý 

a svatý život, čistý a svatý vztah mezi lidmi opačného 

i stejného pohlaví. 

Pokud si myslí, že mohou porazit tento malý droboučký 

virus AIDS těmi svými prostředky, či dokonce kouzly 

medicíny a vědy a chráněným sexem, propukne ještě větší 

a horší AIDS. Bude postihovat pohlavní orgány 

a rozmnožovací orgány a bude rozkládat lidi zaživa. 

Je potřeba svět varovat. Varuji tebe, abys varoval celý svět.  

Prosím tě, drahý synu, prosím tě, milovaný, varuj celý svět. 

Síly zla se spojily ze všech stran a všechny mají za cíl zničit 

Můj svět, Mé stvoření. To Já nedovolím. 

Pro síly zla je nejjednodušší cestou, jak spáchat své zlé, 

strašné plány a dokonat je, když použijí zlo a hřích, nenávist 

a zkaženost. 

Drahý synu, bojuj zbraněmi modlitby a čisté a svaté lásky. 

Drahý synu, shromáždi Mé děti a přiveď je všechny 

k Mé Lásce, k Mým Srdcím Lásky. 
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Neochabuj, piš, poslouchej a piš. Dávám ti toto varovné 

poselství pro celý svět.  

I když síly zla osnují plány, jak zničit Můj svět, poslal jsem 

tě a vybavil tě svou mocí lásky a modliteb, abys je mohl porazit. 

Porazíš je zdrcujícím způsobem. Ale prosím, zůstaň pevně 

zakotven v modlitbě a čistotě a svatosti života a lásky. 

Už neztrácej žádný čas. Času zbývá málo. 

Síly zla jsou velmi silné a strašlivě odhodlané zničit 

Můj svět, ale síly dobra jsou nekonečně mocnější, účinnější 

a všudypřítomné. 

Já jsem Bůh, jsem Ten, který jsem Bůh Lásky. 

Můj synu, přijmi svou zodpovědnost za celý svět. Dovol 

mi projevit Mou Lásku a Mou slávu v tobě a skrze tebe celému 

Mému stvoření. Buď silný a pevný. Buď ve své víře pevný 

a neochvějný. Nikdy nepochybuj o ničem, říkám ti, nikdy 

nepochybuj o účinnosti svých modliteb. Dal jsem 

ti tu největší moc, která kdy byla v celém stvoření dána. 

Jsi Má láska. Jsi Má láska, Má nejdražší láska. Proto jsem 

tě v této době poslal, abys přišel a zachránit Můj svět od zničení 

všemi silami zla, které se spojily. 

Tvoje mise se musí zdařit, protože tvoje mise 

je Mou misí, tvoje mise je božská, tvoje mise je Láska. 

Já jsem tvou misí. 

Milovaný, já nesu celý svět ve svých dlaních a dal jsem 

ti všechnu moc Mé Lásky. Nesu celý svět, celé své stvoření 

ve svém Srdci a dal jsem ti všechnu moc a autoritu Lásky. 

Můj synu, přijmi svou zodpovědnost. 

Jdi za představiteli národů, ras, kultur, společenství, 

událostí a vládnoucích tříd. Zapoj síly dobra, spoj 

je všechny dohromady v boji proti silám zla. Jsi v samém 

středu boje. Tvé vítězství je vítězství všech sil dobra. 
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Buď nezlomný. Nebuď slabý, buď silný, neboť 

Já jsem silný, buď svatý, neboť Já jsem svatý, buď čistý, neboť 

Já jsem čistý. Nedovol, aby jakákoliv nečistota překazila 

a zničila Mou misi, Mé dílo, tvou misi, tvé dílo. 

Neboj se jít za představiteli národů a požádej je, 

aby přispěli. Sedí na zdrojích světa, ty zdroje nejsou jejich, 

oni jsou pouze jejich správci. 

Tyto zdroje jsou Moje. Jdi a řekni jim, aby uvolnili 

Mé zdroje a použili je k boji proti zlu a k šíření dobra - 

prostředky spojení, média, rozhodovací a výkonnou moc. 

Nemluvím o penězích, nebojuj penězi, nechoď prosit o peníze, 

konej pouze svou práci, kaž Mou Lásku a Mé Slovo a všechny 

zdroje, které potřebuješ, k tobě poplynou. 

Učiň nyní smělé rozhodnutí otevřeně vystoupit 

a vyhlásit celému světu Mé Jediné Řešení, bohatým stejně 

jako chudým, mladým i starým, bílým i černým, vzdáleným 

i blízkým. Milovaný, odpočiň si trochu. 

Milovaný, neváhej plně konat Mou vůli ve všech věcech 

a všech situacích. Milovaný, suď pevně jako Já s Mým Duchem 

a jednej odhodlaně s rozhodnutím podle Mé Nejsvětější Vůle. 

Pomoz Mé Církvi vrátit se ke svému počátku v Lásce, 

v Mém probodeném a krvácejícím Srdci a ve zraněném 

a krvácejícím Srdci Mé Matky. Naše Dvě Srdce Lásky byla 

probodena, zraněna a krvácela zároveň. 

Už jsem ti to řekl a chci, abys řekl celé Církvi a celému 

světu: Jediné Řešení problémů v Církvi a problémů ve světě, 

stejně jako problémů v duších a ve společenstvích včetně rodin 

je 

sjednotit se se Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci. 

Prosím, drahý synu, žij toto řešení, miluj ho, přijímej ho, 

opatruj ho, nes ho, modli se ho, uctívej ho, kaž ho, šiř ho, vylij 

ho na všechny a nech zářit ve všech a na všechny. Ať celé 
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stvoření spatří slavné zjevení a zář tohoto jediného velkého 

řešení, s nímž jsem tě seznámil, když jsi byl ještě velmi malý 

chlapec. 

Prosím tě, milovaný, pomoz Mé Církvi přijmout toto 

řešení, tím, že (ty) ho ode Mě přijmeš správně v jeho čistotě, 

svatosti a výlučnosti a že ho budeš žít, milovat je v jeho kráse 

a v tom, jak je vhodné, a šířit je v jeho důstojnosti a nádheře, 

v jeho jasnosti a osobitosti a v tom, jak vhodnou jednotu tvoří 

s životem a učením Mé Církve, zejména s magisteriem, papeži 

a papeži na koncilech, otci a učiteli Církve, svatými a biskupy. 

Vysvětli a představ toto řešení v různých podobách 

a z různých aspektů, úhlů pohledu a perspektiv, poukaž na jeho 

mnohé účinky a na nebezpečí plynoucí z toho, pokud by bylo 

jakkoli opomíjeno nebo oddalováno přijetí a uplatnění tohoto 

Božského Řešení. 

Představ je velmi důrazně, jasně a rozhodně, 

diplomaticky a komplexně. Já jsem s tebou nyní i navěky 

věků! 

Amen. 
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OD ARCHANDĚLŮ 
2006 

Já, archanděl Rafael, jsem ti přinesl moc všechny 

uzdravovat. Já, Gabriel, jsem ti přinesl moc kázat 

a  přesvědčovat a  získávat všechny pro Boží lásku. Já, 

Michael, jsem ti přinesl moc modlit se a  bojovat společně 

s  Bohem a  pro Boha a  vyhrát všechny bitvy modlitbou – Boží 

zbraní, modlitbou a  adorací, láskou, chválením, uctíváním 

a  děkováním Bohu. Tím, že budeš zůstávat v  Boží 

přítomnosti, milovat Ho, poslouchat Ho, budeš Boha uctívat, 

klanět se Mu a  sloužit Mu vším, co ti dal a  co ti dá, konat Jeho 

svatou a  věčnou vůli. Byl jsem to já, Michael, kdo zachránil 

anděly od úplného zničení, o  které se snažil Lucifer. On už od 

počátku věděl, že vzpourou proti Bohu nemůže vyhrát žádnou 

bitvu. To, co chtěl, byla jakási hromadná sebevražda, aby 

všechny andělské kůry byly odstraněny. 

Tak strašně nenáviděl sebe a  všechny anděly, všechna Boží 

stvoření s  přirozeností andělů, tak strašně nenáviděl Boha! 

Jeho plánem bylo zničit sebe a  spolu se sebou i  všechny 

anděly, a  tím chtěl přinutit Boha, aby změnil svou věčnou vůli. 

Šílenství nenávisti, hrůza sebezničení a  katastrofa 

neposlušnosti! Podařilo se mu získat třetinu andělů a  snažil se 

přinutit i  ostatní, aby svou svobodnou vůli použili proti Bohu, 

a  tím proti sobě. 

Pak jsem zasáhl a  otevřeně jsem prohlásil, že budu sloužit 

Pánu, svému Bohu a  pouze Jemu, že budu konat pouze Jeho 

vůli. Lucifer vyhlásil válku mně i  těm, kdo mě následovali 

a  zůstali na straně Boha. On nedosáhl a  nemůže dosáhnout na 

Boha, aby proti Němu mohl bojovat. Kdo je on, aby mohl 

dosáhnout Boha, dotknout se Boha? Jediné, co udělal, je, že 

zničil sebe a  anděly a  Boží plán pro stvoření - Boží svatý 

a  stále milující plán pro celé stvoření. Já jsem zasáhl. 
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Bůh žije v  nepřístupném světle a  lásce. I  v nebi existuje 

jasná a  přirozená hranice mezi Božstvím a  stvořeními. 

Stvoření a  Božství nejsou nikdy totožné, ani v  nebi, protože 

i  v nebi Bůh sedí na svém trůnu slávy a  žije v  nepřístupném 

Světle Lásky. 

To tě k  němu stále nesmírně přitahuje jako magnet. Nikdy 

tě to nepřestane uchvacovat a  přitahovat, ale nikdy tam 

nevstoupíš. Ale extáze daná touto přitažlivou silou je 

nepopsatelná a  je to nekonečný způsob, jakým Bůh v  této 

přitažlivé síle dává radost, naplnění a  extázi. 

Takže ďábel Lucifer udělal to, že se pokusil vydat opačným 

směrem pryč od Boží vůle, od přitažlivosti k  Bohu, od toho 

Božího magnetu, Boží lásky a  svou svobodnou vůli stvořené 

bytosti použil k  tomu, že se postavil proti milující přitažlivé 

síle Boží vůle a  odmítl ji a  svou vůli stvořené bytosti postavil 

proti věčné vůli Boží, a  ukázal tak některým andělům možnost 

jít proti Boží vůli tím, že Jeho láskyplnou vůli odmítnou. Že 

dají přednost své vlastní, nesmyslné, sebezničující vůli před 

věčnou a  láskyplnou vůlí Boha. 

Tím, že jsem zasáhl, jsem zachránil nejen anděly, ale 

i  všechny ostatní bytosti před tím, aby je ďábel Lucifer použil 

proti jejich přirozenosti, a  tím proti nejsvětější a  dokonalé 

Boží vůli. 

Jak jsem to udělal? Láskou k  Bohu. Bůh vlil svou lásku do 

mé malé duše a  můj duch byl naplněn Boží nádherou, láskou 

a  vznešeností a  já jsem uviděl, co bychom všichni ztratili– 

Boží Lásku; a  co dostanou ti, kdo se staví proti Jeho vůli – 

věčné sebezničení v  pekelném ohni. 

Pak jsem v  extázi lásky k  Bohu i  k sobě a  k ostatním 

andělským stvořením a  k celému stvoření zvolal: 

“Kdo je jako Bůh – tak milující, tak dobrý, tak 

nádherný, tak vznešený, tak… tak… tak… tak… tak… 
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tak…!” A  hlas mé lásky a  chvály naplnil celý prostor a  já 

jsem padl na zem tváří k  zemi a  chválil jsem Ho, miloval 

a  velebil vším, co mám a  co jsem. Většina andělů se ke mně 

okamžitě přidala a  vzdávala Bohu lásku a  klaněla se Mu. 

Lucifera to rozběsnilo. Jeho nenávist vůči mně, vůči sobě 

samému, vůči andělům i  vůči Bohu dosáhla vrcholu a  on začal 

mne a  anděly klanějící se a  sloužící Bohu spolu se mnou 

zasypávat nadávkami. Začal chrlit jed svého hněvu na mne 

a  na všechny, kdo byli se mnou, ale čím víc to dělal, tím víc 

my jsme vzdávali lásku a  chválili a  o to větší úctu jsme 

prokazovali a  ještě hlouběji jsme se klaněli. Pak se ještě více 

rozzářila Boží vznešenost ve mně a  ve všech, kdo byli se mnou 

na straně Boha. Jeho nepřístupné Světlo Lásky a  vznešenosti 

ve mně a  ve všech, kdo byli se mnou na straně Boha, zářilo 

stále více a  více. 

Bylo to světlo Boží Tváře, láska, nádhera, Jeho nekonečná 

vznešenost, Jeho nepopsatelná sláva, která začala zářit více než 

jakákoli jiná zář, co hnalo Satana Lucifera a  jeho zlé anděly, 

sebezničující anděly dál a  dál od láskyplné a  VĚČNÉ 

přítomnosti a  nádhery Boha-Lásky. 

Čím dál se dostával od Boha, tím více se nořil do temnoty 

pekla a  věčného trestu sebezničení. Vymýšlel všechny možné 

způsoby, jak zničit sebe a  ty, kdo byli s  ním, ve snaze ukončit 

svou existenci. 

Ale Bůh ho stvořil k  věčnému bytí. Takže v  tom svém 

sebezničujícím šílenství dělal a  stále dělá všechno možné, aby 

se zničil, a  způsobuje sám sobě a  všem, kdo jsou s  ním, 

nepopsatelná zranění ve snaze zničit je a  ukončit jejich 

existenci, ale nikdy nemůže přestat existovat. 

Bůh mu dovolil dělat, co chce, se sebou i  s těmi, kdo jsou 

s  ním. Stačilo pouze, aby si to přál. Je to pouze zlo, vzpoura, 

nenávist, zkaženost. Ach! Je nemyslitelné a  nepopsatelné, co 
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všechno rozpoutal a  čeho se dopustil na sobě a  na všech, kdo 

jsou s  ním. Osnují, jak překonávat jeden druhého 

v  nejrůznějších plánech a  machinacích, jak zničit sebe 

i  druhé. Čím víc se nenávidějí a  chtějí se zničit, tím víc roste 

jejich nenávist a  tím víc dělají všechno, co mohou, aby se 

zničili, bouříce se proti Bohu, který jim přitom dal život, který 

je stvořil z  lásky. Čím více odmítali Jeho Lásku, odmítaje svou 

vlastní existenci a  dělaje všechno, co si jen dovedou představit, 

aby se zničili a  kladli překážky Boží Lásce a  popřeli Boží plán 

pro ně, stali se těmi nejubožejšími. 

Bůh jim nic nedělá. To oni sami si svou nepopsatelnou 

nenávistí k  sobě a  ke všem způsobují všechna možná muka 

a  ukládají si všemožné nepopsatelné tresty– hryžou se, vrhají 

se do nejžhavějšího a  zničujícího ohně, drtí se a  trhají, 

proměňují se do odporných, nepopsatelných podob. Tresty, 

které ukládají sobě i  ostatním, kteří jsou s  nimi, nemají hranic 

ani konce. 

Zatímco ti, kdo se přidali k  Satanu Luciferovi, se stále více 

a  více vzdalovali od Boha, vzdalovali se a  letěli nekonečně 

daleko od Boha, já a  andělé, kteří byli se mnou jsme se k  Bohu 

stále více a  více přibližovali a  byli jsme k  Němu nekonečně 

přitahováni. 

Před pádem se žádné stvoření tak blízko k  Bohu nedostalo. 

Byla to zkouška. Lucifer a  zlí andělé svým pádem ztratili 

milost a  odpadli od Lásky a  služby Bohu. Nás Bůh odměnil 

tím, že nás přitahoval stále hlouběji a  hlouběji, nekonečně 

hlouběji do své láskyplné vznešenosti a  nekonečné nádhery 

a  svatosti. 

Napiš, co ti říkám: Mnoho lidí se právem ptá, jak se mohou 

andělé v  nebi v  přítomnosti Boha od Něho odvrátit a  vzbouřit 

se proti Němu. Nebe, ve kterém se nacházíme, nebe, do kterého 

nás teď Bůh ve své nekonečné Lásce vtáhl, je opravdové nebe, 

nebe nebí, nebe Jeho nekonečné Lásky, svatosti, vznešenosti 
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a  sjednocení v  Lásce. Nekonečná blaženost tohoto sjednocení 

je věčná, nezničitelná, nekončící, navždy stálá v  rostoucí 

Lásce. 

Jak to mohu popsat? To nelze popsat! 

Neexistuje jazyk, kterým by to bylo možné popsat. Nebe, 

v  němž jsme byli před pádem, je jako ráj, kde byli Adam a  Eva 

v  přítomnosti Boží, ale měli možnost zhřešit, neposlechnout, 

použít svou vůli proti Bohu, měli možnost padnout, i  když byli 

v  ráji. Ale nebe, které náš Pán a  Spasitel Ježíš Kristus otevřel 

člověku, je opravdové nebe, nebe nebí, nejvnitřnější nebe. Zde 

jsi natolik vynesen do vůle a  Lásky Boží, jsi dobrovolně tažen 

do nekonečné dobroty a  Lásky Boží. 

Můžeš si představit, že na zemi řídíš auto a  máš možnost 

vystoupit nebo zabočit doprava či doleva nebo dokonce 

způsobit nehodu, a  pak přijde jakási síla, nekonečně velká 

láskyplná blaženost, která tě i  s autem táhne nesmírnou 

rychlostí vzhůru do nekonečna – ty to chceš, tvá vůle je s  touto 

Vůlí ztotožněna, je to naprosté sjednocení vůle, láska, radost. 

Ale nyní je tvá svobodná vůle zcela sjednocena s  Jeho 

Vůlí, která ti dala a  dává nekonečně více naplnění a  radosti, 

než si dokážeš představit. Nepřipadá v  úvahu vystoupit nebo 

se otočit nazpátek, ale jde o  to, že zakoušíš nekonečné naplnění 

v  jednotě s  Ním. Tvá vůle je nekonečně naplněna v  Jeho vůli, 

Lásce. 

Běž k  nim a  řekni jim o  té veliké slávě a  o tom velkém 

nebezpečí. Vydej se nyní zcela tímto směrem. Tady je malé 

opakování nebe a  zkoušky pro anděly a  malé opakování ráje 

pro Adama a  Evu. 

Jediné řešení je v  tom, abyste se sjednotili s  Dvěma 

Zraněnými a  Krvácejícími Srdci. 

Ať tě Bůh nese; řekni všem, jak je naprosto nutná čistá 

a  svatá láska a  naprostá poslušnost vůli Boží, zjevené v  této 
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lásce a  modlitbě. Zbraní války a  vítězstvím je tato 

modlitba. Ať s ní nezacházejí špatně, ať ji nepoužívají 

nedostatečně, ať nepromarní příležitost používat ji. Toto je čas 

Vlády. Vydejte se na cestu a  nechte se nést věčnou a  milující 

vůlí Boha. 
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OD SV. MICHAELA  

30. 9. 2004 

Milovaný, stále k  tobě mluvím. Je toho hodně, co ti chci 

říci pro celou rodinu Srdcí Lásky, k  níž Já sám náležím. 

Přicházím do této rodiny se všemi svými anděly. Věčný Otec 

mi svěřil, abych do této rodiny Dvou Srdcí Lásky přivedl 

všechny andělské síly. 

Vzpomínáš si, co ti slíbil? Pokud budeš dělat všechno, co ti 

řekl, žít život lásky tak, jak ho máš žít, konat dílo lásky tak, jak 

máš, konat ho ve spojení s  Ním, jak to má být, učiní z  této 

Rodiny Dvou Srdcí Lásky největší rodinu na zemi i  v nebi. 

Řekl mi, abych přivedl všechny anděly a  učinil z  nich členy 

této rodiny. Žádám tě, abys nás všechny zapsal, všechny Boží 

anděly, jsme všichni členy, členy rodiny Dvou Srdcí Lásky. 

Nejenže sloužíme tobě a  sloužíme v  této Rodině, ale jsme 

členy, plnohodnotnými členy s  plnou zodpovědností modlit se 

a  konat apoštolát jako ostatní členové. Díky, že nás přijímáte. 

Andělů je nesčetněkrát více než lidí. Pán splnil slib, který ti dal. 

Moje rodina Dvou Srdcí Lásky bude nesčetněkrát početnější 

než jakákoli jiná rodina v  nebi a  na zemi. Uvědomuješ si 

velikost této rodiny Dvou Srdcí Lásky? 

Miluji tě, Má Lásko. Miluji tě, Má lásko. Miluji tě, Má 

Lásko. Zůstaň vždycky mou Láskou, zůstaň vždycky naší 

Láskou, zůstaň vždycky v  Boží Lásce. 

Přijímej další poselství. Zapiš, co ti říkám: 

Tato mise Srdcí Lásky je nejdůležitější misí a  celé nebe 

i  země čekají na tuto vládu Boží Lásky Srdcí Lásky na zemi 

jako v  nebi. Jinými slovy, celé nebe i  země čekají, až řekneš 

této vládě ano. 

Záleží to na tobě, na tvém ano. Řekni toto ano celým svým 

srdcem, duší, tělem i  duchem. Řekni toto ano celou svou 
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bytostí. Řekni toto ano vším, co máš a  co jsi. Řekni toto ano 

jako naprosté ano a  Boží Láska, všechna Boží sláva, všechno 

Boží požehnání, všechna Boží milost, moc Nejvyššího tě 

zastíní a  Duch Boží přijde s  celou svou mocí a  Syn Boží 

přijde se svou plností Lásky, božství i  lidství a  vše bude 

přebývat v  tobě a  skrze tebe. Plná vláda Boží Lásky bude 

ustavena na zemi jako na nebi. 

(Celý jsem se zcela a  naprosto odevzdal Bohu, aby mě 

použil, jak si přeje, a  jsem zde, abych zcela a  beze zbytku konal 

Jeho vůli. Vyzval mě, abych si lehl vedle kříže. Lehl jsem si 

a  Ježíš na kříži se otočil a  vstoupil do mě a  já jsem se v  Něm 

rozplynul. Znovu mi řekl, abych si lehl vedle kříže a  ruku abych 

spojil s  Ním na kříži. Udělal jsem to a  On řekl:) 

Celý svět máš nasytit Božím slovem, Boží Láskou. Vstaň 

a  jdi k  lidem. Je skoro deset hodin. (Vstal jsem a  bylo deset 

hodin.) 

Můj synu, Má lásko, děkuji ti, že Mi dáváš své naprosté 

ano. Nesmírně ti děkuji, že říkáš toto úplné, absolutní 

a  bezpodmínečné a  věčné ano Mně a  Mé věčné Vůli Lásky. 

V  tomto ano, které jsi Mi řekl, jsi řekl ano všem, které miluji, 

a  všem, kteří milují Mne. Řekl jsi ano Mé věčné a  nekonečně 

milující Vůli, řekl jsi ano věčnému a  nekonečně milujícímu 

Otci, řekl jsi ano věčnému a  nekonečně milujícímu Duchu 

Svatému, řekl jsi ano věčnému a  nekonečně milujícímu Synu 

a  řekl jsi ano věčné a  nekonečné Lásce v  Nejsvětější Trojici 

Lásky. Řekl jsi ano sobě samému, své přirozenosti, svému 

poslání, svému naplnění, své věčnosti. 

Vyslovením tohoto bezvýhradného ano ses dotkl samotné 

podstaty všeho, co je, samotného Srdce Boha a  samotného 

středu nebe a  samotné podstaty celého světa a  stvoření. 

Můj synu, Můj milovaný, co jsem ti řekl o  papeži, to, co 

jsem ti řekl o  papeži, je to, co je – je (to) to, čím on je: on je 
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papežem Mých Srdcí Lásky. Korunou jeho papežství je vláda 

Mých Srdcí Lásky, kterou má ohlásit celému světu. 

Podstatou fatimského poselství, které hodně mluvilo 

o  jeho osobě a  jeho papežství, je vláda Srdcí Lásky – 

Neposkvrněného Srdce Mé Matky a  Mého Nejsvětějšího Srdce 

– Dvou Srdcí navždy sjednocených v  Lásce. Ve Fatimě Má 

Matka jasně sdělila celému světu, co je vůlí Mého Otce: 

Boží vůle je, aby Dvě Srdce Lásky byla uctívána 

společně a  nebyla už oddělována. Fatimské poselství je 

zásadní pro Poselství Dvou Srdcí Lásky. Skrze Lucii jsme 

Já a  Má Matka jasně ukázali, co je vůlí Mého Otce, že 

Srdce Lásky budou vládnout z  Německa. 

Milovaný, ty jsi naplněním tohoto proroctví. Já jsem 

přivedl toto proroctví k  naplnění v  tobě a  skrze tebe. Právě 

pro vládu Mých Srdcí Lásky v  Německu a  skrze Německo na 

celém světě jsem tě poslal do Německa a  prožil jsi tam čtvrtinu 

svého pozemského života. 

Zde jsi vytrpěl hrozné odmítání a  pronásledování. Ale Můj 

synu, neboj se, to všechno přejde, už je to skoro pryč a  Má 

SRDCE LÁSKY MUSÍ VLÁDNOUT. 

Neodjížděj z  Německa, zůstaň tady a  modli se, posti se 

a  konej pokání. Teď bude světlo Mé Lásky v  tobě zářit více 

a  více a  skrze tebe v  celém světě. 

Nikdy nedovol nikomu, aby tě přiměl myslet, říkat nebo 

dělat cokoli proti Mé Církvi, tvé Církvi, nebo proti jejím 

představeným, služebníkům – Mému papeži, Mým biskupům 

a  kněžím, řeholníkům a  řeholnicím, laikům. Miluj je všechny 

Mou Láskou – Srdci Lásky. Ty jsi láska pocházející ze Mne, 

Boha, Nejsvětější Trojice Lásky. Miluj! Miluj! Miluj! Miluj! 

Miluj! Miluj! Miluj! Miluj! Miluj! 

(Jednota s  Boží vůlí, jednota s  Dvěma Srdci Lásky – tato 

modlitba – jako Boží vůle, řešení, Nástroj a  zbraň k  dosažení 
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Lásky a  Pokoje, svobody, práva, spravedlnosti a  naplněného 

života všech a  spásy všech.) 

Pokoj přichází se svobodou, poctivostí a  spravedlností. 

Spravedlnost všem – i  nenarozeným a  vzdáleným generacím. 

Ať (oni) napraví nerovnováhu ve světě, tu spoustu 

nespravedlnosti, rasismu, vyvražďování a  nenávisti. Ať více 

používají Můj nástroj modlitby, práva a  spravedlnosti. 

Řekni všem, kdo bojují proti AIDS, aby bojovali usilovněji, 

ale ať nemarní svůj čas, když si myslí, že takové choroby budou 

poraženy a  ovládnuty vědeckým pokrokem a  medicínou. 

Kořenem toho je zlo, zlo v  životě, zlo v  sexu, zlo 

v  manželství, v  rodině, zlo v  přátelství, zlo ve vztahu mezi 

mužem a  ženou, zlo ve vztahu mezi mužem a  mužem, ženou 

a  ženou. Napravte své životy a  budete žít. Řešením není 

medicína nebo kondom. Řešením je čistá a  svatá láska, čistý 

a  svatý život, čistý a  svatý vztah mezi lidmi opačného 

i  stejného pohlaví. 

Pokud si myslí, že mohou porazit tento malý droboučký 

virus AIDS těmi svými prostředky, či dokonce kouzly 

medicíny a  vědy a  chráněným sexem, propukne ještě větší 

a  horší AIDS. Bude postihovat pohlavní orgány 

a  rozmnožovací orgány a  bude rozkládat lidi zaživa. 

Je potřeba svět varovat. Varuji tebe, abys varoval celý 

svět.  

Prosím tě, drahý synu, prosím tě, milovaný, varuj celý svět. 

Síly zla se spojily ze všech stran a  všechny mají za cíl zničit 

Můj svět, Mé stvoření. To Já nedovolím. 

Pro síly zla je nejjednodušší cestou, jak spáchat své zlé, 

strašné plány a  dokonat je, když použijí zlo a  hřích, nenávist 

a  zkaženost. 
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Drahý synu, bojuj zbraněmi modlitby a  čisté a  svaté lásky. 

Drahý synu, shromáždi Mé děti a  přiveď je všechny k  Mé 

Lásce, k  Mým Srdcím Lásky. 

Neochabuj, piš, poslouchej a  piš. Dávám ti toto varovné 

poselství pro celý svět.  

I když se síly zla osnují plány, jak zničit Můj svět, poslal 

jsem tě a  vybavil tě svou mocí lásky a  modliteb, abys je mohl 

porazit, porazíš je zdrcujícím způsobem. Ale prosím, zůstaň 

pevně zakotven v  modlitbě a  čistotě a  svatosti života a  lásky. 

Už neztrácej žádný čas. Času zbývá málo. 

Síly zla jsou velmi silné a  strašlivě odhodlané zničit Můj 

svět, ale síly dobra jsou nekonečně mocnější, účinnější 

a  všudypřítomné. 

Já jsem Bůh, jsem Ten, který jsem Bůh Lásky. 

Můj synu, přijmi svou zodpovědnost za celý svět. Dovol 

mi projevit Mou Lásku a  Mou slávu v  tobě a  skrze tebe 

celému Mému stvoření. Buď silný a  pevný. Buď ve své víře 

pevný a  neochvějný. Nikdy nepochybuj o  ničem, říkám ti, 

nikdy nepochybuj o  účinnosti svých modliteb. Dal jsem ti tu 

největší moc, která kdy byla v  celém stvoření dána. 

Jsi Má láska. Jsi Má láska, Má nejdražší láska. Proto jsem 

tě v  této době poslal, abys přišel a  zachránit Můj svět od 

zničení všemi silami zla, které se spojily. 

Tvoje mise se musí zdařit, protože tvoje mise je Mou 

misí, tvoje mise je božská, tvoje mise je Láska. Já jsem tvou 

misí. 

Milovaný, Já nesu celý svět ve svých dlaních a  dal jsem ti 

všechnu moc Mé Lásky. Nesu celý svět, celé své stvoření ve 

svém Srdci a  dal jsem ti všechnu moc a  autoritu Lásky. 

Můj synu, přijmi svou zodpovědnost. 
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Jdi za představiteli národů, ras, kultur, společenství, 

událostí a  vládnoucích tříd. Zapoj síly dobra, spoj je 

všechny dohromady v  boji proti silám zla. Jsi v  samém 

středu boje. Tvé vítězství je vítězství všech sil dobra. 

Buď nezlomný. Nebuď slabý, buď silný, neboť Já jsem 

silný, buď svatý, neboť Já jsem svatý, buď čistý, neboť Já jsem 

čistý. Nedovol, aby jakákoliv nečistota překazila a  zničila Mou 

misi, Mé dílo, tvou misi, tvé dílo. 

Neboj se jít za představiteli národů a  požádej je, aby 

přispěli. Sedí na zdrojích světa, ty zdroje nejsou jejich, oni 

jsou pouze jejich správci. 

Tyto zdroje jsou Moje. Jdi a  řekni jim, aby uvolnili Mé 

zdroje a  použili je k  boji proti zlu a  k šíření dobra - prostředky 

spojení, média, rozhodovací a  výkonnou moc. Nemluvím 

o  penězích, nebojuj penězi, nechoď prosit o  peníze, konej 

pouze svou práci, kaž Mou Lásku a  Mé Slovo a  všechny 

zdroje, které potřebuješ, k  tobě poplynou. 

Učiň nyní smělé rozhodnutí otevřeně vystoupit 

a  vyhlásit celému světu Mé Jediné Řešení, bohatým stejně 

jako chudým, mladým i  starým, bílým i  černým, vzdáleným 

i  blízkým. Milovaný, odpočiň si trochu. 

Milovaný, neváhej plně konat Mou vůli ve všech věcech 

a  všech situacích. Milovaný, suď pevně jako Já s  Mým 

Duchem a  jednej odhodlaně s  rozhodnutím podle Mé 

Nejsvětější Vůle. 

Pomoz Mé Církvi vrátit se ke svému počátku v  Lásce, 

v  Mém probodeném a  krvácejícím Srdci a  ve zraněném 

a  krvácejícím Srdci Mé Matky. Naše Dvě Srdce Lásky byla 

probodena, zraněna a  krvácela zároveň. 

Už jsem ti to řekl a  chci, abys řekl celé Církvi a  celému 

světu: Jediné Řešení problémů v  Církvi a  problémů ve světě, 

stejně jako problémů v  duších a  ve společenstvích včetně 
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rodin je sjednotit se se Dvěma Zraněnými a  Krvácejícími 

Srdci. 

Prosím, drahý synu, žij toto řešení, miluj ho, přijímej ho, 

opatruj ho, nes ho, modli se ho, uctívej ho, kaž ho, šiř ho, vylij 

ho na všechny a  nech zářit ve všech a  na všechny. Ať celé 

stvoření spatří slavné zjevení a  zář tohoto jediného velkého 

řešení, s  nímž jsem tě seznámil, když jsi byl ještě velmi malý 

chlapec. 

Prosím tě, milovaný, pomoz Mé Církvi přijmout toto 

řešení, tím, že (ty) ho ode Mě přijmeš správně v  jeho čistotě, 

svatosti a  výlučnosti a  že ho budeš žít, milovat je v  jeho kráse 

a  v tom, jak je vhodné, a  šířit je v  jeho důstojnosti a  nádheře, 

v  jeho jasnosti a  osobitosti a  v tom, jak vhodnou jednotu tvoří 

s  životem a  učením Mé Církve, zejména s  magisteriem, 

papeži a  papeži na koncilech, otci a  učiteli Církve, svatými 

a  biskupy. 

Vysvětli a  představ toto řešení v  různých podobách a  z 

různých aspektů, úhlů pohledu a  perspektiv, poukaž na jeho 

mnohé účinky a  na nebezpečí plynoucí z  toho, pokud by bylo 

jakkoli opomíjeno nebo oddalováno přijetí a  uplatnění tohoto 

Božského Řešení. 

Představ je velmi důrazně, jasně a  rozhodně, 

diplomaticky a  komplexně. Já jsem s  tebou nyní i  navěky 

věků! 

Amen. 
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Ať je hlásáno: 

"SPASENI BUDOU POUZE TI, 

KDO BUDOU MÍT PEČEŤ BOŽÍ LÁSKY 

budou souzeni podle tohoto znamení!" 

Kázání o. Montforta 16. 11. 2007 

 

Nahání nám hrůzu, když slyšíme, že v  den Syna 

člověka tomu bude jako za dnů Noemových a  Lotových, 

protože to znamená, že pouze málo lidí bude zachráněno. 

Na konci světa bude spasena pouze jediná rodina, rodina 

Noemova, rodina, která vstoupila do archy. Ostatní budou 

zničeni. Všichni ostatní, všichni byli pozváni na hostinu, ať 

už odmítají z  jakéhokoli důvodu, budou zničeni. Zeptej se 

sám sebe: Budou vaše přirozené rodiny spaseny? Jeden 

bude vzat, druhý ponechán. Co rozhoduje? Pečeť Boží 
Lásky. 

V Apokalypse bylo andělu zkázy řečeno, aby počkal, 

dokud všichni, kteří mají být zachráněni, nebudou 

označeni Boží pečetí. Jsme nyní v  čase očekávání. Spaseni 

budou pouze ti, kdo budou sjednoceni s  Kristem, všichni 

ostatní budou zničeni. Nedovol, aby do tvého života 

vstoupilo jakékoliv oddělení od Krista. Pečeť znamená, že 

jsme sjednoceni se Dvěma Zraněnými a  Krvácejícími 

Srdci Lásky, což je jediné řešení. 

Pouze ti, kterých se dotkla Jeho Nejdražší Krev, tak 

jako ti, kteří ve Starém zákoně zabili beránka a  pomazali 

veřeje dveří jeho krví. Jenom ti, kdo jsou přikryti Jeho 

Krví, budou spaseni. To je velmi vážné varování. Toto je 

čas přípravy, archa je již postavena, nyní do ní musíme 
vstoupit. Pouze ti v  srdci Ježíše a  Marie budou spaseni. 
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Pouze ti, kdo žijí dvě přikázání lásky - Lásku k  Bohu 

a  bližnímu - budou spaseni. Bude to jako za dnů 

Noemových: Pouze ti v  arše budou zachráněni, všichni 

ostatní propadnou záhubě. "Vylej tuto modlitbu na celý 
svět, aby se každého dotkla pečeť Boží Lásky."  

Varujeme každého, toto je jediné řešení, pouze ti, kteří 

jsou sjednoceni s  Dvěma Srdci Lásky, budou spaseni. 

Budu to i  nadále říkat i  těm, kteří mě budou nadále 

kamenovat. "Jak to, že budou spaseni jen nemnozí?" 

Kristus to říká v  evangeliu jasně: "Usilujte vejít těsnou 

branou, široká je cesta, která vede k  záhubě"... cesta 

sexuálního potěšení... "Zachraňte všechny duše!" Všechny 

duše jsou ty sjednocené se Dvěma Srdci... jen tyto budou 

spaseny, je jich málo, ale nebudou žádné výjimky. 

Pán učinil nejsnazší, nejkratší cestu do nebe pro ty, kdo 

jen jednou řeknou: "Ó Srdce Lásky!" Probuďme se 

a  přijměme svou odpovědnost. Ať je to hlásáno: Pouze ti, 

kdo jsou označeni pečetí Boží Lásky, budou spaseni, budou 

souzeni podle této pečeti. Ať je každý varován, ať toto 

každý slyší. Toto je poselství, které jsem dostal a  je mou 
povinností je kázat: 

"Má Lásko, poslouchej, čas je krátký. Využij každou 

příležitost, kterou ti dávám, abys vyzařoval a  vyléval Mou 

Lásku jako sluneční svit a  jako déšť do každého srdce na 

každého člověka a  na celý svět." 

Toto poselství musí slyšet i  hluší, slepí i  chromí. 

Všichni! Nikdo by neměl prohlašovat, že (jej) nezná. 

Nikomu by nemělo být dovoleno prohlašovat, že nezná toto 

poselství. 
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„Já jsem s  tebou, abych tě posiloval, neboj se nikoho, 

ničeho. Já jsem, Já jsem. Má Lásko, toto je mé poselství 

tobě, Mé poselství Lásky celému světu. Ve své nekonečné 

Lásce a  milosrdenství jsem se rozhodl vykoupit všechny, 

všechny duše, pro svou Lásku zachránit celý svět. Miluji 

celý svět, celé své stvoření. Nikdy mi na mysl nepřišlo, 

abych zničil to, co jsem stvořil z  Lásky, ale svět nutil Mou 

ruku, abych jej zničil a  vyhladil. Ďábel nutil svět a  duše 

aby šly proti Mé Věčné Vůli, abych tak svět zničil jako 

zbytečný. 

Ve své nekonečné Lásce a  milosrdenství jsem se nyní 

rozhodl skoncovat s  odpůrcem, otcem všech hříchů 

a  veškeré vzpoury. Vyženu ho ze světa, který jsem stvořil 

pro své milované děti, pro lidské bytosti. Synu, všechno, 

co jsem slíbil tobě, a  skrze tebe celé Církvi a  celému 

světu, zamýšlím přivést k  naplnění. Stojím si za svými 

sliby a  všechny je věrně splním. Má Lásko, miluji tě, 

vždycky tě budu milovat a  všechny přivedu k  tomu, aby 

milovali Mě. Působím to skrze tebe, Mou Lásku, to skrze 

svou Lásku jsem stvořil celý svět. Prostřednictvím své 

Lásky jsem zachraňoval a  vždy budu zachraňovat svůj 

svět, své stvoření. 

Má Lásko, buď připraven pracovat, trpět, přinášet oběti 

a  poslouchat Mě až k  smrti. Synu, neseš Mé rány. Sdílím 

s  tebou všechno, své utrpení, radosti a  slávu. Má Lásko, 

ať tě nic neodradí a  nic a  žádným způsobem neklade mé 

Lásce překážky. Jsi povolán v  naprosté svobodě, abys byl 

jedno se Mnou. Jsi v  naprosté jednotě se Mnou. Ať si nic 

a  nikdo nemyslí, že by tě mohl nějak ode Mě oddělit, Má 

Lásko. Já od tebe nemohu být oddělen, Má Lásko, protože 

Já a  Má Láska jsme jedno. Ať ke Mně svět přijde zpět. 
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Zamýšlím vylít na celý svět krev své Lásky bez ohledu na 

překážky. Zamýšlím nechat zářit světlo své Lásky na 

všechny a  na celý svět bez ohledu na překážky. Zamýšlím 

vyzařovat svou Lásku do celého světa bez ohledu na 

překážky. Já jsem Bůh a  ne člověk. Jsem Svatý uprostřed 

vás. Nejsem nějaký bůh, jsem Bůh, Já Jediný, není žádný 

jiný. Já jsem Všemohoucí, nikdo jiný není Bohem! Nikdo 
jiný není všemohoucí! 

Pouze Já jsem Bůh. Ve své nekonečné Lásce 

a  milosrdenství jsem se rozhodl zachránit všechny duše, 

které jsem stvořil z  Lásky, ale, Můj synu, požaduji 

nejprostší znamení lásky a  Já mu dodám nekonečnou 

hodnotu. Ať každá duše učiní nějaká jednoduchá znamení 

jako odpověď a  Já je ve své Lásce přijmu a  tak bude duše 

spasena.“ Musí mít znamení Lásky, jakkoli malé, jakkoli 

prosté, jinak nemůže být spasena. „(Stačí) nejjednodušší 

a  nejmenší znamení Lásky a  přijetí Mé Lásky a  Já budu 

jednat se Svou všemohoucí stvořitelskou a  vykupitelskou 

mocí a  všichni, kteří přijímají Mou Lásku a  dovolují, aby 

na ně a  do nich byla vylita Má Láska a  dovolují Mé Lásce 

zářit nad sebou a  v sobě, dovolují Mé Lásce, ohni Mé 

Lásky vyzařovat do nich, dovolují, aby v  nich a  nad nimi 
vzplál oheň Mé Lásky, budou spaseni.  

Můj Synu, existuje veškerá naděje zachránit všechny 

duše. Má Lásko, tvé modlitby byly vyslyšeny. Modlitby, 

které jsem sám vložil do tvého srdce a  do tvých úst, 

Modlitba, kterou jsem tě Já sám naučil a  poprosil tě, abys 

ji učil všechny. Má Lásko, uskutečňuji spásu všech duší. 

Má Lásko, Modlitba Mých Srdcí Lásky byla vyslyšena. 

Zachraňuji všechny duše svou Velikou Mocí, svou 

Všemohoucností, mocí své Nekonečné Lásky 
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a  Milosrdenství. Má Lásko, slyšel jsi a  pochopil, co jsem 

udělal a  co konám? Ohněm, světlem, vyzařováním 

a  vyléváním své Nekonečné Věčné Lásky rozptyluji 

a  zahlazuji veškeré temnoty bezbožnosti, nenávisti 

a  hříchu. Přináším nové nebe a  novou zemi, kde vládne 

Má Láska, Má Nekonečná a  Věčná Láska. 

Toto Má Církev po staletí připravovala, vírou, nadějí 

a  láskou, modlitbami, oběťmi a  krví nesčetných 

mučedníků, oběťmi nesčetných svatých. Má Lásko, čas 

vlády království, Mého království, vlády Mé Lásky, vlády 

Mých Srdcí Lásky, triumf čisté a  svaté Lásky, čas 

panování Nejsvětější Trojice musí nastat. Má Lásko, tento 

čas musí nastat, již je zde, stanovený čas, který jsem od 

věčnosti určil, abych ustanovil své Království na zemi, 

obnovil království Izraele, království pravé víry, čisté 

lásky, pokoje a  svatosti. Má Lásko, přišel čas sjednotit 

všechna srdce v  Mé Lásce. Má Lásko, tento čas je zde, 

Jsem Ten, který Jsem Bůh Lásky. 

Připrav všechny Mého Království Míru a  Lásky, 

spravedlnosti a  všeobecného bratrství všech v  Mé Lásce, 

v  Mé jedné rodině lásky. Má Lásko, to se neuskuteční bez 

boje. Nestane se to bez boje. Válka zuří, všechny zlé síly 

jsou uvolněné a  šíří svůj jed klamu a  ničení ve světě 

a  snaží se oklamat nesčetné duše. Avšak, Má Lásko, ve 

své nekonečné Lásce a  milosrdenství jsem zkrátil čas 

tohoto soužení. Podívej se, světlo Lásky a  Pokoje 

přichází! Nastává den spásy na celém světě! Oheň lásky 

hoří a  svítí. 

Připrav všechno na tento den, den války proti všem 

zlým silám a  svržení a  zničení všech zlých sil Mocí 

Lásky, Všemohoucí Mocí Lásky, Božskou Mocí Lásky. 



131 

 

Avšak, Můj synu, Mým plánem je použít lidské bytosti, 

obětní duše, které nabídnou samy sebe jako oběti lásky, 

jako celopalné oběti Lásky, které hoří a  jsou stravovány 

ohněm Mé Božské Lásky. Synu, nenechej se ničím vyrušit. 

Dobře poslouchej! Toto je doba obětních duší lásky, aby 

svítily a  vyšly a  žily a  hlásaly svou lásku ke Mně. 

Toto je doba veřejné války Lásky. Toto je čas boje za 

Boží čest a  čas úplné porážky a  svržení nepřítele ohněm, 

světlem a  rozlitím čisté a  svaté lásky. Nepřítel nemůže 

odolat, nemůže mít nic, co by použil proti ohni, světlu 

a  vylití čisté a  svaté lásky. Archanděl jej zničil dokonalou 

poslušností, dokonalou čistotou, svatostí a  jednotou 

s  Mým Věčným Otcem; Má přesvatá Matka, blahoslavená 

Matka bojovala, porazila a  rozdrtila hlavu hada, starého 

draka a  ďábla dokonalou odpovědí lásky a  jednotou 

s  Nejsvětější Boží Vůlí, svým čistým a  Neposkvrněným 

početím a  při Zvěstování. 

Můj synu, Má Lásko, všechny události v  životě Mém 

a  Mé matky jsou prostředky ke svržení zla a  založení 

království. Nyní je tomu stejně tak s  tebou, jediné řešení, 

které jsem ti zjevil, je toto: „Sjednotit se! Sjednoťte se se 

Dvěma Zraněnými a  Krvácejícími Srdci!“ Nyní, Má 

Lásko, je čas co nejvíce použít toto řešení a  uvidíš, co se 

stane. Tento nepřítel, který klamal duše a  národy, bude 

zcela svržen. Touto Modlitbou, touto Modlitbou, touto 

Modlitbou. Synu! Tato Modlitba! Svou Všemohoucí 

a  Nekonečnou Sílu Lásky, kterou Jsem, kterou mám, jsem 

vložil do této Modlitby, aby byly spaseny všechny duše 

a  zachráněn celý svět. Obnov celé Mé stvoření! 

Má Lásko, nyní je ten čas, už neváhej, už žádné 

odkládání, nyní je ten správný čas! Má Lásko, napni 
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všechny své síly, co nejvíc, jak jen můžeš jako člověk 

a  Boží Síla, která je v  tobě, vše převezme pod svou vládu. 

Má Lásko, jsem s  tebou nyní i  navěky. Zuří válka! Ať 

jsou všechny Mé děti Mých Srdcí Lásky varovány 

a  ostražité. Bděte! Buďte bdělí. A  modlete se. Bděte 

a  modlete se. (Tak) neupadnou do pokušení. Nepadnou do 

rukou zlého. Zlý byl svržen. Nyní je čas boje. Je čas 
vítězství a  triumfu. 

Synu, čas se naplnil. Jen málokdo to chápe. Musíš jim 

všem říci: ´Toto je čas pro království Lásky´. Papež 

připravil cestu. Nestyď se a  neboj se, nikdo a  nic ti 

nemůže udělat nic, co bych Já nedovolil. Bez Mého 

souhlasu se ti nemůže nic stát. Všechno, co se ti děje, 

slouží nastolení vlády Mé Lásky. Má Lásko, nyní je ten 

příhodný čas, povstaň a  bojuj, povstaň a  modli se, povstaň 

a  kaž! Povstaň a  miluj, povstaň a  žij! Povstaň a  sviť, 

povstaň a  vyzařuj Mou Lásku! Povstaň a  čerpej 

z  nekonečného oceánu Mé Lásky a  vylévej ji na duše, na 

všechny duše. 

Nyní je čas zničit zlo a  nastolit Boží Království. To je 

to, kvůli čemu Můj Syn přišel, neúnavně pracoval 

a  daroval Sám sebe prolitím své Předrahé Krve na kříži, 

do poslední krůpěje. Toto je doba, pro kterou vybral [aby 

se ve všech svých členech modlil toto] „Přijď království 

Tvé!“ 

Má Lásko, otevři oči lidí, aby to viděli a  žili 

přijímajíce a  objímajíce tuto Lásku, sjednocujíce se se 

Dvěma Srdci, a  takto se sjednocovali s  Nejsvětější Trojicí 

Lásky. To je Můj plán pro spásu a  naplnění všeho, všeho 

v  Kristu, všechno sjednotit v  Něm, všechno na nebi 

a  všechno na zemi. Synu, Má Lásko, toto je naplnění 
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plánu, který mám s  celým svým stvořením. Nyní, když 

přišla nádhera Mé Lásky, Boží Sláva a  Boží Království, 

bude naplněno celé Mé stvoření. Můj synu, Má Lásko, 

srdečně ti děkuji za vigilii minulé noci, za mši, za modlitby 

a  za tak pozorné naslouchání, miluji tě, vždy tě budu 

milovat, (tebe) i  všechny, kteří jsou s  tebou.  

Nyní, Můj synu, Má Lásko, nadešel čas hlásat otevřeně 

jediné řešení, které jsem ti oznámil už v  dětství, které jsi 

hlásal, ale ne dostatečně hlasitě a  systematicky. Učiň, ať 

každý pochopí, že toto je jediné řešení problémů světa. Dal 

jsem je a  budu je dávat.  

Řekni to všem! Řekni to Papeži, všem biskupům, všem 

kněžím, všem zasvěceným osobám, všem laikům, řekni to 

dokonce i  těm, kdo nejsou křesťané, nevěřícím. Všichni 

by se měli zasvětit a  sjednotit se Dvěma Zraněnými 

a  Krvácejícími Srdci. 

Jediné řešení; pouze ti, kdo jsou sjednoceni s  Boží 

Láskou, budou spaseni a  spaseni budou všichni, kdo jsou 

sjednoceni. Získej jejich zasvěcení písemně, chci, abys to 

takto zařídil, zařiď to dobře. Prosím, Můj synu, spěchej! 

Přeji si to. Pospíchej a  získej jejich zasvěcení a  sjednocení 

duší se Mnou v  Mých Srdcích Lásky, chci to. Je to Věčná 
Otcova Vůle. Jsem s  tebou nyní a  navždy. Amen. 

Všichni, kdo jsou zasvěcení, kdo jsou se Mnou 

sjednoceni, a  zůstávají v  této jednotě, jsou spaseni 

a  pomáhají zachraňovat druhé svými modlitbami a  svým 

sjednocením se Mnou. Má Lásko, pomoz mi.Celý svět je 

Mou rodinou, celý svět je Má zahrada. Pomoz mi obnovit 

a  znovu osázet Mou zahradu ovocem Lásky. Ať Láska 

proudí jako řeka do celého Mého světa a  ať Láska padá 

jako déšť na celé Mé stvoření. Ať Láska svítí na celé Mé 
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stvoření jako slunce. Ať Láska proudí z  nebe dolů na zem 

a  znovu stoupá ze země do nebe. Ať jsou všichni na zemi 

a  na nebi sjednoceni v  Srdcích Lásky, v  jediné Boží 

Lásce, v  jediné Lásce Nejsvětější Trojice. Synu, je to 

obrovská práce. Může být vykonána jedině s  úplnou 

a  celkovou inspirací a  pod vedením Svatého Ducha. 

Řekni každému, řekni Papeži, všem biskupům, všem 

kněžím, všem zasvěceným osobám, všem laikům, řekni 

i  nekřesťanům, nevěřícím: Všichni by se měli zasvětit 

a  sjednotit se Dvěma Zraněnými a  Krvácejícími Srdci. 

Vzpomeň si, co se stalo za dnů Noemových, on je varoval, 

varoval je, varoval je, pouze ti, kteří vstoupili do Archy, 

byli zachráněni, avšak byli zachráněni všichni, kdo do 

Archy vstoupili. Slova „pouze“ a  „všichni“ – (zde) 

dohromady tvoří jednotu. Získej jejich zasvěcení písemně, 

chci, abys to takto zařídil. Ať je to organizováno tak, jak to 

dělá Církev, od jednotlivce k  rodině, od místa k  farnosti, 

diecézi, zemi a  do celého světa. Prosím, Můj synu, spěchej 

a  získej jejich zasvěcení a  sjednocení jejich duší se Mnou 

v  Srdcích Lásky. Chci to. Je to Věčná Otcova Vůle. Jsem 

s  tebou nyní a  navždy. Amen. 

Tato práce je obrovská a  může být vykonána jedině za 

úplné a  celkové inspirace Svatým Duchem. Vylil jsem do 

tebe svého Ducha a  stále Jej do tebe budu vylévat. Ty nejsi 

nic a  bez Mého Svatého Ducha nic nemůžeš dělat. Všichni 

členové ať chovají k  Duchu Svatému zvláštní lásku 

a  náklonnost, stejnou jako mají ke Mně a  k tobě. Jejich 

největší Láskou ať je Věčný Otec, Otec Lásky, váš Otec 

a  Můj Otec, původce a  cíl všeho. Má Lásko, ať všichni na 

zemi vědí, že jsou všichni dětmi Jediného Otce, děti 

Jediného Otce a  že všichni mají svůj domov u  Jediného 
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Otce v  nebi. Nakonec se všichni vrátí do Domu Otce 

v  nebi. 

Ať už skončí nenávist, zloba a  hřích. Ať už nejsou 

žádné války a  zabíjení. Ať v  každém srdci a  každé duši 

proudí Láska. Ať se děti od útlého dětství učí vážit si všech 

lidí jako dětí Jediného Otce v  nebi. Ať je láska vštěpována, 

zavlažována, pěstována a  ať vzrůstá v  každém srdci, 

zvláště v  srdcích všech dětí. Ať jsou všechny děti 

milovány a  je o  ně pečováno jako o  děti Jediného Otce 

v  nebi. Proto jsem tě požádal, abys tvrdě pracoval 

a  zaváděl bezplatnou a  milující péči, stravování, vzdělání, 

oblékání a  bydlení pro všechny děti od jejich prvních dnů 

přinejmenším do 12. narozenin. Začni u  dětí. Světové 

zdroje bohatě stačí pro všechny, ať se všichni rozdělí, ať 

se o  ně rozdělí všechny národy, ať se o  ně rozdělí všechny 

rodiny. Ať je založen dětský fond. Je přísně zakázáno učit 

děti nenávisti, bezbožnosti a  hříchu. 

Desatero přikázání je základem pro celý svět. Všichni 

musejí vědět, že mají Jediný Původ od Otce v  nebi, který 

na celé své stvoření velkoryse vylil svou Lásku, dal vznik 

mnoha zdrojům ve všech koutech světa a  člověku 

umožnil, aby je objevil a  využil jejich bohatství 

k  dobrému živobytí (lidí), ve věrnosti a  k větší slávě a  cti 

Boží. Synu, vpřed, řeknu ti více. 

Synu, poslouchej. Tvá veřejná služba začala a  to, co 

nyní děláš, vstupuje do Mých dějin spásy všech duší, to, co 

se nyní děje, probíhá naprosto podle Mého Věčného Plánu 

spásy všech skrze Sjednocení se Dvěma Srdci Lásky, které 

vede k  Nejvyššímu Sjednocení s  Nejsvětější Trojicí. 

Nechť tedy všechno, co myslíš, říkáš, a  děláš je Výhradně 

Má Nejsvětější Vůle. Hovořil jsem s  tebou o  tvé 
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zodpovědnosti za formaci všech, které jsem ti ve svých 

Srdcích Lásky svěřil – kněží, bratří a  sester.“ 

Toto poselství z  (mešního) čtení vzbuzující bázeň je (ve 

skutečnosti) radostná zpráva. Radujeme se, neboť Bůh se 

rozhodl spasit všechny duše. Ale „všechny duše“ znamená 

pouze ty, které jsou označeny pečetí Lásky. „Pouze“ 

a  „všechny“. Pouze ty, které jsou v  Arše. Pouze ty, které 

jsou členy rodiny. Pokračujte, nedívejte se zpět. Pouze ty, 

kdo jsou označeni pečetí Jeho Lásky. Pouze ty. Všechny. 

Pouze a  všechny ty, kdo jsou v  Jeho Lásce. Proto je náš 

úkol – přivést všechny do Jeho Lásky – tak důležitý. Pán 

chce, aby všichni byli spaseni. 

„Všechny, které miluješ Mou Láskou, budou spaseni.“ 

Toto je moc, kterou Bůh dal své Církvi: Cokoliv svážete 

zde na zemi, bude svázáno v  nebi. Cokoliv rozvážete na 

zemi, bude rozvázáno v  nebi. Cílem Vtělení je Sjednocení 

Nebe a  země. To je Plán a  věčná Boží Vůle – sjednotit 

všechno v  Kristu, všechno v  nebi a  všechno na zemi – 

skrze Vtělení. Díky Bohu navěky a  navždy, nekonečně, 

bezmezně, že vybral mě, vybral vás, abychom byli nositeli 

této největší Lásky a  Evangelia, čemuž se Lucifer postavil 

a  proto se stal ďáblem a  usiluje mnohé svést k  odmítání 

této Jednoty Dvou Srdcí Lásky, která je smyslem 

a  prostředkem Vtělení, Vlastním Božím a  Jediným 

Řešením pro Spásu Všech. 

Mocí Církve zachránit všechny! Všechny, které Církev 

zachrání zde na zemi, jsou spaseni v  nebi. Bůh nám dal 

moc, moc milovat, moc přivést k  Lásce k  Němu, moc 
přivést všechny ke spáse. Nepolevujme, tvrdě pracujme. 
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Od našeho Božského Pána Ježíše Krista 

a od naší Přeblahoslavené Matky Panny Marie 

JEHO SVATOSTI SV. OTCI JANU PAVLU II., 

vikáři Kristovu, nástupci sv. Petra, papeži 

svaté římskokatolické a  apoštolské Církve 

Svatý Otče! 

5. května 2004 

V úplné poslušnosti Nejsvětější Boží Vůli a  v úplném 

podřízení Vaší Svatosti, vikáři Kristovu, papeži svaté 

římskokatolické a  apoštolské Církve, já, Váš ubohý 

služebník, pokorně předávám tato poselství, která jsem 

obdržel od našeho Božského Pána a  Spasitele Ježíše 

Krista a  od naší Nejblahoslavenější Matky Marie pro Vaši 

Svatost! Členové Společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíše 

a  Marie i  já, Váš služebník, se stále modlíme a  přinášíme 
oběti za Vaši Svatost. 

Pán řekl mně, svému ubohému služebníkovi ve čtvrtek 

27. 11. 2003: 

"Pokud tě požádám, abys něco udělal nebo řekl, 

prosím, udělej to a  řekni to. Ale pokud to má Církev nebo 

můj biskup zakážou nebo pokud ti nařídí, abys to nedělal 

nebo neříkal, poslechni mou Církev, poslechni svého 

biskupa (nadřízeného). Poslušnost je Láska. Tím, že 

poslechneš mou Církev nebo biskupa, velmi dobře splníš 

to, oč jsem tě požádal, abys udělal nebo řekl. 

7. června 2002 

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v  Řimě: 
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Božský Pán a  Spasitel Ježíš Kristus řekl: 

Prosím, synu můj, slyš Mé slovo. Mluvím k  tobě 

a  toužím s  tebou mluvit. Toužím po tom, abych s  tebou 

mluvil. Prosím, synu, naslouchej mně. Nynější papež (Jan 

Pavel II.) stále ještě žije kvůli Mým Srdcím Lásky 

(Nejsvětější Srdce Ježíšovo a  Neposkvrněné Srdce Panny 

Marie, Dvě Srdce navždy spojená v  Lásce). Prosím, 

pomoz mu, aby splnil svou povinnost dříve, než odejde. 

Miluji ho a  do jeho rukou jsem svěřil všechno ve své 

Církvi. Pomoz mu uskutečnit jeho úkol. Jeho úkolem je 

veřejně vyhlásit vládu Mé Lásky, Mých Srdcí Lásky na 

celém světě. 

Vybuduj tu kapli a  pověz mu o  ní. Požádej ho 

o  povolení ji postavit. Dej se do toho; neřekne ti, že ne. Tu 

kapli mu věnuji na poděkování za jeho oběti; tím chci 

sjednotit jeho oběti s  obětmi Svých Srdcí Lásky. 

 

31. března 2003 

Můj synu, zapiš, co ti říkám o  svém papeži, o  svých 

kardinálech, biskupech, kněžích a  služebnících v  mé 

svatyni - v  mé Církvi. Miluji svého papeže. Je to papež 

Mých Srdcí Lásky. Miluji ho a  pečuji o  něho. Je to můj 

milovaný. Miluji svého papeže, své kardinály, biskupy, 

kněze a  služebníky v  mé svatyni - v  mé Církvi. Všechny 

je miluji. 

Vy služebníci a  církevní knížata mého domu, mé 

svatyně, prosím, zůstaňte věrni svému povolání. 

Knížata mé Církve! Dal jsem vám moc sloužit, vést, 

osvobozovat a  zachraňovat. Cokoli svážete, je svázáno. 

Cokoli rozvážete, je rozvázáno. Nezapomeňte: tuto moc 
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máte, abyste sloužili a  zachraňovali. Mým věčným 

plánem je spása všech duší. 

 

20. června 2003 

V Polsku ve svatyni v  Czestochowé, v  přední části 

svatyně, před posvátným obrazem Panny Marie, Černé 

Madony: 

Naše Nejblahoslavenější Matka Panna Marie řekla: 

Prosím, pověz papeži Janu Pavlovi, mému 

milovanému synu, milovanému Synu Polska, mému 

milovanému synu Církve: prosím, aby pro celou Církev 

ustanovil svátek Dvou Srdcí Lásky. 

Prosím, aby udělil plnomocné odpustky modlitbě Srdcí 

Lásky a  uctívání obrazu Dvou Srdcí Lásky políbením, 

dříve než se vrátí k  Bohu na nebesích. Poslouchej, co 

říkám. 

Pověz mu, ať naslouchá hlasu, zprávě a  žádosti své 

Matky. Já jsem jeho Matka nyní i  navěky. On je můj syn, 

můj milovaný syn. 

 

20. května 2003 

Ve 4 hodiny, na konci Svaté hodiny, v  kapli 

Nepřetržitého uctívání v  Czestochowé. 

Božský Pán Ježíš Kristus řekl: 

Můj synu, udržuj Můj lid pohromadě. Touto 

modlitbou, modlitbou Srdcí Lásky, Svatou hodinou 
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a  neustálou Eucharistickou adorací udržuješ Můj lid, Mou 

Církev pohromadě. 

 

28. listopadu 2003 

Můj synu, papež je papežem Dvou Srdcí Lásky. Miluji 

ho a  budu o  něj pečovat až do konce jeho života a  na 

věčnost. Je tvým přímluvcem. Modlí se za tebe. Musíš mu 

pomoci. Prosím, Můj synu, jednej rychle. Nezbývá ti už 

mnoho času. 

Tento papež je papežem Mé Lásky, Papežem Mých 

Srdcí Lásky. Pověz celému světu, že ho miluji, že mám 

radost z  jeho práce a  budu mu na věky žehnat. Pověz 

Mým dětem, aby ho následovaly, napodobovaly ho a  šly 

v  jeho stopách; aby ho milovaly, respektovaly a  ctily. Je 

ctihodný, protože je se mnou sjednocen, kvůli své víře, 

naději a  lásce, kvůli tomu, jak je mi oddán, kvůli jeho 

velké lásce ke Mně a  k Mé Matce, k  mým andělům 

a  svatým, k  Mé Církvi, k  celému lidstvu a  k celému 

Mému tvorstvu. Je to dobrý pastýř, pastýř podle Mého 

Srdce - Mého Srdce Lásky. Ale prosím, řekni mu, že má 

udělat ještě toto: veřejně vyhlásit Má Srdce Lásky pro 

celou Církev, pro celý svět. To bude souhrnem, 

dokončením a  korunou jeho pontifikátu. Veřejně vyhlásit 

jednotu Dvou Srdcí Lásky - Mého Nejsvětějšího Srdce 

a  Neposkvrněného Srdce Mé Nejblahoslavenější Matky 

Marie. Jsme jedno, protože jsme sjednoceni v  Lásce. Jsme 

Dvě Srdce Navždy Spojená v  Lásce. Chci, aby on, papež 

Mých Srdcí Lásky, veřejně vyhlásil tuto Jednotu celému 

světu v  celé Mé Církvi a  skrz naskrz celou Mou Církví. 

Až vydá toto všeobecně platné prohlášení, vyliji na 
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všechno tvorstvo bohaté požehnání míru a  Lásky. Ať 

ustanovíSlavný Svátek Mých Dvou Srdcí Lásky na ten 

den, který jsem už stanovil [tj. na neděli po Slavnosti 

Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (v pátek) a  po památce 

Neposkvrněného Srdce P. Marie (v sobotu)]; v  tento den 

už ho slaví mnoho národů, diecézí i  zemí. Připravoval 

jsem to po mnoho století. Připravoval jsem to velice 

dlouho. Svět jsem stvořil pro Vládu Své Lásky. Má Lásko, 

teď je Má věčná Vůle, aby vládla Má Srdce Lásky. Má 

Láska by měla vládnout v  každém srdci a  domově, 

v  každé rodině a  společenství, v  každé osobě, vždy 

a  všude. Jsem Bůh, Bůh Lásky. Všechno tvorstvo patří 

Mně. Pověz Mému milovanému synovi - Mému papeži, 

papeži Mých Srdcí Lásky, - aby mi složil tuto poctu. Chci, 

aby mi složil tuto poctu a  aby přivolal tuto čest 

a  požehnání na sebe, na celou Církev a  na celé lidstvo. 

Nechávám ho s  jeho svobodnou vůlí. Lze to vykonat jen 

z  Lásky a  z plnosti Lásky. Prosím, pomoz mu, aby pro mě 

vykonal tuto výjimečnou službu. Modli se a  obětuj se za 

něho. Svolej celý svět, aby se za něho neustále modlil 

a  nepřestával. Je požehnáním pro celé lidstvo, pro celý 

svět. Je mým požehnáním. Mnoho trpí. Prosím, pověz 

všem v  jeho okolí, aby mu pomáhali a  ze všech sil ho 

podporovali. Protože je obtížné doručit tuto zprávu 

jednotlivě všem, kterých se týká, poradím ti, abys ji 

zveřejnil, ale se souhlasem svého biskupa. Pokud řekne, že 

ji nemáš zveřejnit, nezveřejňuj ji, ale snaž se ji poslat 

neveřejně. Pokud ti zakáže posílat ji neveřejně, poslechni 
ho; snažil ses udělat všechno, co chci. 

Můj synu, buď poslušný, milující, čistý a  svatý, 

protože Já jsem svatý. Já jsem poslušný, čistý a  svatý 

uprostřed vás. 
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Tajemstvím jeho úspěchu (papeže Jana Pavla II.) je 

jeho spojení se Mnou a  jeho velká láska ke Mně a  k Mé 

Matce. On je papežem Mé Lásky. On je teologem Mé 

Lásky - Mých Srdcí Lásky. On je filosofem Mé Lásky - 

Mých Srdcí Lásky. Ať už se svět neodvažuje skrývat Mou 

Lásku. Mou Lásku nedokáže skrýt nikdo a  nic. 

Nechť Můj papež veřejně vyhlásí Mou Lásku celému 

světu. 

Nechť veřejně vyhlásí Má Srdce Lásky celému světu. 

Nechť Má Církev veřejně vyhlásí Mou Lásku celému 

světu. 

Nechť Má Církev veřejně vyhlásí Má Srdce Lásky 

celému světu. 

Nechť každé srdce v  celém světě přijme Mou Lásku. 

Nechť každé srdce v  celém světě přijme Má Srdce 

Lásky. 

Nechť všichni Mí tvorové veřejně vyhlásí Mou Lásku 

v  celém tvorstvu. 

Nechť všichni Mí tvorové veřejně vyhlásí Má Srdce 

Lásky v  celém tvorstvu. 

Miluji svého papeže. Miluji svou Církev. Miluji 

všechna srdce. Miluji všechno, co jsem stvořil. Miluji 
všechny. Jsem Láskou pro všechny. 

JSEM LÁSKOU VE VŠEM. JSEM LÁSKA. 

JSEM LÁSKA. JSEM LÁSKA. JSEM TEN, 

KTERÝ JSEM BŮH LÁSKY. 
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Zdravím všechny svou Láskou. Žehnám všechny svou 

Láskou. Miluji všechny svou Láskou. Neustále budu 
všechny milovat svou Láskou. 

Nechť Má Církev ctí tohoto syna Mých Srdcí Lásky 

(papeže Jana Pavla II.). Nechť celý svět ctí tohoto syna 

Mých Srdcí Lásky. Nechť celé tvorstvo ctí tohoto velkého 

syna Mých Srdcí Lásky. Miluji ho svou věčnou Láskou 

a  chci, aby ho všechny Mé děti milovaly a  ctily. Prosím, 

stále se za něho modlete a  přinášejte oběti. Skrze něj jsem 

požehnal jeho rodičům a  příbuzným, jeho zemi a  jejím 

obyvatelům; požehnal jsem celé své Církvi a  celému 

světu. On je Mým požehnáním pro všechny - dokonce 

i  pro ty, kterým se zdá těžké věřit ve Mě a  v Mé 

evangelium, dokonce i  pro kacíře a  rozkolníky, dokonce 

i  pro nevěřící. On je Mým požehnáním pro všechny - 

dokonce i  pro hříšníky. Nechť dovrší svou radost tím, že 

veřejně vyhlásí Mou Lásku k  celé Církvi a  celému světu. 

Už učinil mnoho pro Mě, pro Církev a  pro lidstvo, 

dokonce pro všechno tvorstvo. Čeká na něj koruna věčné 

slávy. Tuto korunu jsem pro něj připravil. Pojď, věrná 

duše, pojď a  přijmi svou korunu, která je pro tebe 

připravena v  nebi na celou věčnost. Korunovace začne na 

zemi veřejným vyhlášením Mé Lásky, Mé nekonečné 

Lásky, Mé věčné Lásky, Mé bezpodmínečné Lásky, Mé 

vykupitelské Lásky v  Mých Srdcích Lásky. Dám mu tuto 

slávu, tuto korunu. Dám mu korunu věčné slávy, kterou 

jsem pro něho připravil. Můj synu, zapiš si toto: bez ohledu 

na to, zda on veřejně vyhlásí Má Srdce Lásky a  ustanoví 

ten svátek, nebo ne, dám mu tu věčnou slavnou korunu, 

kterou jsem pro něho připravil. Ale prosím, pomáhej mu, 

modli se za něj, přinášej za něj oběti, vyzvi celou Církev, 

celé lidstvo a  všechno stvoření, aby se za něho modlili. 
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Jsem s  ním nyní i  navěky. Jsem s  tebou nyní 

i  navěky. Amen. Můj synu, toto poselství o  papeži je 

velmi důležité. Ať nic neodvede tvou pozornost od jeho 

řádného přijetí. 

Jeho postavení, úřad a  práce jsou jedny 

z  nejobtížnějších na celém světě - s  největší 

zodpovědností za celý svět a  za věčnost nesčíslných lidí 

a  duší. Proto se za něj stále přimlouvám. Všichni Moji 

andělé a  světci se za něj přimlouvají. Papež má největší 

zodpovědnost za celý svět, za vládu míru a  Lásky 

v  srdcích všech - nejen za věřící, ale i  za nevěřící. Je 

papežem všech lidí. Všichni všichni mají závazek Lásky 

a  úcty k  němu, i  když to nevědí. Jeho úřad je také nejvíce 

nebezpečný. 

Braň chudé a  bezmocné, zejména děti, všude 

a  neustále. Miluji všechny děti; všechny své děti ochráním 

ve Své Lásce. Nechť se vyplní Můj program péče 

o  všechny děti na celém světě. 

Pověz všem vůdcům národů, kmenů, kultur, organizací 

a  rodin na celém světě, aby milovali a  ctili papeže. Je 

vůdcem všech. Je služebníkem všech. Pověz všem 

vůdcům, že papež je nejvyšším vůdcem a  největším ze 
služebníků světských, pozemských i  náboženských. 

Mé dítě, má lásko, obhajuj práva chudých, zavržených, 

trpících, nemocných a  potřebných. Propaguj jejich práva. 

Modli se a  bojuj za ně, přinášej za ně oběti. Obhajuj 

a  propaguj práva Mé Církve, Mého papeže, Mého 

Společenství, Mé Rodiny. Obhajuj práva každého člověka, 

každé duše, každé rodiny na zemi. Modli se a  přinášej 

oběti za mír a  lásku - za vládu míru, lásky, spravedlnosti 

a  práva. Každého člověka, dokonce i  ty, kdo jsou vinni, 
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dokonce i  zapřisáhlé nepřátele a  zločince je třeba milovat 

a  starat se o  ně. Miluj a  starej se o  každého, modli se 
a  přinášej obět za všechny. 

Mé dítě, Má Lásko, trochu si odpočiň. Vrátím se 

a  budu k  tobě hovořit později. 

Můj synu, Má Lásko, řekni Mému papeži, Mému 

papeži Mých Srdcí Lásky, řekni všem Mým papežům, že 

jsem mu dal pravomoc a  jurisdikci nad celým světem. Dal 

jsem mu pravomoc nad každou duší po celém světě, aby 

o  ně pečoval a  miloval je, aby vyučoval a  všechny vedl 

ke spáse a  ke spojení se Mnou. Ať se své pravomoci nikdy 

nevzdá pro nikoho jiného. Můj papež má všeobecnou 

a  okamžitou pravomoc, aby miloval, staral se, vedl, 

vyučoval a  živil, pečoval, hájil a  zachraňoval každou 

duši, každého člověka na celém světě. Nechť nikdo a  nic 

neomezuje jeho lásku a  péči. On je tatínkem všech. Jeho 

Láska a  péče patří všem - všem Mým dětem, všemu Mému 

tvorstvu, stejně jako Má Církev je pro všechny Mé děti, 

pro celé Mé tvorstvo. Má Církev je Mým Tělem, Mé 

Vtělení je pro spásu všech, aby sjednotilo všechno ve Mně: 

všechno na nebi a  všechno na zemi. Jsem Ten, který jsem; 

Bůh Lásky. Jsem Bohem všech. Jsem Láskou všech. Jsem 
Všechno ve Všem. Jsem Jediný a  Všechno. 

 

29. listopadu 2003 

Pojď, Můj milovaný, Má Lásko! Povím ti ještě něco 
o  papeži. 

Papež Jan Pavel II. je Mé milované dítě. Miluji ho 

věčnou láskou. A  chci, aby ho všechny Mé děti milovaly 

a  naslouchaly mu. Přivede vás všechny ke zdroji živé 
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vody. Přivede vás všechny ke spojení se Mnou v  Mé 

Lásce. 

Je apoštolem Mé Lásky - Mých Srdcí Lásky. Nechť mu 

celý svět naslouchá a  následuje ho; on je Můj milovaný 

apoštol. V  něm je spojeno milující srdce sv. Jana, ohnivé 

nadšení sv. Pavla a  pravomoc a  víra Skály - Mého sv. 

Petra. Má všechno, co dnes potřebuje, aby byl 

celosvětovým apoštolem Lásky, víry a  evangelizace. 

Miluji ho a  vždy ho budu milovat a  chovat ve svém srdci. 

Nechť ho všechny Mé děti milují a  s láskou chovají ve 

svém srdci. Vzpomínka na něho věčně potrvá v  tomto i  v 

budoucím světě. Je světlem světa a  solí země. Jeho 

prostřednictvím přišlo do světa mnoho světla, radosti 

a  spásy, zejména v  jeho čase. Ale jeho vliv potrvá věčně 

v  tomto i  v příštím světě. 

Jsem na něho hrdý. Nepřítel se snažil ho zbavit odvahy 

a  zastrašit ho, dokonce ho i  zabít a  zničit; ale já, Moje 

Matka a  všechny zástupy Mých andělů jsme stáli při něm, 

stojíme a  stále při něm budeme stát na věky věků. Amen! 

Amen! Nechť se všichni lidé dobré vůle radují z  jeho 

života. Jeho život trvale ovlivnil život celého světa. Miluji 

ho a  jsem na něho velice hrdý. Budu ho chránit až do 

konce. Jsem s  ním navždy až do konce času. Můj dobrý 

a  věrný apoštole, Mé dobré a  věrné dítě, pojď do Mého 

Srdce, do Mého Srdce Lásky. Zde je tvůj domov! Pojď na 

hruď svého Otce - svého Boha, a  přijmi korunu věčné 

slávy. Jsem s  Tebou neustále až do konce - navždy. Můj 

milovaný! Můj milovaný! Můj milovaný! 

On je živý přímluvce za toto Mé Poslání Lásky, Dvou 

Srdcí Lásky - Mého Nejsvětějšího Srdce 

a  Neposkvrněného Srdce Mé Matky navždy spojených 
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v  Lásce. Až skončí, odejde a  vrátí se ke Mně, vykoná ještě 

více, nekonečně více pro vládu Mé Lásky, Mých Srdcí 

Lásky ve světě, v  celém světě. On je tvůj mocný 

přímluvce. Bude se přimlouvat a  vykoná nekonečně více, 

protože pak bude úplně ve Mně, úplně spojen se Mnou. 

Nyní je Mým živým světcem, je Mým světcem navždy. Je 

světcem Mých Srdcí Lásky. Má Srdce Lásky vládnou 
v  něm a  skrze něho. 

 

4. prosince 2003 

Prosím, Můj synu, přijmi Má sdělení a  Mé pozvání 

celému světu, aby přišel k  Mé Lásce. Soustřeď se na 

modlitbu a  kázání. Soustřeď se na děti. Konej všechna díla 

Lásky. Postav pro Mě tu kapli Mých Dvou Srdcí Lásky 

v  Polsku, v  papežově rodišti, jako Mé poděkování Mému 

papeži za to, že vede Mou Církev tolik let tak účinně. 

Požehnám navždy jemu i  všem těm, kdo mu žehnají a  kdo 

ho následují. 

Nejdražší Svatý Otče, papeži Jane Pavle II.! 

Jsme Vaše děti v  Katolickém společenství Dvou Srdcí 

Lásky Ježíše a  Marie - Dvou Srdcí navždy spojených 

v  Lásce. Nezměrně Vás milujeme a  nikdy nepřestaneme 

děkovat Bohu za Vaši Svatost. Letos o  velikonočním 

oktávu jsme navštívili Vaše rodiště ve Wadovicích, políbili 

jsme podlahu místnosti, kde jste se narodil, vykonali 

pobožnost v  kostele a  políbili křtitelnici, v  níž jste byl 

pokřtěn. Mnoho jsme se tam modlili za Vás a  všechny 
Vaše úmysly. 

Přejeme Vám největší požehnání míru a  lásky. 

Následujeme Vás, náš veliký vůdče a  vzore; ctíme Vás, náš 
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živý světče Srdcí Lásky Ježíše a  Marie. Pravidelně se za 

Vás denně modlíme při mši svaté, při posvátné hodině 
adorace, při růženci a  vigiliích. 

Jene Pavle II., milujeme Vás a  ctíme Vás!!! 

Nejdražší Svatý Otče, nyní Vás pokorně žádáme 
o  Vaše otcovské požehnání pro nás všechny!  

 

Váš služebník 

P. Montfort Okanwikpo. 
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POZVÁNÍ DO ŘÍMA 

20. 1. 2000 

 

Zvu všechny, kdo Mě uctívají v  Mé Lásce. Zvu 

všechny, kdo Mě ctí v  Mých Srdcích Lásky. Zvu všechny, 

kdo uctívají Mé Nejsvětější Srdce aNeposkvrněné Srdce 

Mé Matky. Zvu všechny, kdo čekají na 

triumfNeposkvrněného Srdce Mé Matky a  triumf Mého 

Nejsvětějšího Srdce. Zvu všechny, kdo očekávají vládu 

Srdcí Lásky, aby přijeli za Mnou, ke Mně do Říma na tři 

dny, na slavnost Mého Nejsvětějšího Srdce 

a  Neposkvrněného Srdce Mé Matky, Srdcí Lásky. 

Ať ke Mně všichni přijdou. Ať všichni přijdou za 

Mnou. Na všechny vyliji své přehojné požehnání. Jsem 

jejich požehnání. Já jsem jejich Pán, jsem jejich Bůh. 

Řekni biskupovi, aby to pomohl zorganizovat. Ať přijdou 

všechna společenství zasvěcená Nejsvětějšímu Srdci 

a  Neposkvrněnému Srdci. Ať přijdou všichni. Ať to 

všichni pomohou zorganizovat. Ať všichni přijdou. Ať 

všichni přijdou na tyto tři dny. Ať všichni přijdou. Přijďte! 

Přijďte! Přijďte! Miluji je všechny. 

Chci vylít svou Lásku na celý svět. Chci na ně vylít své 

Srdce Lásky.Chci vylít Krev své Lásky na celý svět bez 

ohledu na překážky. Miluji je všechny. Ať všichni přijdou. 

Miluji vás. Miluji svého papeže. Miluji své biskupy, miluji 

své kněze, miluji své bratry a  sestry. Miluji všechny, kdo 

jsou pokřtěni v  Mém jménu. Miluji celé své stvoření. 

Miluji svou Církev. Miluji všechny. Má Církev není 

stvořená. Má Církev jsem Já. Má Církev je Mé tělo. 
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Ať za mnou všichni přijdou. Zvu všechny, aby ke Mně 

přišli. Všechny je miluji Láskou svého Otce. Láskou, 

kterou jsem Já sám. Láskou svého Svatého Ducha. Láskou 

své Lásky. Všem vám žehnám. 

Můj synu, jsem Otec Lásky. Zvu všechny, aby přišli 

k  Mé Lásce. Vylejisvé požehnání Lásky na ně na všechny. 

Já, Svatý Duch Lásky zvu všechny, aby v  tento čas 
přišli. Vyleji na ně všechny oheň své Lásky. 

Já, služebnice Lásky. Já jsem pozvání 

a  organizátorka této pouti, této mimořádné pouti Lásky. 

Má se nazývat Poutí Lásky. 

Jsem tam já, Josef, se všemi anděly a  svatými. 

Už jsem tam já, Michael, se všemi anděly a  svatými. 
Voláme všechny, aby přišli na tuto Pouť Lásky. Je to pouť 
modlitby a  chvály Boží Lásky. 

Také my, ubohé duše v  očistci, vás všechny s  pláčem 

voláme: Přijďte, přijďte! Během těchto tří dní nás všechny 

vaše modlitby a  mše svaté vysvobodí z  očistce. Prosíme, 

přijďte. Ať všichni přijdou. Ať přijdou všichni, kdo nás 

milují. Ať všichni, komu na nás záleží, přijdou modlit se 

za naše vysvobození. Vyzýváme všechny naše bratry 

a  sestry, kteří mohou přijít. Přijďte, přijďte, přijďte, 

přijďte všichni. 

Všechny vás milujeme! 
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O SVATÉ HOŘE V  ORLU V  NIGÉRII  

1. prosince 2003 

 

Mé dítě, přijmi Mé Poselství! 

Miluji celé své stvoření a  je Mou Věčnou Vůlí 

ustanovit na celém světě a  v celém stvoření Vládu Mé 

Lásky. Prosím, pomoz Mi. Prosím, dej mi pro tuto práci 

sám sebe, prosím, zcela a úplně mi daruj pro tuto práci sám 

sebe. Jsem s  tebou a  vždycky s  tebou budu. Prosím, 

vystav Mou Svatou Horu, aby byla nejvyšší ze všech hor, 

vrcholem svatosti, vrcholem čistoty, vrcholem Lásky, 

služby a  zasvěcení. Zde mi bude vzdávána nejvyšší chvála 

a  díkůčinění na světě. 

Ve své Nekonečné Lásce jsem si toto místo vybral za 

svůj příbytek mezi lidmi. Nelekej se NEJRŮZNĚJŠÍCH 

KOMPLIKACÍ, KTERÉ NYNÍ ZAKOUŠÍŠ: VŠECHNY 

POMINOU. Jsem s  tebou nyní a  navždy. 

Modli se a  pros o  pomoc. Ať na Mé Svaté Hoře 

a  kolem ní najde své vlastní místo každý národ, každý 

jazyk a  každá kultura. Proto jsem ti řekl, abys koupil 

každý kousek země v  okruhu asi deseti kilometrů kolem 

Ugwu-Nso. Ať všichni všechny kmeny, národy, jazyky 

a  generace najdou své místo na Mé Svaté Hoře a  kolem 

ní. 

Toto je místo spásy a  útočiště pro všechny národy. 

JSEM S  TEBOU A  VŽDYCKY S  TEBOU BUDU 

DO KONCE ČASŮ, NAVĚKY. 

Můj synu, můj milovaný, zabezpeč a  vystav Mé Svaté 

Místo Přebývání. Modli se a  pros o  všechnu možnou 
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pomoc pro tuto výstavbu. Pošlu ti pomoc. Ale prosím, buď 

vytrvalý v  modlitbách, v  díkůčinění a  v obětech. Ať je 

zajištění a  výstavba Mé Svaté Hory prioritou. Prosím, Můj 

Synu, Můj Milovaný, vezmi to tak, jak to je, tak, jak Já 

chci, aby to bylo: jako druhou prioritu po prioritě rozšíření 

modlitby do celého světa. Je to viditelné znamení jednoty, 

soustředění a  zasvěcení záležitosti Mých Srdcí Lásky. 

Požehnal jsem tomuto svému Svatému Místu veškerým 

svým věčným požehnáním. Požehnal jsem Orlu svým 

veškerým věčným požehnáním Lásky. Využij co nejlépe 

i  to nejmenší, co ti posílám. Všeho, co ti dávám, bude stále 

přibývat. Budu ti dávat více a  více a  budu ti posílat víc 

a  víc pomoci, ale prosím, využij co nejlépe vše, i  to 

nejmenší, co ti posílám. Žehnám Orlu svým věčným 

požehnáním. Amen, aleluja! Amen, aleluja! Amen! Amen! 

Amen! 

 

3. listopadu 2003, o  půlnoci 

Můj synu, chci ti říci více o  Mé Svaté Hoře, o  Mém 

Universálním Středisku Srdcí Lásky. Toto je Centrum 

Světa Lásky, Centrum Světa Srdcí. Tak jako Mé Srdce je 

Středem všeho viditelného i  neviditelného, tak je Mé 

Univerzální Centrum Mých Srdcí Lásky Univerzálním 

Středem Lásky pro celý svět a  Středem všech srdcí na 

celém světě. Zde jsou všechna srdce doma, zde je domov 

veškeré Lásky, zde je Láska doma. Zde je Domov všech 

Srdcí a  Domov Lásky – Domov veškeré Lásky – lidské 

a  Božské. 

Zde je univerzální Centrum veškeré Lásky – Božské 

i  lidské, pozemské i  nebeské. Toto je Má Univerzální 

Svatyně, ze všech nejsvětější, nejsvětější místo uctívání 
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Mé Lásky ve Dvou Srdcích Lásky. Toto je domov Mé 

Lásky, sídlo, trůn Mé Lásky, trůn Milosrdenství, Můj Dům 
Lásky, Dům Mé Lásky, Brána Nebe a  Dům Boží. 

Toto místo jsem si vyvolil, abych zde přebýval mezi 

lidmi navěky a  navždy. Nikdo a  nic nemůže oddělit Mou 

Lásku od tohoto Místa a  nikdo a  nic nemůže toto místo 

oddělit od Mé Lásky. Má Láska je věčná a  nekonečná. Zde 

zamýšlím zjevit svou věčnou a  nekonečnou Lásku celému 

světu. Ať přijde celý svět za Mnou na Mé Svaté Místo 

zakusit Mou Lásku. Ať všichni přijdou ke Mně v  Mé 

Lásce. Všechny miluji svou nekonečnou a  věčnou Láskou. 

Chci, aby všichni přišli do Mé Lásky. Přijďte všichni do 

Mých Srdcí Lásky! 

Všechny národy, všechny rasy, lidé všech barev, všech 

vyznání, jazyků a  generací přijdou na tuto Mou Svatou 

Horu a  setkají se zde se Mnou v  Mé věčné a  nekonečné 

Lásce. Lidé ze všech vrstev, všichni! Všichni! Všichni! Ať 

všichni přijdou za Mnou v  Mé Lásce. Miluji všechny svou 

věčnou a  nekonečnou Láskou. Mé dítě, všichni by se měli 

shromáždit kolem Vítězných Dvou Srdcí Lásky. Místem 

tohoto shromáždění je Má Církev, Má Katolická Církev. 

Má Svatá Hora, Mé Univerzální Centrum Srdcí Lásky je 

Místem tohoto shromáždění kolem Vítězných Dvou Srdcí 

Lásky. Jsem Vítězná Láska. 

Ať za Mnou všichni přijdou! 

Ať všichni přijdou ke Mně v  Mé Lásce! 

Ať všichni přijdou ke Mně, v  Mých Dvou Srdcích 

Lásky! 

Ať všichni přijdou za Mnou, do Mého Univerzálního 
Centra Dvou Srdcí Lásky! 
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Jsem Vítězná Láska! Má Láska bude vládnout na 

Zemi, tak, jako vládne v  Nebi. Má Láska bude vládnout 

v  každém srdci, tak, jako vládne v  Mých Srdcích Lásky! 

Má Láska bude vládnout v  každém domově, každém 

domově Lásky, jako vládne v  Univerzálním Centru, 

v  univerzálním Domově Lásky. Zde je rovněž domov 

univerzální Lásky. Na Mé Svaté Hoře, v  Mém 

Univerzálním Centru Mých Srdcí Lásky by nemělo být 

žádné rozdělení, žádná diskriminace, žádný rasismus, ani 

stopa nenávisti, zla, žádný hřích. Ó! Má Láska bude 

vládnout na Zemi tak, jako vládne v  Nebi. Ať Má Láska 

vládne, Má Láska vládne, Má Láska bude vládnout 

navždy. Má Láska vládne nyní i  navěky. Amen! Amen! 

Amen! 

Všechna srdce na celém světě patří Mně. Volám 

všechny své děti na celém světě, aby za Mnou přišly. 

Přijďte do Mé Lásky a  budete zachráněni. Přijďte a  pijte 

ze zdroje živé vody. Přijďte a  pijte z  pramene Života. 

Přijďte a  pijte z  pramene Lásky. Já jsem pramen Života 

a  Lásky. Já jsem Život a  Láska. Jsem, Který Jsem, Bůh 

Lásky. Ať všichni přijdou ke Mně v  Mé Lásce. Ať všichni 

přijdou za Mnou do Mých Srdcí Lásky, ať všichni přijdou 
za Mnou na Mé Svaté Místo Lásky. 

Ať všichni přijdou za Mnou do Mého Univerzálního 

Centra Lásky, ať všichni přijdou za Mnou na Mou Svatou 

Horu. Zde vyleji svou Lásku na celý svět bez ohledu na 

překážky. Zde spasím všechny duše bez ohledu na 

překážky. Zde přitáhnu do své Lásky všechny, bez ohledu 

na překážky. Zde bude vládnout Má Láska. 
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O PARAY-LE-MONIAL 

4. července 2005 

 

Má Lásko! Nyní chci, abys šel do Paray-le-Monial 

a  učinil jej městem Dvou Srdcí Lásky Ježíše a  Marie. To 

je jeho nové jméno a  ono se bude takto rozvíjet a  stane se 

místem pravidelných mezinárodních poutí a  modliteb, 

duchovních cvičení a  konferencí. Jsem s  tebou nyní 

a  navždy. Chci, aby ten dům byl ihned koupen a  aby 

sloužil jako místo začátku živoucího Společenství Dvou 

Srdcí Lásky ve Francii. 

Nezanechávej Mé Centrum Mého Srdce Lásky ve 

Francii v  Paray lidem, kteří ve skutečnosti nerozumějí 

smyslu všech poselství Mých Srdcí Lásky. Jejich smyslem 

je pokání, odčinění, obrácení, jednota Srdcí v  Lásce. 

Jejich smyslem je obnova Mé Církve v  Lásce. Návrat 

k  původu všeho v  Lásce. Bůh je Láska a  původce všeho 

a  naplnění všeho je v  Lásce. Přiveď Mou Církev a  celé 

Mé stvoření zpět k  jeho původu – k  Lásce. Láska je 

obětující se Láska. Láska je jednota s  Láskou, s  Bohem. 

Přiveď všechny zpět k  jednotě se Mnou, jednotě s  Bohem, 

jednotě s  Láskou. Já jsem, který jsem, Bůh Lásky. 

Jdi, Já jsem s  tebou. Jdi v  Lásce. Jdi v  pokoji 

a  Lásce! Amen. 

Tímto zamýšlím začít uplatňovat nárok na vrácení 

všeho, co mi patří – v  Mých Srdcích Lásky. Ať je jasné, že 

tato Má Srdce Lásky jsou naplněním všech zjevení 

a  poselství, která jsme Já a  Má Matka dávali celému 

světu. Já jsem tvůj Bůh, tvá Láska, tvé všechno! Ty jsi Má 

Láska. Přijímej všechno, zapiš to: ty jsi můj Bůh, má 

Láska, mé Všechno. Amen. Aleluja! Amen! Jako bylo na 
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počátku i  nyní i  vždycky a  na věky věků, amen. Navěky 

věků! Amen. Amen. 

 

Po modlitbě růžence: 

Má Lásko, hledáš centrum, ale Já jsem ti už dal to 

centrum v  Paray, to patří tobě. Všechna ta poselství, která 

jsem tam dal skrze sv. Markétu Marii, jsou pro tebe, pro Mou 

rodinu Dvou Srdcí Lásky. Prosím, domáhej se toho, co ti 

patří. Jdi do Paray a  založ tam centrum Mých Dvou Srdcí 

Lásky. Jsem s  tebou a  se všemi, s  tebou nyní a  na věky. 

Amen. Začni uplatňovat nárok na všechno, co ti patří 

v  Mých Srdcích Lásky, všechno, co patří Mně v  Mých 

Srdcích Lásky, všechno, co patří Mé Matce v  Mých 

Srdcích Lásky, všechno, co ti patří v  Mých Srdcích Lásky 

jednoduše a  jasně. Neboj se žádat všechno, co ti patří. 

Všechno, co patří Mně, patří tobě. Ty jsi Můj, Já jsem tvůj. 
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CÍRKVI V  NĚMECKU 

15. 7. 1999 

Můj lide! Můj milovaný lide! Já jsem tvůj Bůh. Já jsem 

Bůh Lásky. Miluji vás, můj lide. Přijďte ke Mně. Přijďte 

k  vašemu Bohu. Můj lide, Já jsem váš Bůh. Můj milovaný 

lide. Já jsem tvůj Bůh a  Láska. Stvořil jsem vás a  povolal, 

abyste byli Mým vlastnictvím. Já jsem váš Bůh, vy jste můj 

lid. Miluji vás. 

Slitujte se nad Mou Láskou. Prosím vás: přijďte zpět 

ke Mně. Všichni, kdo jste Mě opustili, kdo jste opustili 

cestu, kterou jsem vám připravil v  Mé Církvi, v  Mém 

Srdci: přijďte zpět ke svému Bohu. Přijďte zpět k  vaší 

spáse. Přijďte zpět ke svému naplnění. Stvořil jsem vás 

z  Lásky a  povolal vás, abyste byli Mí v  Mé Lásce. Dal 

jsem vám svou Lásku. Podívejte se do Mého Srdce Lásky. 

Podívejte se na Mého milovaného Syna. Podívejte se na 

jeho Srdce – Srdce Lásky. Podívejte se na Mou Dceru, na 

mou vyvolenou Dceru a  nositelku Mé Lásky. Podívejte se 

na její Neposkvrněné Srdce. Tato Dvě Srdce pro vás 

krvácejí. Tato dvě Srdce pro vás stále ještě trpí – z  Lásky 

k  vám. Přijďte ke Mně do Mé Lásky. 

Řekni Mému lidu, že jsem Bůh Lásky. Řekni Mému 

lidu, že jej miluji. Řekni Mému lidu, že jim odpustím 

všechny jejich hříchy. Řekni jim, ať litují svých hříchů 

a  přijdou zpět ke Mně. Řekni Mému lidu, že Mé Srdce je 
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pro ně otevřené. Řekni Mým lidem, že pro ně pláču. Mé 

Srdce pro ně krvácí. Řekni jim, že je miluji nekonečnou 

Láskou. Nezáleží na tom, jak moc mě zranili, Já je stále 

miluji. Nezáleží na tom, jak dalece ode mě bloudili, Já je 

stále miluji. Miluji je, do posledního okamžiku jejich 

života. Miluji je do konce. Řekni jim, ať se nerozhodují 

proti Mně. Řekni jim, ať se nerozhodují proti Mé viditelné 

Církvi. Řekni jim, ať se nerozhodují proti viditelným 

představitelům. 

Řekni jim, ať Mi postaví chrám Mé přítomnosti 

uprostřed nich. Já jsem Bůh. Svatý uprostřed vás. Chci 

ustanovit středisko své Lásky ve vašem středu, ve vaší 

zemi. Chci přitáhnout všechny duše k  sobě, abych jim 

požehnal a  zachránil je. Toto je místo, kde lidé pocítí Mou 

přítomnost v  Mé Lásce. Chci založit středisko Své Lásky, 

Svých Srdcí Lásky uprostřed nich, Centrum Mé 

přítomnosti. Přijďte! Přijďte! Přijďte, mí lidé ke Mně, 

k  Mé Lásce, do Mého Srdce Lásky! Pouze v  Mé Lásce 

najdete spásu, bezpečí, naplnění, štěstí. Já jsem váš Bůh, 

vy jste můj lid. V  tomto mém středisku Lásky bude 

adorace, nepřetržitá adorace mé Lásky, Mé Přítomnosti ve 

Svátosti Mé Lásky uprostřed vás ve dne v  noci. Z  tohoto 

místa chci vylít své požehnání své nekonečné Lásky na 

všechny lidi, na celou zemi. Chci se domáhat všech, kdo 

mi patří a  požehnat všem a  zachránit všechny, kdo ke 
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Mně přijdou. Zde se má žít, vyučovat a  uplatňovat pravá 

Láska k  Bohu a  láska k  bližním. Čistá a  svatá Láska. 

Zde je Škola Lásky pro všechny lidi, pro celý svět. Má 

se pečovat o  chudé, bohatí se mají dělit, nemocní budou 

uzdravováni a  všichni budou mít podíl, všichni budou mít 

účast v  Srdci Mé Lásky. Zde zamýšlím sjednotit srdce 

všech. Všichni budou jedno. Já jsem Bůh. Jeden Bůh, 

jedna Láska, Bůh všech, Bůh Lásky. Ó, Má Láska bude 

vládnout! Odsud se Má Láska rozšíří ke všem, do každého 

srdce a  domova, do každé komunity, všude, ve všech 

dobách. Ó, Má Láska bude vládnout. Přijdou útoky od 

zlého, ale Má Láska bude vládnout! 
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O POKUŠENÍ 

17. 8. 1999 

Úplně na začátku života komunity v  Německu: 

Můj synu. Je zde pokušení. Potrvá jen krátce 

a  Království Mé Lásky se jasně ukáže. Dal jsem ti velmi 

pevnou víru, která tě se Mnou pevně sjednotila. Nenech 

sebou otřást. 

Řekni členům, ať sebou nenechají otřást. Nebojte se. Já 

jsem. Já jsem Bůh. Já jsem Bůh Lásky. Všechno mám pod 

kontrolou. 

Modli se! Modli se! Hodně se za toto malé společenství 

modli. Je mnohem lepší, že pokušení rozehnat a  zničit toto 

malé společenství přichází teď tak brzy, než aby přišlo 

později. 

Toto je moje společenství. Já jsem Srdcem a duší 

tohoto společenství. Oni jsou všichni Mými údy. Já jsem 

vinný kmen, oni jsou ratolesti. Požádej je, ať zůstanou 

sjednoceni se Mnou, neboť když se ode Mě oddělí, nejsou 

nic; ale sjednoceni se Mnou dostanou všechno. 

Řekni jim, ať stojí pevně, modlí se a  dělají takové 
pokání, jaké jen mohou. 

Jsem uprostřed nich. 

Pro vstup do komunity je nutná patřičná příprava. 

Nelze akceptovat nikoho, kdo by předtím nebyl náležitě 
připraven. 
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DŮLEŽITOST DODRŽOVÁNÍ MODLITEBNÍCH 

ČASŮ 

6. 11. 2002 

Můj synu! Má Lásko! Můj synu Lásky! Zapiš toto: 

Dodržování časů modlitby je znamením, jasným 

znamením vítězství Lásky, triumfu Srdcí Lásky, vlády 

Lásky Boží v  Srdcích Lásky. 

Prosím dodržuj je a  uč ostatní, aby je velmi, velmi 

svědomitě dodržovali. Já jsem Ten, který Jsem. 

Ve všech centrech Mých Srdcí Lásky, ve všech srdcích 

sjednocených s  Mými Srdci Lásky mají být modlitební 

časy pravidelně dodržovány. V  žádném z  Mých center 

Srdcí Lásky by neměl žít nikdo, kdo není ochoten časy 

modlitby dodržovat. Má střediska jsou středisky modlitby, 

střediska triumfu a  střediska vlády Mé Božské Lásky. 

Když budou všechny modlitební časy velmi pečlivě, 

všemi kdo tam žijí - bez ohledu na to, jak málo jich je - 

dodržovány, bude zde vládnout mimořádný pokoj a  láska, 

pokoj a  láska jaké svět nemůže dát. Všichni, kdo tam 

budou žít, to pocítí. Všichni, kteří sem přijdou 

s  otevřeným srdcem, si toho všimnou a  budou naplněni 

tímto pokojem a  Láskou. Tento pokoj a  Láska je Má 

přítomnost. Jsem to Já sám. 

Ať všichni vědí, že toto je to, co si přeji. Takto mají Má 

centra Mých srdcí Lásky být vedena. Mé centrum je 

založeno na Lásce a  točí se kolem Modlitby a  dodržování 

časů modlitby Srdcí Lásky. Tímto způsobem chci nastolit 

království své Lásky v  Mých Srdcích Lásky. Má Láska 
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musí vládnout. Má Srdce lásky musí triumfovat skrze tuto 

Modlitbu a  skutky Lásky. 

Hlavním hříchem těch, kteří se mi odevzdali, Mně se 

zasvětili v  Mých Srdcích Lásky je nedodržování těchto 

modlitebních časů a  nekonání skutků Lásky. Hlavním 

hříchem v  Mých centrech Mých Srdcí Lásky je 

nedodržování časů modliteb a  nekonání skutků Lásky. 

Synu, požádal jsem tě, abys učil všechny, ať se tuto 

modlitbu modlí zvláště ve 12, v  16, v  6 a  v 18 hodin, při 

přijímání, při Mši Svaté, o  Svaté Hodině, o  vigílii. Ať je 

to dodržováno. Žehnám všem, kteří tyto modlitební časy 

dodržují a  konají skutky Lásky. Jsou to Mí mučedníci 

Lásky. Dávají svůj život a  prolévají svou krev Lásky 

v  jednotě s  Mým Životem, s  Mou Krví Lásky za celý 

svět, za celou Církev. Jsou to Mí hrdinové, Mí svatí, Mí 

milovaní, Mí společníci, Mé údy. Jsou Má láska. Všechny 

je miluji a  chráním. Ať pochopí, že tyto časy jsou časy 

věčného sjednocení v  Lásce, v  pokoji a  Lásce, jsou to 

časy triumfu, časy věčného triumfu, časy věčných milostí, 

časy věčného požehnání, časy věčnosti. V  těchto chvílích 

se věčnost sjednocuje s  časem a  čas plyne do věčnosti. 

Všichni nebešťané se sjednocují s  milovanými na zemi 

a  v očistci. Z  nebe na zem šlehají věčné plameny Lásky. 

Z  nebe na zem a  zpět – ze země do nebe – plynou věčné 

proudy Lásky. Jak nádherná jednota, pokoj, Láska, triumf. 

Toto je ten jednoduchý způsob a  plán, jak zničit 

nepřítele, ďábla a  všechny jeho plány. Synu, zůstaň pevný. 

Já jsem s  tebou a  se všemi, kdo dodržují tyto modlitební 

časy a  konají skutky Lásky. Já jsem tvůj Bůh, tvá Láska, 

tvé Všechno. Já jsem jejich Bůh, jejich Láska a  jejich 

Všechno. Buď se Mnou jedno. Já jsem jedno s  tebou. 
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Ať každý den dříve, než jdou spát, zpytují svá svědomí 

jednotlivě i  společně, jak dodržovali Modlitbu a  jak žili 

Život Modlitby a  skutků Lásky. Ze všech opomenutí, 

vynechání, laxnosti by se měli vyzpovídat a  ať žádají se 

vší pokorou o  prominutí, jak osobně, tak ve společenství. 

Já jsem Bůh Lásky, milosrdenství, odpuštění. Já Jsem, 

který Jsem Bůh Lásky. Můj synu. Má Lásko, Má Lásko, 

Má Lásko, Má Lásko, Já jsem, Já jsem, Já jsem. Žehnám 

tobě a  žehnám všem, kteří jsou s  tebou. Žehnám tobě 

a  žehnám všem svým věčným požehnáním Lásky. Pokoj 

a  Láska. Amen. Amen. Amen. Aleluja! Aleluja! Aleluja! 

Má Láska musí vládnout! Má Láska vládne! Má Láska 

bude vládnout navždy!  
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„TATO MALÁ RODINA BUDE V  MÉ CÍRKVI 

NEJVĚTŠÍ“ 

21. 7. 2003 

Toto Já dělám s  touto svou malou rodinou: hledal 

jsem osobu, ve které budu žít a  skrze niž budu vyzařovat 

svou Slávu, svou Lásku jako slunce, více než slunce, na 

celý svět, na celé Mé stvoření na nebi i  na zemi. Nalezl 

jsem ji ve své Matce, nejblahoslavenější Panně Marii. Ona 

Mi dala vše, čím je a  co má a  Já jsem Jí dal všechno, co 

Mám a  čím jsem. Jsme jedno, jsem s  Ní jedno. 

Nejnázornější vyjádření této naší jednoty je jednota 

v  Lásce, jednota v  Srdci, sjednocení v  Srdci. Své 

nejblahoslavenější Matce zůstávám navždy vděčný. 

A teď jsem hledal osobu, ve které toto sjednocení, tato 

jednota Lásky, jednota Srdcí v  Lásce bude žít a  skrze niž 

bude zářit jako slunce a  více než slunce do celého světa, 

do celého Mého stvoření na nebi i  na zemi. A  našel jsem 

ji v  tobě. Poslal jsem tě do tohoto světa pouze z  tohoto 

důvodu: abys miloval,  žil,  modlil se a  kázal tuto jednotu 

Lásky, sjednocení Srdcí Lásky, které je také sjednocením 
s  Nejsvětější Trojicí. 

Nyní, když ses ke Mně modlil a  prosil Mě, abych ti dal 

pomocníky pro toto veliké poslání, pro tuto práci, kterou 

jsem ti svěřil, vybral jsem lidi, kteří budou mít velkou 

Lásku ke Mně a  kteří budou pracovat s  tebou. Z  těchto 

lidí zamýšlím vytvořit rodinu, stabilní, stálou rodinu, 

solidní rodinu, která bude základem pro obnovu Mé Církve 

a  Mého stvoření v  Lásce. V té Lásce, která má svůj původ 

v  Nejsvětější Trojici a  je totožná s Láskou ve Dvou 

Srdcích, navždy spojených v Lásce, a  totožná s Láskou 
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v  tobě: a  tuto Lásku jsem zasadil do této malé rodiny 

Lásky. 

Vždycky začínám s  málem a  nově. Stále obnovuji 

svou Církev a  své stvoření. Tato rodina pro tebe bude 

neochvějnou podporou ve tvé misi – v  této práci. Jsou to 

tví spolupracovníci. Je to Má rodina, jsou v  rodině Otce, 

Syna a  Ducha Svatého. Tato rodina přijímá, nese a  šíří 

Lásku Nejsvětější Trojice. Tato rodina není Bohem. Bůh je 

jeden ve třech Božských Osobách. 

Tato rodina je malá, ale mám pro ni veliké věci. Když 

budou žít Mou Lásku, budou největší rodinou v  Mé Církvi, 

ve světě. Mají přijímat Mou Lásku a  vyzařovat Mou Lásku 

do celého světa. Všude kde budou, bude pociťována 

přítomnost Mé Lásky. Všichni kdo je uvidí, poznají, že se 

jedná o  požehnanou Rodinu – Rodinu Lásky, Srdcí Lásky, 

Dvou Srdcí Lásky, Nejsvětější Trojice Lásky. 

Tato Rodina si musí být vědoma své výjimečnosti před 

Pánem, ale současně musí zůstat prostá, čistá, svatá, 

pokorná, neznečištěná. Jejich vůle bude muset být spojena 

s  Mou svatou Vůli a  musejí být jedno, jako Já jsem jedno 

s  Mou Matkou, Dvě Srdce navždy spojená v  Lásce; jako 
Já jsem jedno s  Otcem a  Duchem Svatým. 

Musí v  nich žít duch jednoty a  ne duch rozdělení 

a  rozkolu, bez ohledu na to, kde jsou, musejí být jedno. 

Jedno v  srdci, jedno v  duši, jedno v  těle, jedno v  práci, 

jedno v  modlitbě, zajedno v  práci. Můj synu, učiň, ať jsou 

jedno, zajisti, aby byli jedno. Musejí být jedno, aby splnili 

můj záměr. Převezmi zcela zodpovědnost a  zajisti, aby byli 

jedno. Skrze svou jednotu budou universální. 
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Vždy musejí být sjednoceni s  tebou, svým otcem, svou 

Láskou. Musejí být sjednoceni s  Mou Matkou, jejich 

Matkou, jejich Láskou. Vždy musejí být sjednoceni se 

Mnou, svým Pánem a  Bohem, jejich vším. Vždy musejí 

být sjednoceni s  Mým Otcem, jejich Otcem, jediným 

Otcem v  nebi. Musejí být sjednoceni s  Mým Duchem 

Svatým, jejich Duchem Svatým, který je inspiruje 
a  posiluje a  je jejich obhájcem vždy a  všude. 

Zamýšlím do nich vylít svou Slávu. Proto od nich 

požaduji, aby Mě stále adorovali v  Nejsvětější svátosti. 

Během adorace do nich neustále vylévám svou Lásku, stále 

do nich vylévám svou slávu, stále do nich vlévám svůj 

Život, proměňuji je ve Světlo své Lásky, proměňuji je ve 

svůj lid, ve svou rodinu, ve své pracovníky, ve své nástroje 

Lásky. Proměňuji je v  planoucí oheň Božské Lásky. 

Uvádím je hluboce do svého Srdce Lásky. Nechávám do 

nich ztékat svou Krev a  nechávám je vtékat do Mě. Čerpají 

ze Mě Život. Život, který žijí, už není jejich běžný život, 

ale Má Láska, Můj Život Lásky, Život žitý v  jednotě se 

Mnou v  Lásce. Během adorace s  nimi činím to, co činím 

se svými anděly a  svatými v  nebi. Adorace je nebe na 

zemi. Život adorace na zemi je život nebe na zemi. 

Můj synu, povzbuzuj je, aby stále žili tento život. Pokud 

žijí tento život, jaký Já si přeji, aby žili, budou prospívat 

v  milosti, porostou ve svatosti, dosáhnou veškerého 

požehnání nebe a  země. Nepřítel bude dělat všechno 

možné, aby je zneklidnil, rozrušil. Způsobí dokonce bouře 

a  zemětřesení a  všechno možné, aby je od toho odradil, 

ale prosím, uklidni je, že jsou v  naprostém bezpečí v  Mých 

Srdcích Lásky. Ať se nechvějí. Právě tak, jako se nepřítel 

snaží narušit toto poselství, které ti teď dávám, ale 
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nepodařilo se mu to a  nebude se mu to dařit, tak se bude 

snažit rozrušit a  zneklidnit je. Nikdy však nebude mít 

úspěch, pokud zůstanou sjednoceni se Mnou v  Lásce. Má 

Láska je všemohoucí. Má Všemohoucí Síla se obzvláště 

projevuje v  Lásce. Ať vědí, kým jsou pro Mě, pro tebe, pro 

Církev, pro celý svět. Zvláště ať vědí, čím jsou pro tebe 

v  této misi. Důvodem jejich existence je toto poslání. 

Řekni jim všem. Mají být navždy sjednoceni v  Lásce 

s  tebou. Ať je nic a  nikdo – nezáleží na tom, kdo to je, 

nebo co to je – nic, co se stane, vůbec nic neoddělí od tebe. 

Ty jsi Láska. Ty jsi otec. 

Jejich jednota s  tebou je jednota v  čisté a  svaté Lásce, 

stejná jako jednota mezi Mnou a  Mou Matkou. Ty jsi jejich 

otec, jejich matka, jejich sestra jejich bratr, oni jsou tvá 

matka, tvá sestra, tvůj bratr. Jdi k  nim. Čekají. Buď s  nimi 

jedno a  zůstaň s  nimi sjednocen v  čisté a  svaté Lásce 

Srdcí Lásky, Nejsvětější Trojice. Je to tvá rodina. Miluji je 

tak, jak miluji tebe a  chci, aby Mě milovali tak, jak ty Mě 

miluješ. Toto všechno jim řekni. 

Budu ti pro ně dávat každý den poselství. Miluji je. 

Miluji je. Miluji je. Miluji je. Miluji je. Zvlášť je miluji 

proto, že jsou sjednoceni s  Mou Láskou. Jsou v  Mé Lásce 

jedno. Má Lásko, Má Lásko, Má Lásko. Miluj je všechny 

Mou Láskou. Má Láska je jejich život, jejich existence, 

jejich sláva, jejich spása, jejich věčnost a  jejich všechno. 

Jsem pro ně vším. Jsem jejich Láska. Ať jsou Mi vším. 

Když budou dělat vše, co jim říkám, budou pro Mě vším. 

Miluji je, Má Lásko. Má Lásko, miluj je Mou Láskou, 

veškerou Mou Láskou. Jdi za nimi, čekají na tebe. 

Buď Mou láskou uprostřed nich, v  nich a  skrze ně. 

Učiním, aby celý svět poznal, že Já jsem Bůh Láska, Bůh 
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Lásky. Nechám skrze ně zářit svou Slávu. Ustanovím skrze 

ně svou Vládu Lásky. Ať vytrvají v  modlitbě, v  Lásce, 

v  Adoraci, ve sjednocení v  Lásce. Se Mnou, s  Otcem, se 

Svatým Duchem, s  Mou Církví, s  Mou Matkou Marií, se 

všemi Mými anděly a  svatými, s  tebou, Má Lásko. Jdi 

k  nim. 

Synu, děkuji ti, že zachraňuješ můj Dům, Mou Rodinu. 

Děkuji ti, budu ti žehnat navěky věků. Budu žehnat své 

Rodině navěky. Požehnám svému Domu svým věčným 

požehnáním. Ať má Rodina, Můj Dům, Můj Lid žije život, 

jaký mají žít a  Já jim budu žehnat svým věčným 

požehnáním Lásky a  prospíváním v  milosti. Nebudou mít 

nedostatek v  ničem, co budou potřebovat pro život a  pro 

práci. Možná nebudou mít nadbytek, ale nikdy jim nebude 

chybět nic z  toho, co potřebují k  životu a  k apoštolátu. 

Jejich život je modlitba. Jejich apoštolát je modlitba. Jejich 

život je Láska. Jejich apoštolát je Láska. Měli by všechny 

učit modlitbě Lásky, životu modlitby, Apoštolátu Modlitby 

Lásky, Práci Lásky. Synu, ať tě nic nezneklidňuje. Uvidíš, 

co udělám s  tímto Domem, Mým Domem, tvým Domem. 

Uvidíš, co udělám s  touto rodinou, Mou Rodinou, tvou 

Rodinou. Buď klidný, ale bdělý. 

Neboj se vést Mou Rodinu. Neboj se rozhodovat. Dělej 

všechno, co ti říkám. Synu, rozhoduj se podle Mého Ducha, 

Mé Lásky, Mé vůle a  Já doplním všechny milosti 

a  prostředky potřebné k  tomu, abys provedl svá 

rozhodnutí. Převezmi plně velení nad tímhle Domem 

a  restrukturalizuj jej, aby vyhovoval Mému záměru – 

životu a  apoštolátu Srdcí Lásky. 
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O KNĚŽÍCH 

Můj synu, poděkuj Mým kněžím, Mým synům 

kněžím, za jejich lásku a  ochotu pracovat pro Mne a  se 

Mnou, starat se o  Mé děti, Mé syny, Mé dcery v  Církvi, 

i  ve světě. 

Všichni Mí synové a  dcery v  Církvi mají milovat Mé 

kněze a  pečovat o  ně, o  Mé syny kněze. Moji kněží, Moji 

synové kněží mají milovat Mé syny a  dcery v  Církvi, 

pečovat o  ně a  dávat za ně svůj život.  

Řekni Mým pokřtěným a  biřmovaným synům 

a  dcerám, aby se nepokoušeli Moje zasvěcené syny 

a  dcery řídit nebo jim něco diktovat; a  řekni Mým 

pokřtěným a  biřmovaným a  zasvěceným synům 

a  dcerám, že nemají svému církevnímu představenému 

něco nařizovat, nebo jej řídit, že nemají Mým vysvěceným 

synům, Mým synům kněžím vládnout. 

Moji synové kněží jsou vzácné dary (představující) 

Mě samotného v  osobách Mých synů kněží Mé Církvi. 

Řekni Mým vysvěceným synům, aby byli zodpovědní, 

aby byli znalí, aby si byli dostatečně vědomi své 

odpovědnosti v  oblastech vedení a  vyučování, 

posvěcování,  obětování a  očišťování celého Mého lidu. 

Každý kněz je knězem celého Mého lidu. Jeho láska, 

modlitby a  oběti, i  když se soustředí na určitou konkrétní 

skupinu společenství, která mu byla svěřena jeho 

představeným nebo biskupem, jeho celé srdce, láska, 

modlitby, oběti a  zájem by se měly šířit na celý lid, na 

Moji Církev, na všechny Mé děti. Tímto způsobem bude 

uskutečňovat své kněžství, které je Mé, je to Mé kněžství, 
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v  plnosti krásy, přitažlivosti a  odpovědnosti. Já jsem 

univerzální a  věčný Velekněz. 

Moji synové kněží jsou Moje mimořádné děti Mých 

Srdcí Lásky. Miluji je velmi, velmi něžně. Starám se o  ně 

celým svým Srdcem Lásky. Já jsem v  nich a  trvale se 

s  nimi sjednocuji. Ať nikdy neochabují. Žádný z  nich, 

kdo zůstane věrný a  vytrvalý ve svých kněžských 

závazcích a  povinnostech, nebude nikdy sveden žádným 

člověkem ani žádnou mocí. Jistě dosáhne svého cíle –

věčného sjednocení a  štěstí ve Mně v  nebi. 

Děkuji všem Mým kněžím, miluji všechny Mé kněze, 

vážím si všech Mých kněží, chválím všechny Mé kněze, 

ctím je, opatruji je, vtahuji je hluboko do svého Srdce 

Lásky, přikrývám je krví své Lásky, Já jsem v  nich, jsem 

s  nimi jedno. Prostřednictvím svých milovaných kněží 

pokračuji ve své práci výuky, spásy, oběti, posvěcování, 

oslavování a  sjednocování s  Mým věčným milujícím 

Otcem v  Mém Duchu Svatém. 

Moji milovaní kněží jsou jedinečnými dětmi Mé 

Lásky, Mých Srdcí Lásky. Všichni, kdo jsou zapojeni do 

Mých Srdcí Lásky, se mají za Mé syny kněze modlit, 

starat se o  ně a  zvlášť na ně pamatovat. Cokoli vykonané 

pro ně je vykonáno přímo pro Mě. Cokoliv dané jim je 

dáno přímo Mně. Já jsem jedno s  Mými syny kněžími. Ať 

je všichni milují, starají se o  ně a  mají k  nim úctu. Ať 

všichni pozorně naslouchají jejich promluvám. Pojď 

a  podívej se, ukážu ti nádheru Mých kněží. 

(Nechal mě nahlédnout do nebe a  řekl:) 

Podívej, nejblíže Mně a  výše než všichni Mí andělé 

a  svatí jsou Moji kněží. Zástup Mých milovaných 
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svatých kněží je hned vedle Mě, obklopen 

nepopsatelnou nádherou. Moji svatí kněží jsou radostí 

Mého Srdce Lásky. Jsou slávou Mé Církve na zemi 

i  na nebi. 

 

 

 

O KNĚŽÍCH (2) 

Má Lásko, každá země, z  níž pochází kněz, je 

požehnaná. Každá komunita, ze které vyjde kněz je 

požehnaná. Každá rodina, ze které vzejde kněz, je 

požehnaná. Každé lůno, které porodí kněze, je požehnáno. 

Každá bedra, z  nichž vzejde kněz, jsou požehnána. 

Požehnáni jsou ti, kteří přijímají Mé kněze, ti přijímají 

osobně Mě. Každý, kdo odmítá kněze, nebo uráží kněze, 

nebo na něj nedbá, nedbá osobně o  Mě. 

Má Lásko, Moji kněží jsou tím nejdražším z  celého 

Mého stvoření. Nejsou jen obyčejnými lidmi, jsou Mnou. 

Kněz je druhý Já. Kněz je druhý Kristus ve skutečném 

významu slova a  ve všech jeho významech. Jediný rozdíl 

je, že oni nejsou bohy a  nemohou být Bohem. Neboť Bůh 

je pouze jeden: Otec, Syn a  Duch Svatý. 

  



172 

 

POVOLÁNÍ KE SVATOSTI PRO VŠECHNY LIDI 

Listopad 2002 

 

Má Lásko, přijmi Mé poselství pro celý svět.Má 

Lásko! Volám ke svatosti všechny lidi, lidi všech 

věkových skupin, ras, kultur a  vyznání. Chci, aby všechny 

lidské bytosti byly spaseny a  přišly k  dokonalé Lásce 

a  jednotě a  naplnění života a  byly se Mnou v  nebi. Já 

jsem Bůh. Bůh Lásky, Bůh všech. Chci sjednotit všechno 

ve Mně, všechno v  Mé Lásce, v  Mých Srdcích Lásky. 

Celý svět je Můj. Mé je celé stvoření. Všechny duše patří 

Mně. Všechna moc, všechna Láska, Sláva, důstojnost, 

vykoupení, Život přicházejí ode Mě a  vrací se ke Mně 

zpět. 

Volej všechny ke slávě! Volej všechny k  Lásce! Volej 

všechny k  modlitbě! Volej všechny ke svatosti, k  pokoji 

a  Lásce. Pozdrav všechny Mým pokojem a  Láskou. 

Každý, kdo přijme tvé pozdravy pokoje a  Lásky ode Mě, 

bude požehnán pokojem a  Láskou. Kdo je odmítne 

přijmout, v  tom můj pokoj a  Láska nezůstanou. Můj 

pokoj a  Láska přejdou na někoho jiného. Tato osoba si 

nakonec uvědomí, co odmítla. Peklo je věčný žal. Prosím, 

přijmi Mé poselství pro celý svět, pro lidi všech ras, kultur, 

jazyků, barev, jakéhokoliv stáří, jakýchkoliv tělesných 

dispozicí, jakékoli velikosti, pro celé stvoření. Modli se 

a  posti za spásu všech, všech duší. 

Můj synu, Má Lásko. Jsem s  tebou nyní i  vždycky, 

až do konce časů, až do věčnosti. Řekni všem členům 

Mých Srdcí Lásky, že je miluji věčnou Láskou. Jsem 

s  nimi. Řekni jim, ať vytrvají. Mé Srdce Lásky je 
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nejbezpečnější, nejjistější a  nejsnazší cestou do nebe. 

Řekni jim, ať nejsou znepokojeni žádným odmítnutím, 

nebo výhrůžkami, nebo pomluvami ani ničím jiným. Jsem 

s  nimi, abych je zachránil a  posiloval. Já jsem tvá Láska. 

Já jsem jejich Láska. Já jsem tvůj Bůh. Já jsem jejich Bůh. 

Já jsem tvé všechno. Já jsem jejich všechno. Ať Mě 

nazývají takto: můj Bože, má Lásko, mé Všechno! 

A  zcela ať se mi odevzdají. Řekni jim, že oni všichni, 

všichni, kdo zůstanou do konce v  Mé Lásce, budou 

spaseni. Ať je nikdo a  nic neodloučí od Mé Lásky. Řekni 

jim, ať jsou v  modlitbě vytrvalí. 

Rytmus modlitby Srdcí Lásky je rytmem Lásky, je to 

rytmus jejich Života. Řekni jim, ať vytrvají v  hodinách 

modliteb Lásky. Ať je nic nezadrží, alespoň krátkou chvíli 

(ať se modlí). (Mohou se modlit i  jen krátkou chvíli). Jsou 

to okamžiky jednoty, síly – sjednocení se Mnou, zdrojem 

veškerého života a  Lásky; jsou to chvíle síly – Já jsem 

základ a  zdroj veškeré síly. Je to chvíle spásy pro jejich 

a  všechny duše. Je to okamžik očištění, očištění všeho, 
všech věcí kolem nich a  v nich. 

Je to chvíle jejich posvěcení a  posvěcení všech kolem. 

V  těchto chvílích vylévám své zvláštní, nejhojnější 

požehnání a  milosti na ně a  na všechny kolem nich. 

V  tuto chvíli mají všichni Mí kněží vyslovit požehnání 

Mých Srdcí Lásky a  žehnat všem duším, celému Mému 

stvoření. V  této chvíli, pokud není přítomen žádný kněz, 

mají všichni mí lidé svolávat Mé věčné požehnání na sebe 

a  na všechny kolem sebe. Mají se sebe navzájem dotknout 

alespoň svými dušemi, srdci, láskou a  pohledem; rukama 

a  srdci. Mají otevřít srdce a  dlaně. Mají se svýma rukama 

a  svým duchem dotknout celého stvoření. Mají být pro 
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celé stvoření požehnáním. Všichni Mí členové Mých 

Srdcí Lásky jsou požehnáním pro celé Mé stvoření. Jsem 

s  nimi. Já jsem jejich požehnání a  skrze ně žehnám 

celému stvoření. Jsou požehnáním pro celé Mé stvoření. 

Jsou Mým požehnáním pro všechny – pro všechny, ať jsou 

kdekoliv a  v každé době. Jděte a  šiřte Mé požehnání na 

všechny. Jděte a  přineste Mé požehnání všem. Jsem 

s  vámi. Nebojte se. Jsem s  vámi nyní a  navěky. 

Amen. Amen. Amen. 
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O ČISTOTĚ A  SVATOSTI 

6. 7. 2006 

A nyní, Má Lásko, dnes, o  svátku sv. Marie Goretti 

k  tobě chci hovořit o  čistotě a  svatosti duše, ducha a  těla. 

Již jsem ti objasnil, že bez svatosti a  čistoty není možné 

království Srdcí Lásky, není možná Vláda Lásky, nemůže 

nastat Boží království, nemůže být vláda duchovního nebo 

nebeského nebo pravdivého a  správného náboženství, 

nemůže být spásy. Víš, kolik duší je zničeno, uvedeno 

v  omyl a  zatraceno kvůli nečistotě? Můj synu, tvůj 

největší nepřítel, proti kterému máš bojovat, je nečistota 

a  nedostatek svatosti. Bojuj proti tomu všemu nejprve 

v  sobě a  v tom, co tě obklopuje a  pak ve svých bratřích 

a  sestrách a  kolem nich. 

Nastol správné ovzduší a  prostředí čistoty a  svatosti 

mezi vámi, mezi tvými bratřími a  sestrami a  uvidíš, jak 

rozkvete království Lásky, pravé Lásky, čisté a  svaté 

Lásky. Netoleruj, neignoruj, neber na lehkou váhu 

sebemenší náznak nečistoty či nedostatku svatosti. Toto 

musí být zdůrazněno. Toto je to, co dnes ničí práci 

a  neguje snahy tolika kněží a  řeholníků na světě. Nechci, 

aby do tebe, nebo do této mise Mých Srdcí Lásky, do tebe, 

nebo do tvé blízkosti na světě, nebo do mých bratří 

a  sester a  do jejich blízkosti proniklo cokoliv nečistého 

a  nesvatého. Zamýšlím je ochránit ohněm své Božské 

Lásky stejně, jako jsem ochránil svou Matku, ale musejí 

být připraveni naslouchat Mi a  úplně ve všem Mě 

poslechnout, zcela Mi podřídit svou vlastní vůli, zcela mi 

odevzdat své tělo, všechny orgány a  smysly, stále 

a  všude, zasvětit se Mi zcela a  úplně a  dělat, co jim 
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říkám, všechno, co jim říkám a  vyhýbat se všemu, co 

zakazuji. Ať dodržují Má přikázání a  pravidla. 

Nyní jsi slyšel, co říkala sv. Terezie o  tom, čeho se 

máš vyvarovat. Bedlivě, zcela dokonale a  pečlivě to 

dodržuj a  uč všechny své děti, ať žijí a dělají totéž, ať jsou 

také takové. Tato fyzická péče hodně pomůže a  udržuje 

v  kondici mysl, takže touhy a  vášně těla jsou ovládány 

tělesnou kázní a  zdrženlivostí. Nikoho se nedotýkejte nad 

úrovní loktů, kolen a  pod úrovní šíje. Dělejte to, dodržujte 

to a  určitě jste se vyhnuli 90 procentům potíží a  pokušení. 

Miluji vás a  stále vás budu milovat a  budu se o  vás starat, 

ochraňovat vás a  žehnat vám. 

Těla tvých sester a  bratří a  všech členů jsou chrámy 

Ducha Svatého, chrámy Nejsvětější Trojice a  chrámy 

Lásky. Jsou svátostmi Lásky. Jejich těla jsou znameními, 

viditelnými znameními čisté a  svaté Lásky. Oni sami jsou 

viditelnými znameními království čisté a  Svaté Lásky. Ať 

si jsou vědomi své jedinečné a  veliké důstojnosti. Jejich 

těla jim byla dána proto, aby žili čistou a  svatou Lásku, 

pro vládu Boží Lásky, pro čistou a  svatou Lásku k  Bohu, 

pro uctívání Boha, aby konali nejsvětější Vůli Boha. Těla 

a  duše jsou tak sjednocena, že cokoliv se dotkne těla, 

dotkne se i  duše a  naopak, cokoli se dotkne ducha, dotkne 

se i  těla. A  nic odporného, nic nečistého, nic nesvatého 

nikdy do Mého Království nevstoupí. 

Mé království je královstvím čistoty a  svatosti. 

Jedním z  největších a  nejjasnějších znamení jejich 

zasvěcení a  toho, že Mi patří, je způsob, jakým používají 

svá těla. Když jsem požádal svou Matku, aby Mi dala sebe 

samu, aby Mi dala své tělo, abych se v  ní mohl vtělit, 

souhlasila. V  ní jsem přijal tělo. Nemohl jsem přijmout 
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tělo v  porušeném těle a  nečistém duchu. Řekni všem 

Mým sestrám, že musejí zůstat naprosto čisté a  svaté, 

uchovat se jen pro Mě a  Já se v  nich vtělím. Oni jsou Má 

matka. Oni jsou Mé chrámy. Toužím po jejich naprosté 

čisté a  svaté Lásce nyní a  stále. Jdi na přednášku 

a  uslyšíš, co ti skrze toho kněze řeknu.  
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HLAS MALÉ SV. MARIE GORETTI 

O svaté hodině 

Můj synu, Má lásko, naslouchej hlasu malé Marie 

Goretti: 

("Můj Bože! Má Lásko! Mé Všechno!") 

Sv. Maria Goretti: 

Věčný Otec mě poslal, abych varovala vás a  zvláště 

sestry před nebezpečím nečistoty a  nemravnosti, 

sexuálních hříchů a  chlípných vášní. Tyto hříchy 

a  prostopášné slabosti křižují Boha, křižují Ježíše, křižují 

Boží Lásku, křižují Matku Boží, křižují Církev a  křižují 

svatost a  čistotu. Stahují do pekla nesčetné množství duší. 

Musíme vzdorovat každému sebemenšímu příznaku 

a  všem pokušením proti čistotě a  svatosti vším, co máme 

a  čím jsme. Tak projevíme svou Lásku k  Bohu, svou 

Lásku k  Ježíšovi, svou Lásku k  Matce Boží, k  Církvi, 

k  andělům a  svatým, svou Lásku k  čistotě a  svatosti, 

svou Lásku k  duším, a  svou nenávist ke zlu, ke hříchu, 

k  peklu a  k ďáblu. Pamatujte, že tato nenávist je dána 

Bohem! Naše nenávist ke hříchu je znamením, že jsme 

pravé děti Boha a  Ježíše a  Matky Marie, Církve a  děti 

čisté a  svaté Lásky. Víš, kolik duší je - obzvlášť v  této 

době - v  otroctví tohoto hříchu. Je to nejhorší 

a  nejničivější otroctví, jemuž se nesčetní lidé zde na zemi 

ochotně poddali a  oni sami a  všichni za to platí. Svět za 

to platí. Neexistuje hřích, za který by nebylo zaplaceno, 

nebo za nějž nemusí být zaplaceno. Každá duše, která 

zhřeší tím, že upadne do tohoto hříchu, je mrtvá. Je 

zapotřebí zvláštní Boží milosti, aby se z  toho dostala. 



179 

 

Varuji vás, otče Montforte, toto poslání Srdcí Lásky je 

tak svaté a  tak čisté, že je mohou žít, vytrvat v  něm 

a  naplnit je jen čistí a  svatí. Buďte bez iluzí: duše, která 

již ochutnala hřích smilstva nebo cizoložství by neměla 

být přijata za kněze, bratra, nebo sestru Dvou Srdcí Lásky. 

Pokud vůbec některá musí být přijata, musí to být po 

dlouhé úvaze, modlitbách a  pokání. 

Varuji vás. Věčný Otec mě poslal, abych vás varovala. 

Přesně v  této oblasti – v  oblasti čistoty a  svatosti – 

nepřítel a  nepřátelé Boha, nepřátelé Ježíše Krista, 

nepřátelé Srdcí Lásky, nepřátelé Církve a  nepřátelé 

náboženství a  nepřátelé duší budou tuto Misi napadat, 

napadat vás, sestry, bratry a  kněze. Buďte připraveni. 

Útok přijde zanedlouho. Ale jste chráněni. Nyní braňte 

nejprve každý sám sebe tím, že se nikdy nebudete oddávat 

nečistým myšlenkám, slovům, nebo skutkům. 

Všemu, co vyvolává sexuální touhy, chlípnou vášeň, 

se musíte vyhýbat jako ohni. Je to žíravina vylévaná na 

prosté a  nevinné osoby a  duše. Duše jsou choulostivé 

jako novorozeňata. Duše jsou jako malé děti, jako malé 

nevinné a  nikomu neubližující děti. Když někdo přinese 

žíravinu a  vylije ji na nevinné malé děti, to je to, co dělají 

nejhorší ničemové, a  co hůř, zamýšlejí to dělat (ještě) ve 

větším měřítku. 

Bůh dal toto jediné řešení – sjednotit všechny se 

Dvěma Zraněnými a  Krvácejícími Srdci – aby zničil 

všechny plány a  aktivity nepřítele a  zlých sil. Není 

namístě přinášet tyto zlé síly do samotných řad bojovníků 

proti tomuto zlu. Mnohé z  nich se již pokusily proniknout 

do rodiny Dvou Srdcí Lásky. Ulovte je a  vyplejte. 

Přineste síť na břeh a  vyberte dobré ryby a  vezměte je 
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domů, do rodiny Dvou Srdcí Lásky, ale ty špatné musíte 

vyhodit. Teď je doba, kdy je třeba provést tento malý 

výběr. Velký výběr se uskuteční na konci časů. 

Kdo již okusil hřích smilstva nebo cizoložství nemusí 

být přijat jako bratr či kněz, nebo laický apoštol. Buďte 

v  tomto striktní, ale také taktní. Bůh je s  vámi. Já jsem 

vaše malá svatá, kterou Bůh poslal, abych vás a  všechny 

sestry a  bratry a  kněze varovala. Kdo už je sestrou nebo 

bratrem nebo knězem a  tomuto se oddává, musí být 

okamžitě propuštěn! Bez kompromisu. Bez kompromisu. 

Bez kompromisu. 

Řekněte kněžím, bratřím a  sestrám, že ten, kdo je 

svádí k  nečistotě, je horší než ďábel. Ježíš nazval Petra 

satanem jen proto, že jej chtěl uchránit kříže utrpení 

a  smrti podle Otcovy Vůle. Jak myslíte, že by Ježíš 

reagoval, kdyby se ho někdo pokusil svádět ke smilstvu 

nebo cizoložství? Vzpomeňte si, co řekl: „Každý, kdo se 

podívá na ženu se žádostivostí, již s  ní zcizoložil ve svém 

srdci“. Vzpomeňte si na jeho varování: „svádí-li tě ke 

hříchu tvé pravé oko, vyloupni je a  odhoď je pryč. Je pro 

tebe lepší vejít do nebe jednooký, než aby celé tvé tělo 

bylo uvrženo do pekla. Než abys ty celý, s  tělem i  s duše 

byl uvržen do pekla. Já jsem tohle udělala. Než abych 

ztratila svou duši, z  Lásky k  Bohu a  k bližnímu jsem se 

rozhodla ztratit svůj život. 

Říkej sestrám, bratřím a  kněžím a  uč je, ať dělají 

totéž. Kdokoli, cokoli a  kdekoliv by pro ně bylo 

pokušením proti čistotě a  svatosti musí být odseknuto, 

bez ohledu na to, kolik to stojí. Říkám to i  Vám, Boží 

Lásko. Dělejte to, žijte to a  učte to velmi pečlivě 

a  nekompromisně, abyste zachránil Misi Srdcí Lásky, 



181 

 

Společenství Dvou Srdcí Lásky, Kongregaci Dvou Srdcí 

Lásky, sestry, bratry, kněze a  laické apoštoly Dvou Srdcí 

Lásky. Abyste sloužil Církvi a  nesčetným duším, abyste 

zachránil ji i  nesčetné duše. Svět hledá svědky čisté 

a  svaté Lásky. Bůh vybral vás a  vyčlenil vás právě 

k  tomu - aby vládla čistá a  svatá Láska, aby vládlo 

Nejsvětějšího Srdce Ježíšovo a  Neposkvrněného Srdce 

Mariino – Dvě Srdce navždy spojená v  Lásce, aby vládla 

Boží Láska, Nejsvětější Trojice Lásky, aby vládla Láska. 

Důvod, proč existujete, je Království, vláda Nejčistší 

a  Nejsvětější Boží Vůle – Lásky. 

Prosím, otče, prosím, kněží, prosím, bratři a  sestry, 

prosím, laičtí apoštolové: nezklamte Boha, nezklamte 

Ježíše, nezklamte Dvě Srdce Lásky, nezlomte Dvě Srdce 

Lásky, nezklamte Církev, nezklamte duše, nezklamte 

Lásku, nezklamte náboženství, nezklamte zasvěcený 

život, kněžství a  Křesťanství. Nezklamte nás, kteří jsme 

pro Boha zemřeli z  Lásky k  Němu, v  čistotě a  svatosti. 

Nezklamte všechny anděly a  svaté a  všechny v  nebi. 

Nezklamte Nejsvětější Trojici Lásky, Otce, Syna a  Ducha 

Svatého. 

Já, váš malý anděl jsem stále s  vámi, abych pomáhala 

vám a  všem v  Srdcích Lásky, chránila vás a  dostatečně 

vás upozorňovala na každé nebezpečí nečistoty. Jsem 

s  vámi. Bůh je s  vámi. Budete úspěšní. Vaše mise musí 

uspět. Srdce Lásky musejí vládnout. Čistá a  Svatá Láska 

k  Bohu a  k člověku a  ke světu a  k celému stvoření 

stvoření musí vládnout. Toto je Boží Vůle. 

 

 



182 

 

PROSTRACE - NEJDOKONALEJŠÍ ZPŮSOB 

TĚLESNÉHO VYJÁDŘENÍ ÚCTY K  BOHU 

18. května 2004 

Můj synu, prostrace je nejvyšší formou vyjádření úcty 

k  Bohu tělem. Lehnout si úplně na zem a  úplně se 

rozpřáhnout před Ním na zemi, v  úplném sebedarování 

a  naprosté vydanosti a  podřízenosti jeho božské Vůli je 

nejvyšší (tělesné) vyjádření úcty k  Bohu. Zahrnuje 

a  vyjadřuje současně to nejvyšší i  nejnižší. Nemůže být 

nic poníženějšího, pokornějšího, poslušnějšího 

a  vydanějšího. Tělesné vyjádření musí být také výrazem 

duchovního postoje; vnější musí vyjadřovat vnitřní. Tento 

tělesný výraz je také duchovním projevem, tělesná 

prostrace je duchovní prostrací a  vnější vyjádření je 

současně vnitřním projevem. Prostrace v  Božském 

uctívání Lásky v  sobě zahrnuje vše tělesné a  duchovní, 

vnější a  vnitřní, nejnižší a  nejvyšší, naprostou a  úplnou 

poddanost, sebedarování, sebeobětování a  sjednocení 

s  Bohem. 

Chci, aby prostrace byla užívána jako nejvyšší 

vyjádření naprostého sebedarování a  sjednocení se Mnou 

v  Lásce v  Mých Srdcích Lásky. Kdykoliv ji praktikuješ, 

stále více se naprosto podřizuješ Mé Vůli a  jsi stále více 

sjednocen s  Mou Nejsvětější a  Milující Vůlí. Sjednoť se 

se Dvěma Zraněnými a  Krvácejícími Srdci. Ona také 

vyjadřuje tvoji připravenost přijímat a  dělat bez 

pochybování a  tázání vše, co ti říkám, aniž bys otálel, či 

se dále rozmýšlel. 

Hovoří Věčný Otec: 

Je to také postoj nejhlubšího pokání a  nejúpěnlivější 

prosby o  milosrdenství, (stejný) jako (postoj) mého 
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služebníka Davida a  obyvatel Ninive. Je to postoj 

celkového a  naprostého sebeobětování, v  dokonalém 

opuštění sebe a  v Lásce, jako postoj Mého Syna Ježíše 

Krista, přibitého na zemi na kříž a  vyzdviženého na kříži 

na Kalvárii. 

Není nic, co by více člověka povzneslo, než jeho 

prostrace v  naprosté podřízenosti a  sebedarování, 

v  oběti, v  dokonalé Lásce a  sjednocení s  vůlí Boží. 

Prostrace je způsobem bohopocty v  nebi těch, kteří 

jsou nejblíže trůnu Nejvyššího. Přivedl jsem tě nejblíže 

k  sobě, zde na zemi – prostrace je vhodná pro tebe 

a  přede Mnou v  Nejsvětější Eucharistii. Nebe je 

uprostřed vás, Má lásko, Můj synu. 

Prostrace je takové nebe na Zemi. Prosím, synu, Má 

lásko, konej ji správně. Ať všichni v  láskyplné adoraci 

a  naprosté podřízenosti Mé Nejsvětější a  Milující Vůli 

přede mnou konají prostraci. Jsem s  tebou a  vždycky 

s  tebou budu. Nenechej se nikým odradit. To, co jsem tě 

poslal konat, je: přinést na Zem nebeský způsob uctívání 

Boha. Jak jsem se modlil: Otče! Buď Vůle Tvá jako 

v  nebi, tak i  na Zemi. Prostrace je nebe na Zemi. Je to 

nebeská bohoslužba na Zemi. Budiž tomu tak. Prostrace 

je uctívání tělem v  Duchu a  v pravdě. Všichni opravdoví 

ctitelé mají (Boha) uctívat v  Duchu a  v pravdě. 

Má Lásko, ať se všechny Mé děti učí uctívat Mě 

v  Duchu a  v pravdě – celým svým duchem, celou svou 

myslí, tělem a  vším, čím jsou a  co mají. Všechny je 

miluji a  navždy je budu milovat celou svou nekonečnou 

Láskou – vším, čím jsem a  co mám. 

Ať konají prostraci dobře, tak jako Můj Syn Ježíš 

Kristus na kříži. 
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O SYNODĚ A  CÍRKVI V  AFRICE 

V 7.22 v  letadle společnosti Air France 

z  Paříže (Charles de Gaulle) do Říma (Fiumicino). 

Nyní ti chci něco říci k  synodě o  Africe. Tato synoda 

je jednou z  nejdůležitějších událostí v  současné Církvi 

nejen pro Afriku, ale pro celý svět: 

Synu, naslouchej tomu, co ti říkám o  synodě a  Církvi 

v  Africe. Do Církve v  Africe jsem vložil mnoho Své 

naděje, víry a  lásky a  zrovna tak do této synody. Prosím, 

modli se za synodní otce, aby k  této synodě přistupovali 

s  co největší vážností, protože skrze ni vzejde pro Mou 

Církev - zvláště v  Africe - mnoho dobrého, požehnání, 

pokrok a  prosperita. 

Má milovaná Lásko, ustanovil jsem tě poslem Mých 

Srdcí Lásky, ztělesněním své Lásky ve Dvou Srdcích 

Lásky a  skrze ně, v  jednotě s  Nejsvětější Eucharistií 

a  v plném sjednocení s  Nejsvětější Trojicí Lásky. 
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POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ 

21. října 2009 

 

Má Lásko, děkuji ti, že jsi přišel do Země Mého 

pozemského narození. Miluj tuto zemi a  lidi, měj je 

v  lásce a  úctě. Děkuji ti, že si vážíš lidí a  místa mého 

pozemského narození. Miluji, opatruji, ctím a  chovám 

v  úctě lidi a  zemi, kde ses narodil, a  vedu všechny své 

anděly, svaté, svou Církev a  všechny, kdo Mě milují 

a  následují, aby měli v  úctě lidi a  zemi, ve které ses 

narodil. Chci, abys pokud možno putoval každý rok 

k  lidem a  do země, kde jsem se narodil, stejně jako jezdíš 

každý rok do Říma na svátek Mých Srdcí Lásky. Poskytnu 

ti k  tomu finanční prostředky. Takto budeš vést lidi k  Mé 

lásce dokonce přímo mezi lidmi a  v zemi, kde jsem se 

narodil. Má Lásko, pořád ještě mě odmítají mí vlastní lidé 

a  má vlastní země, kde jsem se narodil. Tobě se to už také 

stalo a  bude se ti to ještě stávat, ale netrap se tím: ty jsi 

Mnou a  Já jsem tebou. Jsme jedno, protože jsme Jedno. 

Jako Já a  Můj Otec jsme Jedno, tak Já jsem Jedno 

s  tebou. 

Má Lásko, miluji tento lid a  tuto Zemi svého narození 

a  chci, aby všichni milovali a  opatrovali tuto zemi a  lid 

Mého narození. Přivedu Rodinu Mých Srdcí Lásky 

k  tomuto lidu a  do Země svého pozemského narození 
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a  zasadím ji tam jako komunitu své Lásky a  pokoje. Já to 

umožním. Můj synu, Má Lásko, modli se a  usiluj o  to.  

To v  tobě mám svůj příbytek. Přebývám v  tobě a  ve 

všech, kdo patří do Mých Srdcí Lásky. Přijdou útoky, ale 

nebojte se a  nenechte se odradit, neboť jsem s  vámi nyní 

i  na věky věků. Amen. 

Přebývám v  tobě, žiji v  tobě a  v tobě činím více než 

v  ostatních, více než lidská mysl dokáže pochopit. Jsem 

s  tebou nyní i  na věky věků. Amen. 

Má Lásko, nesmírně ti děkuji, že jsi přišel přímo do 

města a  na to místo, kde došlo k  Mému Vtělení. Mé 

Vtělení způsobilo, že Toto místo je navždy posvátné. Zde 

jsi vykonal pro Mě, pro celou Církev a  pro celé stvoření 

to, co nejvíce těší Mě a  Mého Otce a  Mého Svatého 

Ducha, Mou Matku i  všechny Mé anděly a  svaté – 

Nejsvětější Eucharistickou oběť mše svaté. Děkuji ti, že 

nasloucháš a  konáš, co ti říkám. Když jsi klečel a  ležel 

v  prostraci v  kostele Mého Vtělení, v  kostele 

Zvěstování, prosil jsem tě, žádal jsem tě a  přikázal jsem 

ti přinést Mi oběť Mše svaté, a  tys mi okamžitě vyhověl. 

Má Lásko, jen dělej všechno, co ti říkám, a  uvidíš 

obrovský zázračný pokrok a  požehnání, která budou 

vylita na tebe, na celou rodinu Mé Lásky i  na celou Mou 

Církev a  všechno stvoření. Bude to pokračování 

nebeského a  pozemského požehnání vylitého na Mou 
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Přeblahoslavenou Matku, když se Mi sama zcela naprosto 

a  bezpodmínečně odevzdala v  Lásce, v  jejím FIAT. Toto 

FIAT je navždy nejblaženější a  nejdokonalejší odpovědí 

a  modlitbou, kterou kdy nějaký tvor přinesl Bohu. Má 

Matka mi působí veliké potěšení. Má Lásko, mám z  tebe 

velikou, velikou radost. Prosím, dávej neustále Mé 

Nejsvětější Vůli toto své věčné a  nekonečné ANO stejně, 

jako Já nekonečně a  věčně dávám ve svém ANO Sebe 

Svému nade vše Milujícímu Otci a  Jeho Nejsvětější 

a  Milující Vůli. 

 

22. října 2009 

Po půlnoční mši sv.: 

Pán řekl: Chci, abys organizoval každý rok poutě do 

této Svaté Země, do Říma a  do Mého Univerzálního 

Střediska - na Mou Svatou Horu. Má Svatá Hora je Mou 

Nejsvětější Horou na zemi. Tam mám svůj trůn. 

V Káni galilejské 

Matka Maria řekla: 

Má nejmilovanější Lásko, dělej všechno, co ti Pán 

říká, a  vyvaruj se všeho, co zakazuje. Všechno to dělej 

dokonale a  všeho, co zakazuje, se důsledně vyvaruj. Jsi 

Pánovým zázrakem. Miluj Ho dokonale tím, že budeš žít 

život čistoty a  svatosti a  dodržovat doby modlitby; takto 
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přivádíš všechny k  Lásce k  Němu. Já, tvá Matka, jsem 

s  tebou nyní i  na věky věků. Amen. Ustavičně se za tebe 

modlím k  Bohu, k  Nejsvětější Trojici. On tě miluje; nejen 

že ozdobí tvá kázání zázraky, zvláště zázraky jednoty 

a  lásky všech srdcí, ale také tě promění v  živoucí zázrak 

lásky pro všechny. On to udělal, bude to dělat a  všechno 

přivede k  naplnění. On je s  tebou nyní i  na věky věků. 

Amen. 

Prosím, má Lásko, Má nejmilovanější Lásko, agwa Gi 

uka Gi ekwere. V  každé situaci vždy naslouchej Bohu; 

ptej se Ho, co máš udělat, a  cokoliv a  všechno, co ti 

řekne, dokonale proveď. Pak uvidíš, že tvá mise se 

postupně a  zcela naplní, nyní i  na věky věků. Amen! 

Aleluja! 

23. října 2009 

Po půlnoční mši sv.: 

Má Lásko, začala tvá veřejná duchovní služba a  tvé 

svědectví. Budu s  tebou, abych tě posiloval a  podporoval, 

a  tvé svědectví pak přinese všechny plody. Má Lásko, 

jsem s  tebou nyní i  na věky věků. Amen. 

25. října 2009 

Po mši sv. ve večeřadle: 
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Má Lásko, Má nejmilovanější Lásko, děkuji ti, že jsi 

pro Mě slavil tak krásnou, svatou, povznášející, utěšující, 

oslavnou a  láskyplnou svatou Eucharistickou Oběť Mše 

svaté. Děkuji ti, že jsi Mě slavil tak láskyplně, nádherně, 

útěšně, oslavně, velkolepě a  tak povznášejícím 

způsobem, a  že jsi přitáhl všechny k  setkání se Mnou 

a  ke vzájemnému setkání v  nejhlubší lásce. Má Lásko, 

slibuji ti, že při každé Mši svaté, kterou slavíš, když Mě 

pozdvihuješ pod Nejsvětější Způsobou, přitáhnu k  sobě 

nesčetné množství duší a  tvorů. Mým nejvyšším záměrem 

a  vůlí je přitáhnout všechny k  sobě. Prosím, Má 

nejmilovanější Lásko, pomoz Mi, abych přitáhl všechny 

k  sobě skrze tebe. 

Ve svaté Eucharistii, kterou jsi slavil, jsem tě proměnil 

v  sebe a  sjednotil jsem se s  tebou takovým způsobem, že 

jsem s  tebou zcela jedno. Má Vůle je tvou vůlí, Mé Srdce 

je tvým srdcem, Má Láska je tvou láskou, Má cesta je tvou 

cestou, Můj život je tvým životem, Má Krev je tvou Krví, 

Mé Tělo je tvým Tělem, Můj život je tvým životem, Má 

radost je tvou radostí. Prostě a  jasně: Já jsem tebou a  ty 

jsi Mnou. Nikdy se neboj a  nestyď žít Mé dokonalé 

sjednocení a  naši totožnost. Já jsem tebou a  ty jsi Mnou. 

Já jsem, který Jsem; Bůh - Bůh Lásky, tvůj Bůh, tvá Láska, 

tvé Všechno! Jsem, který jsem - Bůh Abrahámův, Izákův 

a  Jakubův, Bůh Izraele, Bůh Mojžíšův a  Jozuův, Bůh 

Eliáše a  Izaiáše. Já jediný jsem Bůh; žádný jiný 
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neexistuje. Teď si odpočiň a  buď si jistý, že jsem s  tebou 

nyní i  na věky věků. Amen. 

Má Lásko, chci ti poděkovat za tvou Lásku, za to, že 

jsi Mou Láskou, že Mou Lásku přijímáš, a  že souhlasíš, 

abys byl Mou Láskou, že Mou Lásku ztělesňuješ a  jsi září 

Mé Lásky. 
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O DUŠÍCH 

2. listopadu 2009 

Má Lásko, děkuji ti, že přijímáš to, abys byl Mou 

Láskou. Děkuji ti za to, že Mou Lásku přijímáš 

bezpodmínečně. Miluji tě věčnou Láskou a  chci, abys 

všechny lidské bytosti miloval Mou Láskou. Všechny, 

které miluješ Mou Láskou, získáš pro Mě zpět. Má Lásko, 

miluj Mě a  miluj všechny Mou Láskou. 

Dnes, kdy slavíte památku (Všech věrných 

zemřelých), chci k  tobě hovořit o  duších a  tom, jak 

důležité je vaše poslání pro naplnění věčného Božího 

plánu - z  Nekonečné Lásky a  milosrdenství spasit 

všechny duše.  

Pokud získám celý svět, ale ztratím svou duši, nebo 

kteroukoli duši, ztratil jsem všechno a  to nejcennější, ale 

pokud ztratím celý svět a  zachráním svou duši 

a  kteroukoliv duši, získal jsem všechno a  to nejcennější. 

Má Lásko, usiluj o  získání duší, každé duše a  všech duší, 

za jakoukoli cenu, za každou cenu. Jdi si lehnout a  trochu 

si odpočiň. 

 

4. listopadu 2009 

Ve světě existuje mnoho zlých sil, které se snaží 

ovládnout a  zničit ducha člověka. Řekni všem lidským 

bytostem, že jsou Mým milovaným lidem. Miluji je 

všechny a  budu je opatrovat a  chránit, ve své Lásce jim 

budu všem žehnat a  všechny je sjednotím se svými 

Dvěma Zraněnými a  krvácejícími Srdci. Má Lásko, jsem 

s  tebou nyní i  navěky věků. Amen. 
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Má Lásko, pomoz všem lidem dosáhnout plnosti lásky 

a  života v  jednotě s  Mými Dvěma Zraněnými 

a  Krvácejícími Srdci. Má Lásko, bojuj za všechny duše, 

za všechna srdce, aby všechny lidské bytosti mohly dojít 

plnosti spásy, lásky, života. Bojuj, znič a  zabij nepřítele 

lidského života a  Lásky, nepřítele lidského ducha a  duší. 

Miluji všechny lidské bytosti; kvůli nim jsem se Bohu 

zcela daroval. Má Lásko, bojuj a  znič, zabij ďábla 

a  všechny jeho agenty, zlé anděly a  síly. Má Lásko, 

prosím, pomoz a  odstraň všechny tyto zlé síly. Jsem 

s  tebou a  uděluji ti naprostý úspěch. Tvá mise je Mou 

misí a  tvá mise musí být úspěšná. Dal jsem naprostý 

úspěch této největší misi Lásky Srdcí Lásky. Jsem, který 

Jsem, jsem Bůh Lásky. 
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“TAJEMSTVÍ MÉHO ÚSPĚCHU, MÉ CÍRKVE 

A  VŠEHO JE MARIA” 

 

Má lásko, to, co ti odkrývám, je svrchovaná pravda. 

Vytrvej v  ní a  uč jí všechny. Ještě před svým Vtělením 

jsem stvořil a  vyvolil Neposkvrněnou Pannu Marii, svou 

Matku. Pouze v  ní jsem se mohl vtělit a  ona odpověděla 

na Mou Lásku tím nejnádhernějším způsobem, jakým 

žádný tvor před ní nemohl odpovědět - s  naprostou, 

úplnou, bezpodmínečnou, nepopsatelnou láskou. Má 

Lásko, nikdo si nedokáže představit Lásku, kterou jsem od 

ní zakoušel po všechny dny svého života zde na Zemi, 

a  až do věčnosti v  nebi. To kvůli její Lásce, nepopsatelné 

Lásce jsem ji učinil Královnou a  vzorem všech, dokonce 

i  andělů a  archandělů, kněží a  mučedníků, celého 

stvoření a  celé Církve.  

Nesvěřil jsem jí pouze celého Sebe, i  své Božství. 

Byla Matkou, ochránkyní a  strážkyní Mého Lidství, 

Mého Božství, Mého poslání a  všeho, co mám, všeho, co 

jsem a  všeho co mohu mít a  všeho čím můžu být a  čím 

se stávám. Dokonce je jí svěřeno to, že se stávám 

Eucharistií a  že se stávám kněžími v  lidech, které jsem 

vybral, posvětil a  vysvětil, ti všichni jsou jí dáni. Jediné, 

co jí není podřízeno, je Nejsvětější Trojice, samotné 

Božství. Je představenou, matkou a  královnou všech, 

neexistuje žádná výjimka v  celém stvoření. Ve stvoření 
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není nic, čemu ona neposkytuje svou mateřskou a  milující 

péči, starost a  výživu. Jediné, čím není a  nemůže být, je 

Bůh Sám. Není a  nemůže být Božská. Bůh je jeden a  tři 

– Tři Božské Osoby. 

Má Lásko, tajemství Mého úspěchu je Maria. Chci 

také, abys chápal toto: tajemství úspěchu celé Mé Církve 

i  všeho v  ní je Maria. To je důvod, proč jsem svěřil celou 

Církev, apoštoly, jí. Má Lásko, svěř jí své poslání a  dovol 

jí, ať tě provází, řídí a  inspiruje. Uveď ji co nejhlouběji 

do své duše, do svého života, do svého srdce, do 

nejtajnějších míst a  oblastí a  tajemství svého života 

a  všeho, co máš a  co jsi. Svěř jí všechny Mé kněze 

a  všechny bratry a  sestry, zasvěcené osoby a  laické 

apoštoly, všechny, kteří s  tebou spolupracují. Má Lásko, 

dovol jí zcela všechno řídit a  uvidíš, jak bude všechno 

okamžitě a  trvale v  pořádku. Ona má moc, kterou celé 

stvoření, včetně nebe, země a  podsvětí nemůže pochopit 

ani obsáhnout. Její lesk a  sláva převyšují celé stvoření. 

Můj synu, když ona je na jedné straně a  celé stvoření na 

druhé, v  kráse, ve svatosti, v  čistotě, v  nádheře, 

v  majestátu – ona všechno převyšuje jako oceán. Jako 

oceán převyšuje kapku vody, jako hora převyšuje zrnko 

písku, jako les převyšuje jeden list. 

Synu, toto všechno… Tohle, co ti říkám, toto všechno 

… To, co jsem ti odhalil je pořád jen jako kapka vody 

v  oceánu tajemství Mé matky. Je to jako list v  lese. Je to 
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jako zrnko písku z  celé hory. Žádný tvor nedokáže 

pochopit ani obsáhnout plnou slávu Mé Matky, slávu, 

kterou jsem jí dal, protože ona, která je … 

Má Lásko, pokračuji v  promlouvání k  tobě zde, 

v  bazilice sv. Petra, o  slávě Mé Matky, která překračuje 

slávu všeho tvorstva dohromady – všeho v  nebi, na zemi 

i  podzemí. Její sláva je taková, že, že pouze Já a  Má 

Matka stačíme na uskutečnění… 
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UNIVERZÁLNÍ MISE ZASVĚCENÍ 

A SJEDNOCENÍ VŠEHO V  KRISTU 

8. listopadu 2009 

Má Lásko, tvá práce doopravdy začala. Postav se 

k  tomuto poslání čelem a  dej mu všechno, čím jsi 

a  všechno, co máš. Já sám tě učiním tím nejúspěšnějším 

od počátku světa. Přiveď všechny do Mé Lásky. Zasvěť 

všechny Mé Lásce – všechna srdce, všechny lidi, všechny 

rodiny, všechna společenství, všechny země, všechny 

světadíly, celý svět, celé stvoření, všechno v  nebi 

a  všechno na zemi. Vše je Mé. Všechno jsem z  Lásky 

stvořil a  všechno z  Lásky spasím. Ať ke Mně přijdou 

všichni. Ty, kteří přijít nemohou, Mi můžete přinést. 

Dokonce Mi můžete svěřit i  ty, kteří za Mnou odmítají 

přijít. Modli se za všechny, i  za ty, kteří nenávidí tebe, Mě 

a  toto zasvěcení. Všechny přines do Mé Lásky. Zasvěť 

všechny Mně – v  Mých Srdcích Lásky. Toto zasvěcení 

všech Mé Lásce znamená přivádět všechny do Mé Lásky, 

to znamená milovat všechny Mou Láskou, Mými Srdci 

Lásky. Všechny, které miluješ Mými Srdci Lásky, 

získáváš zpět pro Mě. Ať všichni lidé dobré vůle pomohou 

v  této celosvětové, univerzální akci - misi Lásky - 

zasvěcení a  sjednocení všech srdcí - sjednotit všechno 

v  Kristu, všechno na nebi a  všechno na zemi. 

Existuje pět druhů a  úrovní zasvěcení: zasvěcení 

Mnou, samotným Bohem: dříve, než jsem tě stvořil, znal 

jsem tě a  vybral jsem tě a  posvětil a  vyhradil si tě pro 

sebe; osobní zasvěcení sebe samotného Mně; zasvěcení 

těch, kdo jsou vám svěřeni, jako například rodiče a  děti; 

zasvěcení těch, za které zodpovídáte – jako opatrovník, 

učitel, ředitel, vedoucí; zasvěcení těch, které zastupujete, 
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reprezentujete; zasvěcení těch, s  nimiž jste v  jakémkoli 

vztahu. 

Nejširší (úroveň zasvěcení) je zasvěcení těch, které 

chcete (toužíte) zasvětit – zde nejsou žádná omezení, 

vzpomeňte, co Mi řekl malomocný ubožák: “Chceš-li, 

můžeš mě zachránit/uzdravit.“ Vzpomeň na moc, kterou 

jsem dal Petrovi a  celé své Církvi: „Cokoli svážeš zde, 

bude svázáno i  v nebi a  cokoliv rozvážeš zde, bude 

rozvázáno i  v nebi.“ Použij nyní tuto moc, kterou jsem ti 

dal k  záchraně všech duší, přiveď všechny do Mé Lásky 

a  všechny zasvěť Mé Lásce, Mým Dvěma Srdcím Lásky, 

Mé Eucharistické Lásce, Nejsvětější Trojici Lásky. Jdi 

a  najez se a  naplánuj a  proveď všechno, co jsem ti svěřil, 

se svými bratry a  sestrami, které jsem ti dal, aby ti 

pomáhali v  této velké misi Lásky, největší Misi 

všeobecné Lásky od stvoření světa. Jsem s  tebou nyní 

i  navěky věků. Amen. Žehnám ti svou nekonečnou 

a  věčnou Láskou a  žehnám a  odměňuji všechny, kteří 

s  tebou spolupracují, a  kteří kteří s  tebou kdykoliv budou 

spolupracovat. Jsem Ten, který jsem Bůh Lásky, a  ty jsi 

Má Čistá a  Svatá Láska.  

Má Lásko, sám při Sobě ti slibuji: tato mise bude mít 

obrovský úspěch. Já sám ji učiním úspěšnou. Jen dělej 

všechno, oč tě žádám, a  varuj se všeho, co zakazuji. 

Pouze plň Mou Nejsvětější Vůli, to je vše a  Já dám 

práci svých Rukou největší možný úspěch. Toto Poslání 

všeobecné Lásky je dílem Mých rukou, dílem Mým - 

Boha Otce, Syna a  Svatého Ducha. 

Dělej vše z  Lásky a  zůstaň pokorný a  poslušný ve 

jménu Otce i  Syna i  Ducha svatého. Amen. 
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„PROČ SE BÁT BÝT JINÝ?“ 

Má Lásko, proč ses bál být jiný, když jednáš správně? 

Už nikdy neměj žádný strach, ani se nestyď 

a  neznepokojuj, když jednáš správně; správné jednání je 

vždy Má Nejsvětější Vůle. Ta správnost nezávisí na ničem 

jiném, než na tom, že je to Má Nejsvětější Vůle. Pokud máš 

jistotu, že je to Má Nejsvětější Vůle, udělej to. Jakmile máš 

jistotu, že je to Má Vůle, pusť se do toho a  dělej to, bez 

ohledu na následky či překážky. Pokud máš jistotu, pokud 

je jasné, že je to Má Nejsvětější Vůle, jdi a  mysli tak, říkej 

to a  konej ji a  neohlížej se nalevo ani napravo, dopředu 

ani dozadu, nahoru ani dolů; dívej se jen na Mě, pouze na 

Mě a  plň Mou Nejsvětější Vůli v  každé situaci a  v každé 

chvíli. Tvou jedinou starostí je mít naprostou jistotu, že se 

jedná o  Mou Vůli. 

Má Lásko, budu svou Nejsvětější Vůli neustále činit 

zřejmou, učiním ji pro tebe naprosto jasnou; vůbec se 

nemusíš bát, nebo stydět, nebo si o  cokoli, či kohokoli 

dělat jakékoli starosti. Tvou jedinou starostí je konat Mou 

Nejsvětější Vůli, žít ji, znát ji, myslet ji a  rozjímat o  ní, 

říkat ji, kázat ji, konat ji a  vidět, že je konána. „Buď Vůle 

tvá“: to je Modlitba, kterou by ses měl modlit pořád, 

v  každém okamžiku. „Otče, buď Tvá Nejsvětější Vůle“ je 

modlitba modliteb. Tato modlitba činí pádnými všechny 

ostatní modlitby. Můžeš prosit o  cokoli, oč chceš, ale vždy 

zakonči slovy: „Otče, ať se stane Tvá Nejsvětější Vůle.“ Je 

to totéž, jako zakončení: „… skrze Krista, našeho Pána.“ 

Není v  tom žádný rozdíl, protože Kristus je Boží Vůlí, On 

přišel pouze konat Vůli Otce. Takže když o  něco prosíme 

skrze Krista, prosíme v  a skrze Boží Vůli; je to stejné, jako 
když prosíme, aby se uskutečnila Nejsvětější Boží Vůle. 
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„DAL JSEM VÁM TO NEJVYŠŠÍ POVOLÁNÍ 

– BÝT OBĚŤMI LÁSKY.“ 

12. července 2006 

Můj synu, Má Lásko, miluji tě a  stále tě budu milovat. 

Poslal jsem tě do světa, aby Mou Lásku bylo možné vidět, 

dotýkat se jí, slyšet ji a  přijímat ji. Má Lásko, ty jsi 

stravován a  ty (Mou Lásku) přijímáš. Všichni budou Mou 

Lásku přijímat a  Má Láska bude všechny stravovat. Má 

Láska bude hořet ve všech. Všechna srdce budou zapálena 

ohněm Mé Lásky. Přišel jsem na zem vrhnout oheň, a  jak 

si přeji, aby už hořel. Ať hoří.Ať jsou všichni zapáleni 

ohněm Božské Lásky. 

Má Lásko, dal jsem tobě a  všem svým dětem 

v  Srdcích Lásky – Mým kněžím, bratřím, sestrám 

a  laickým apoštolům to nejvyšší povolání – být oběťmi 

Lásky. Synu, uč je a  vyškol je, aby pochopili své povolání 

být oběťmi Lásky a  pomoz jim všem jejich povolání obětí 

Lásky rozumět, milovat a  žít. Ať jsou všichni proměněni 

a  jsou tím, čím jsou, planoucím ohněm Božské Lásky. Ať 

všichni - kdekoliv jsou - planou a  hoří, aby rozptýlili 

temnotu zla, nenávisti a  hříchu. Ať jsou všichni zcela 

sjednoceni se Dvěma Zraněnými a  Krvácejícími Srdci 

a  ať jsou dokonale sjednoceni s  Nejsvětější Trojicí 

Lásky. Má Lásko, ať jsou všichni dokonalí, jako je 

dokonalý jejich nebeský Otec. Jejich dokonalost je 

dokonalostí v  Lásce. Konkrétně ať se všichni učí od Mého 

Srdce Lásky. „Pojďte ke Mně všichni, kdo se namáháte 

a  jste obtíženi a Já vám dám odpočinout. Učte se ode Mě, 

neboť jsem tichý a  pokorného Srdce.“ Ať se všichni učí 

od Mého tichého a pokorného Srdce Lásky. Ať na sebe 

berou Mé jho. Má Lásko, Mé jho netlačí a  Mé břímě 

Okomentoval(a): [1]: Výraz „consume“ může znamenat 

„přijímat“ i „stravovat“, ale nevím, jestli by nebylo lepší to v 

této a  další větě sjednotit a překládat všude stejným slovem 

„Má Lásko, ty jsi přijímán a ty přijímáš“ nebo „Ty jsi 

stravován a ty stravuješ“ atd. (Já vnímám „consume“ spíše 

jako „stravovat“, i v těchto poselstvích to tak na jiných 

místech je) 
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netíží. Mé jho a  mé břemeno – to je Láska; to je - žít Život 

Lásky. To je žít Život Modlitby Dvou Srdcí Lásky. To je 

žít Eucharistický Život. To je žít Život Evangelia. To je 

Žití Křesťanského Života. 

Má Lásko, ať se všichni učí Životu vydávání 

svědectví. Životu Lásky – milovat Boha a  všechny Boží 

Láskou a  přivádět všechny k  Boží Lásce ve Dvou Srdcích 

Lásky, skrze ně a  s nimi, modlitbou, hlásáním a  konáním 

skutků Lásky. Ať se aktivně podílejí na šíření evangelia 

Lásky a  ať svítí, vyzařují a  vylévají Boží Lásku na 

všechny. Ať žijí aktivním Životem Lásky, navštěvují 

nemocné, sytí hladové, odívají nahé, poskytují přístřeší 

bezdomovcům, napájejí žíznivé, navštěvují vězně, utěšují 

zarmoucené. Má Lásko, ať žijí tímto způsobem. To je 

Život Lásky. To je Mé jho a  Mé břímě. Je snadné a  sladké 

být oběťmi Lásky. Boží Lásku přijímat a  vyzařovat 

a  vylévat ji na lidi s  cílem plnit Boží Vůli a  zachránit 

všechny duše, tím, že všechny přivedeme k  Boží Lásce 

a  Lásku Boží přineseme všem. Má Lásko, to je smysl 

evangelia. To je smysl Písma. Má Lásko, to je smysl 

náboženství. Má Lásko, to je smysl Života – lidského 

Života. Má Lásko, to je smysl bytí. 

Ať všichni (Mí) členové, všechny Mé děti toto vědí, ať 

to žijí a  šíří. Ať je celý svět naplněn poznáním Boha, tímto 

Poznáním Boha Lásky. Bůh je Láska a  povoláním 

člověka je Láska. Životem člověka je Láska. Prací člověka 

je Láska. Poznáním člověka je Láska. Člověče, poznej 

Boha a  poznej sám sebe. Naplněním člověka je Bůh, 

Láska. Naplněním všech zákonů a  proroků je Láska. 

Synu, ty jsi Láska: Láska Boží a  Láska lidská. Všechno 

jsem stvořil z  Lásky. Mimo Mou Lásku není nic. Mimo 

Mou Lásku není nic, jen zatracení, trápení, peklo. Ďábel 
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uzavřel sám sebe a  všechny, kdo ho následují před Mou 

Láskou, přestože všechno je stvořeno a  určeno pro Mou 

Lásku, pro nekonečné a  věčné sjednocení se Mnou 

v  Lásce – v  Lásce a  jednotě Dvou Srdcí Lásky a  pak 

v  Lásce a  jednotě Nejsvětější Trojice Lásky, ale nepřítel, 

ďábel a  jeho spolupracovníci odmítli Mou Lásku, oddělili 

se od Mé Lásky a  založili svou vlastní vzpouru, 

neposlušnosti, oddělení, nenávist, zlo, hřích a  bídu pekla. 

Je to jejich svobodná volba. 

Můj synu, to ale není všechno. Nejhorší na tom není 

to, že se rozhodli odmítnout Mou Lásku – Mě, ale že 

bojují, aby do tohoto pekelného ohně strhli nevinné, nic 

netušící duše. Má Lásko, přísahal jsem, že vykoupím 

všechny své duše. Prosím, Miluj Mě a  bojuj a  vykonej 

veškerou oběť v  Lásce v  modlitbě, hlásání a  žití Života 

Lásky a  skutků Lásky, vyzařováním a  rozléváním Mé 

Lásky, aby byly všechny Mé duše získány zpět 

a  sjednoceny se Mnou v  Lásce. Má Lásko, uč všechny 

Mé děti bojovat a  získávat pro Mě zpět všechny Mé duše 

a  všechny je přivádět k  Lásce jejich Otce. Já jsem jejich 

Otec. Ony všechny jsou Mé milující duše. Všechny je 

miluji. Všechny jsem je stvořil z  Lásky a  všechny je 

z  Lásky vykoupím. Potřebuji tvoji pomoc a  chci jejich 

pomoc – jejich milující odpověď na Mou nekonečnou 

a  věčnou Lásku. Jakkoli malou. Potřebuji jejich odpověď 

na Mou Lásku. Ať všechny na Mou Lásku odpoví. Ať Mě 

všechny milují. Všechny ať Mi říkají Lásko. Jsem Bůh - 

Láska. Jsem Bůh Lásky. Ať Mě všichni ze srdce volají: 

„Srdce Lásky“. Ať všichni pohledí na Mě, ať pohledí na 

Mě, na Boha Lásky. Ať všichni přijdou k  Mé Lásce. 

Pozvi je, zavolej je a  všechny je se mnou sjednoť 

v  Lásce. To je tvá práce a  práce všech Mých dětí 
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v  Lásce. Má Lásko, uskutečni toto Poslání Lásky. Toto 

poslání Lásky musí uspět. Láska musí kralovat. Dvě Srdce 

Lásky musejí triumfovat. Láska Nejsvětější Trojice Lásky 

musí zavládnout. Láska musí kralovat ve všech a  skrze 

všechny pro všechny. Jsem, který Jsem, jsem Bůh Lásky 

a  ty jsi Má Láska. Já Jsem. 
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„DVĚ SRDCE LÁSKY JSOU JEDINOU CESTOU 

K  NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI“ 

Má Lásko, nikomu a  ničemu nedovol odvést tě od tvé 

Lásky a  oddanosti Dvěma Srdcím Lásky a  Nejsvětější 

Trojici, nebo tě v  ní zviklat, nebo ji jakýmkoli způsobem 

umenšit. Dvě Srdce Lásky jsou jedinou cestou 

k  Nejsvětější Trojici. Sjednocení se Dvěma Srdci Lásky 

je jediná cesta plného zjevení Nejsvětější Trojice člověku 

a  také jediná cesta, kterou Nejsvětější Trojice zvolila 

a  ustavila jako cestu sjednocení s  Nejsvětější Trojicí. 

Cesta Dvou Srdcí Lásky je cestou Nejsvětější Trojice. 

Pravda Dvou Srdcí Lásky je Pravdou Nejsvětější Trojice. 

Život Dvou Srdcí Lásky je Životem Nejsvětější Trojice. 

Má Lásko, neboj a  nestyď se žít, učit a  vést všechny 

touto cestou, pravdou a  životem Dvou Srdcí Lásky, která 

je bezprostředně a  zcela cestou, pravdou a  životem 

Nejsvětější Trojice. Proto jsem Já, Ježíš, řekl, že nikdo 

nepřichází k  Otci, než skrze Mne. A  nikdo nemůže přijít 

ke Mně, pokud ho Otec nepřitáhne. Nejsvětější Trojice si 

vybrala cestu Marie, cestu Jednoty Dvou Srdcí, aby byla 

Cestou odhalující nekonečné a  věčné Tajemství 

Nejsvětější Trojice. 

Mé vtělení je ta Cesta. Nebylo to tak, že bych Marií  

pouze prošel, nýbrž přijal jsem od ní všechno, co mám 

jako člověk. Přijal jsem Marii. Jsem s  ní jedno, protože 

naše Srdce, naše nejvnitřnější bytí – naše osoby jsou stále 

sjednoceny v  Lásce, v  Lásce Nejsvětější Trojice. Láska 

bere na sebe – přijímá – nalézá zálibu v  podobě 

a  přirozenosti a  bytí druhého, Milovaného, a  sděluje své 

bytí - své nejvnitřnější bytí, svou osobu- milovanému, 

sdílí je s  ním a  dává mu je. Láska je sjednocení 

v  nejvnitřnějším bytí, v  Srdci, v  Osobě. Toto je Láska 
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Nejsvětější Trojice. To je Láska Dvou Srdcí Lásky. To je 

Láska v  tobě. To je Láska v  Církvi. To je Láska 

v  Eucharistii. Spása znamená právě toto. Spása znamená 

sjednocení. Pouze to, co je sjednoceno se Mnou, 

s  Ježíšem Kristem, je spaseno. Toto je Láska, jednota 

bytí, jednota srdcí v  Lásce. Proto Bůh stvořil člověka ke 

svému obrazu a  podobě a  člověk se stal Láskou. 

Povolání, bytí, původ, cíl a  završení Člověka je Láska, je 

v  Bohu. Jiný původ, cíl, či završení Člověka než v  Bohu, 

v  Lásce, být nemůže. 

Má Lásko, Můj synu, prosím, pomoz člověku, zachraň 

člověka, obnov člověka. Získej člověka zpět a  sjednoť 

Člověka s  Jeho původem, povoláním, bytím, cílem 

a  naplněním v  Lásce – v  Boží Lásce. Prosím, Má Lásko, 

miluj Boha a  miluj Člověka a  přiveď Člověka k  Lásce 

k  Bohu, která je tím, čím Člověk opravdu je. Prosím, 

miluj Boha a  měj soucit s  člověkem a  miluj člověka 

a  přiveď člověka k  Lásce k  Bohu. Pomoz člověku, aby 

sám sebe poznal, miloval sám sebe a  miloval Boha. 

Jediným původem člověka, jeho bytím, povoláním, cílem 

a  naplněním je Láska – Boží Láska. Pouze v  Bohu je 

člověk Člověkem. Pouze v  Boží Lásce nachází Člověk 

naplnění. Prosím, pomoz Člověku, pomoz duším, zachraň 

duše, zachraň Člověka a  přiveď je k  Čisté a  Svaté Lásce 

– v  Bohu, Lásce k  člověku a  Lásce k  Bohu. Pomoz 

člověku, ať je tím, čím skutečně je – Láskou – v  Boží 

Lásce. Sjednoť všechna srdce, „všechny lásky“, všechnu 

krev, všechnu lásku v  Jediné Boží Lásce v  a skrze a  s 

a  v jednotě se Dvěma Zraněnými a  Krvácejícími Srdci 

Lásky – všechny do Slavného sjednocení s  Nejsvětější 

Trojicí Lásky. Jsi Láskou lidskou a  Láskou boží. Jsi 

Okomentoval(a): [2]: Nebo: „k Lásce Boží“? (nevím, co 

by bylo teologicky správné – jestli je člověk Boží Láskou, 

nebop Lásko k Bohu) (případně tak i další věta);  
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Láskou v  Nejsvětější Trojici Lásky. Miluj! Miluj!! 

Miluj!!! 
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POVOLÁNÍ TVÉ A  TVÝCH DĚTÍ 

Má Lásko, prosím naslouchej mi, chci s  tebou mluvit 

o  povolání tvém a  o povolání tvých dětí v  Srdcích Lásky. 

Tvé povolání pochází přímo ode Mě. To Já jsem tě poslal. 

To Já jsem ti dal toto Poslání. Toto Poslání není od nikoho 

jiného, ani není někým druhým zprostředkované – dal jsem 

ti je přímo Já a  jsi přímo odpovědný Mně. Nedal jsem ti 

toto poslání skrze někoho jiného, nebo skrze nějakou 

skupinu lidí, dokonce ani prostřednictvím andělů, či 
svatých. Povolal jsem tě přímo a  dal jsem ti toto Poslání 

Lásky v  Srdcích Lásky. 

Má Lásko, prosím, vezmi to velmi, velmi vážně. Nikdo 

jiný na celém světě nemůže pochopit velikost tohoto 

poslání, kromě Mě, Boha, který ti je dal. Proto jsem tě 

neposlal za někým, kdo by tě vedl. Nikdo by tě nemohl vést 

tak, jak chci já. Proto tě formuji a  vedu Já sám, Můj Svatý 

Duch a  Můj Syn Ježíš Kristus. Poslal jsem ti anděly, světce 

a  svaté lidi, aby ti ve tvém Poslání pomáhali. Celá Má 

Církev tě podporuje, spolupracuje s  tebou a  modlí se za 

tebe a  s tebou.  

Jsi členem Mé Církve, jako každý jiný člen. Proto 

musíš naslouchat Papeži, milovat ho, mít ho v  úctě 

a  poslouchat ho. Proto musíš poslouchat mé Biskupy, 

svého biskupa, být mu podřízen a  mít jej v  úctě. Proto 
musíš poslouchat Mé Kněze, svého kněze, mít je v  úctě 

a  spolupracovat s  nimi v  poslušnosti Mé Nejsvětější Vůli. 
Proto musíš poslouchat Mé Sestry a  Bratry, podřídit se 
jejich potřebám, spolupracovat s  nimi, mít k  nim úctu 

a  pomáhat jim. Pro toto dílo potřebuješ pomoc celé Církve 
i  každého jednotlivce, protože každý musí otevřít své 
vlastní srdce proudu Mé Lásky, záření Mé Lásky, světlu 
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a  vodopádu Mé Lásky. Má Lásko, toto dílo je apoštolátem 

univerzálního přátelství a  Lásky. Udělej všechno, co ti 

říkám a  všechno bude v  pořádku. 

Takže: povolání všech Mých Dětí v  Srdcích Lásky, 

zvláště Kněží, Bratří, Sester a  Laických Apoštolů jsou 

vázána na tvé povolání. Všichni jsou součástí tvého 

povolání. Takto bys to měl chápat ty, tak by to měli chápat 

i  oni. Bez tebe nemají své povolání v  Srdcích Lásky. 

A  tvé povolání bez jejich není naplněno. Jednotu, jakou 

jsem vytvořil s  tebou a  s nimi nikdo a  nic nemůže zničit. 
Neboj se a  neznepokojuj, nikdy nebudou doby, kdy se 

obejdou bez tebe. Neboť bez tebe nejsou nic. 

Má Lásko, dobře poslouchej. Chraň jejich povolání 

stejně, jako chráníš své vlastní. Miluj jejich povolání stejně, 

jako miluješ to své. Pečuj o  jejich povolání stejně, jako 
pečuješ o  své vlastní. Všichni jsou tví. Všichni jsou tvé 

povolání. Všichni jsou nedílnou součástí tvého povolání 

Lásky. MILUJ JE STEJNĚ, JAKO miluješ Mě a  sebe. Má 

Lásko, tato Láska je opravdová, čistá, svatá a  ryzí. 

Nemůžeš zůstat čistý, pokud oni nebudou uchováni 

v  čistotě. Tvoje čistota je ochranou jejich čistoty a  jejich 

čistota je ochranou a  prodloužením/rozšířením tvé čistoty. 

Prosím, Má Lásko, od samého začátku Církve 

neexistoval takový způsob sjednocení, jaký je mezi tebou 

a  jimi a  mezi tebou a  Mnou. Tvé postavení je zcela 

odlišné. Mnozí to nepochopí, ale později to učiním jasné 

jako denní světlo všem, kterým to bude dáno pochopit. 

Nemůže být ani řeči o  tom, že bys je k  sobě přitahoval ty 

sám. To Já jsem takto stvořil jejich povolání, povolání tvé 
a  všech ve Mně: aby byli sjednoceni s  tebou ve věčném 

a  nekonečném svazku a  sjednocení Lásky, která zasahuje 

a  proniká k  nejhlubším kořenům jejich bytostí, bytí 
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a  věčné spásy. Jsem Láska, Jsem Bůh Lásky. Ty jsi Mnou 

a  Mou Láskou. Oni jsou tebou a  tvou Láskou. Oni jsou ty. 

Oni jsou tebou. Oni jsou ty. Takto jsem to učinil od 

věčnosti. Všichni kněží, bratři a  sestry a  laičtí apoštolové 

Mých Srdcí Lásky jsou tebou. Ty jsi jimi. Oni jsou ty a  ty 

jsi oni. Oni jsou tebou a  ty jsi jimi. Oni jsou ty a  ty jsi oni. 

Říkej jim to milionkrát, aby věděli, kdo jsou oni a  kdo jsi 
ty. Vně tebe nemají vlastní totožnost. Jsi s  nimi totožný 

nyní a  navěky věků. Tento svazek sjednocení je Mým 

věčným svazkem Lásky. Tento svazek nikdy neskončí 

a  nezávisí na ničem, jedině na Mé Nejsvětější a  věčné 

Vůli. Můj synu, takhle to je. Takhle to bylo. A  tak to 

zůstane navěky věků. Amen.  

"Ó, můj Bože, to je nepopsatelná Láska. To je 

nekonečná a  věčná Láska. Miluji tě, můj Bože, má Lásko, 

mé Všechno. Pomoz mivšechny tyto drahocenné duše 

a  povolání, které jsi mi dal, duše a  povolání věčně 

a  nekonečně sjednocené se mnou v  Tobě, ve tvé Církvi, 

ve tvých Srdcích Lásky, v  Nejsvětější Trojici Lásky 

milovat, opatrovat, chránit a  obětovat všechno pro dobro 

jich všech.“ 

Má Lásko, modlitba, kterou jsi vyslovil, když jsi prosil 

o  pomocníky je modlitbou, kterou jsem do tebe vložil. Je 

to modlitba, kterou jsem se Já modlil v  tobě. Dal jsem ti 
pomocníky podle Mého Srdce, kteří Mě budou velmi 

milovat a  budou s  tebou spolupracovat, dokonale 

sjednocení v  Lásce, v  Srdcích Lásky, v  Lásce Nejsvětější 
Trojice, v  srdci Mé Katolické Církve. Pečuj o  ně všechny 

s  veškerou Láskou, kterou jsi a  kterou máš. Já o  vás 

o  všechny pečuji veškerou Láskou, kterou jsem a  kterou 
mám. Jsem, který jsem, jsem Bůh Lásky. A  ty jsi Má 

Láska. 
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FORMACE KNĚŽÍ DVOU SRDCÍ LÁSKY 

Synu, Má Lásko, zde jsou pokyny k  formaci Kněží 

Dvou Srdcí Lásky. 

Musejí být v  dokonalém sjednocení a  Jednotě 

s  Mou Láskou, s  Mým Srdcem – ty jsi Má Láska, ty jsi 

Mé Srdce – v  dokonalém sjednocení a  jednotě s  tebou, 

Láskou Boží a  Láskou Lidskou. 

Musejí být v  dokonalém sjednocení a  jednotě se 

Dvěma Zraněnými a  Krvácejícími Srdci Lásky – 

s  Nejsvětějším Srdcem Ježíšovým a  Neposkvrněným 

Srdce Mariiným, Dvěma Srdci Lásky, navždy spojenými 

v  Lásce. 

Musejí být v  dokonalém sjednocení a  jednotě 

s  Církví – Katolickou Církví – jejich Místo je tvé místo, 

v  samém srdci Katolické Církve. Takže musejí být 

sjednoceni a  jedno s  Papežem, s  učitelským úřadem 

Církve, s  biskupy, kteří jsou v  jednotě s  Papežem, 

s  kněžími, řeholníky a  řeholnicemi, laickými apoštoly, 

s  lidmi zasvěcenými a  pokřtěnými, se všemi muži 

a  ženami dobré vůle – se všemi, kteří jsou sjednoceni 

s  Katolickou Církví. 

Musejí být dokonale, naprosto a  zcela poslušni 

Nejsvětější Vůle Boží – sjednocení a  v jednotě v  Lásce 

s  Nejsvětější Trojicí Lásky. 

Dále musejí být v  dokonalém sjednocení a  jednotě 

s  vědomím, že Láska k  Bohu je táž, jako Láska 

k  Člověku; Láska k  Bohu a  Láska k  bližnímu je jedna 

a  nelze ji oddělit. Jejich prvními bližními jsou jejich 

spolubratři, kněží a  členové Rodiny Dvou Srdcí Lásky. 
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Být stravováni Láskou k  Bohu, ke všem duším, ke 

všem lidem, společenstvím, národům, rasám a  milovat 

všechny toutéž a  jedinou Boží Láskou a  tímto způsobem 

všechny získávat a  sjednocovat s  Boží Láskou. 

Stále musejí mít před očima cíl, jímž je dokonalé 

sjednocení a  jednota s  Boží Láskou. 

Ve všem, co myslí, říkají a  dělají, musejí být 

sjednoceni a  jedno s  Boží Láskou. 

Jsou ve světě, ale nejsou ze světa a  musejí být 

dokonale zformováni k  Obrazu Kristovy Lásky, aby byli 

jedno s  Kristovou Láskou k  Bohu, Církvi a  k lidstvu, 

ke všem duším a  k celému stvoření. 

Středem jejich života, jak komunitního tak osobního 

je Nejsvětější Eucharistie. 

Jejich Životem, jejich Láskou a  trvalým zájmem ve 

dne i  v noci, jak ve společenství, tak v  hloubi srdce, 

mysli a  ducha každého z  nich, je bezmezná Láska 

k  Modlitbě Srdcí Lásky. Jejich duše a  těla, fyzické bytí 

jsou stravovány planoucím ohněm této Lásky – nabízejí 

tuto modlitbu Lásky každým úderem srdce co nejvíce 

láskyplně, krásně a  melodicky. Celý jejich život je 

jedinou nepřerušenou rytmem Modlitby Dvou Srdcí 

Lásky. 

Vědí, že jejich povoláním je být oběťmi Lásky ve 

sjednocení a  jednotě s  nejvyšší Obětí Lásky – Ježíšem 

Kristem, ve sjednocení a  jednotě s  Přesvatou 

a  Neposkvrněnou Pannou a  Matkou Marií. 

Budu řídit tvé myšlenky, tvá slova i  tvé činy. 



211 

 

O SLAVNÝCH SLIBECH 

1. srpna 2006 

Má Lásko, chci s  tebou hovořit o  sestrách, které se 

mají začít připravovat na slavné sliby. Než požádají (o 

připuštění ke slibům), každá osoba musí odevzdat 

písemné ověřené svědectví o  dokonalé věrnosti 

v  dodržování časů modlitby a  života Lásky. Všechny 

sestry profesky zašlou/musí zaslat zcela důvěrnou zprávu 

se svědomitým posudkem, sepsaným přede Mnou 

v  Nejsvětější Svátosti o  všem, co o  sestrách vědí – jak 

kladné, tak záporné – ohledně jejich života povolání jako 

sester:  

-  ohledně těchto hlavních bodů: modlitby, života 

Lásky, soucitu, ztotožnění se s  ideály Srdcí Lásky 

- úplná, bezpodmínečná a  ustavičná jednota 

s  Nejsvětější Boží Vůlí, 

- usilování o  dokonalost a  svatost vším, čím je a  co 

má; 

- sjednocení a  jednota s  Boží Láskou v  čistotě 

a  svatosti Života; 

- sjednocení a  jednota s  Modlitbou Srdcí Lásky; 

- absolutní věrnost, neochvějná, bezpodmínečná 

a  láskyplná účast na modlitebních časech, bez selhání 

ať už se jedná o  jakýkoli důvod, navzdory 

jakýmkoliv těžkostem, slabosti, pokušením 

a  překážkám (chci vylít Krev své Lásky bez ohledu 

na překážky); takže dodržováním modlitebních časů 

bezpodmínečně a  bez jakéhokoli kompromisu celým 
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Srdcem, celou myslí, z  celé duše a  veškerou její 

Láskou; 

- a  sjednocení a  jednota s  tebou, jejich Láskou 

a  zakladatelem, tvým Duchem, charizmaty, 

osobností;  

- sjednocení a  jednota se Společenstvím Dvou Srdcí 

Lásky, zvláště s  jejich kongregací, se Sestrami 

Kongregace a  s dalšími členy v  různých okruzích 

a  stupních (Společenství);  

- sjednocení se Dvěma Zraněnými a  krvácejícími 

Srdci Lásky – Ježíše a  Marie- jako oběť Lásky, ve 

spojení s  Nejvyšší obětí Lásky, Ježíšem Kristem 

a  naší Blahoslavenou Matkou Marií;  

- musí být Marií a  sjednocena a  jedno s  ostatními 

sestrami: (společně) musejí být jedinou Marií;  

- sjednocení a  jednota s  Katolickou Církví – vášnivá 

Láska, radostná a  milující obrana a  propagace 

Církve, 

- velká Láska, poslušnost, úcta a  loajalita vůči Papeži 

a  biskupům, kteří jsou v  jednotě s  ním, kněžím, 

řeholnicím a  řeholním bratřím, vůči zasvěcenému 

životu, laikům, všem pokřtěným a  láska ke všem 

duším a  všem lidem a   

- sjednocení a  jednota s  Ježíšem v  Nejsvětější 

Svátosti, s  Nejsvětější Eucharistií, velká, 

bezpodmínečná Láska a  celková náklonnost 

a  naprostá zásvislost na Mši;  

- velká Láska ke svátosti smíření a  ke všem svátostem;  

- sjednocení a  jednota s  Nejsvětější Trojicí Lásky;  
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- sjednocení a  jednota se sliby – třemi evangelními 

radami a  se zvláštními a  speciálními sliby v  naší 

kongregaci;  

- zevrubná zpráva o  dosud vykonaném apoštolátu, 

o  pastoračním programu a  plánu a  dokonce i  o 

výsledcích s  pomocí Boží milosti viditelně 

dosažených. 

- důvěrná zpráva a  doporučení ze společenství, 

v  nichž žila, pracovala, studovala, nebo dokonce kde 

zůstala jen tři dny, nebo týden. 

- doporučení od kněží, zasvěcených osob, příbuzných 

a  přátel, kteří ji dobře znají ohledně její věrnosti 

povolání jako oběti Lásky ve Společenství a  v 

Kongregaci. 

 

Řeknu ti více, modli se, odhalím ti jejich ducha. 

 

- Zevrubný lékařský a  psychologický posudek. 

- Zpráva o  pokroku a  komplexní hodnocení 

v  oblastech soustavné duchovní formace, lidské 

formace, intelektuálně-teologické formace – teologie 

Dvou Srdcí Lásky, evangelizačně-pastorační 

formace, atd. 

- Kolik nových povolání v  této Kongregaci, 

Společenství a  v Církvi získala a  podporovala. Její 

iniciativy, komunitní život a  týmová práce. 

Má Lásko, každého, o  kom máš nějaké pochybnosti, 

zda je vhodný pro sliby – první, nebo slavné – jsi povinen 
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důkladně prověřit a  vyjasnit pochybnosti dříve, než tuto 

osobu připustíš ke slibům, a  pak aby dále pokračovala. 

Před slavnými sliby sester je třeba jim poskytnout 

celoroční formaci a  ohodnotit je, aby se neublížilo jim, 

ani aby neutrpělo újmu Společenství, Kongregace, 

Církev a  řeholní povolání. 

Má Lásko, věnuj jim řádnou osobní péči a  osobně je 

formuj a  připrav na Ugwu Nso. Nechej je žít v  ústraní 

a  v hluboké osobní reflexi a  přípravě. Ať je žádné jiné 

zaměstnání neodvádí od stoprocentní přípravy na jejich 

slavné sliby. Je to největší událost celého jejich života. 

Následnou bude blahořečení a  svatořečení, k  němuž 

dojde po jejich smrti. Přistupuj ke slavným slibům jako 

k  blahořečení zaživa. Říkám ti, Můj synu, každou osobu, 

kterou připustíš ke slavným slibům, jsem Já již připustil 

k  blahořečení. Neuspěchej to. Udělej si na to čas a  věnuj 

tomu všechny potřebné modlitby, přípravu, čas, 

prostředky, oběti i  zkoumání. 

Ať každá kandidátka napíše vlastní životopis a  ať 

někdo jiný, kdo ji dobře zná, napíše její podrobný 

životopis, který dobře zdokumentuje její život jako oběti 

Lásky. Synu, poskytnu pro tuto důkladnou přípravu 

všechno potřebné požehnání a  milosti. Nemůže se stát, 

že bys ke slavným slibům připustil osobu, kterou bys po 

všech stránkách důkladně a  hluboce duchovně neznal. 

Slavné sliby jsou více než manželství. Jsou (co do 

významnosti) hned za blahořečením. O  každé osobě, 

připuštěné ke slavným slibům musí existovat dostatek 

dokumentace, která bude moci být použita při procesu 

jejího blahořečení, přinejmenším musí být jisté, že je 

utvrzena na této úzké a  trnité cestě svatosti. 
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Poskytni jim nejméně jeden rok k  intenzivní 

modlitbě, rozlišování a  přípravě. Věnuj jim šest měsíců 

přípravy, kdy je osobně povedeš. Zbylých šest měsíců je 

povede Služebnice (Připravující? Matka) Generální. 

Bude třeba, abys přivedl odborníky v  oblasti duchovní, 

teologické a  lidské v  mnoha oborech, aby jim poskytli 

všechno, co potřebují k  tomu, aby se velmi, velmi dobře 

připravily.  

Prosím, Můj synu, během tohoto jejich období 

příprav projevuj Mně i  jim 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 věrné až do konce. Ať 

v  tomto období udělají zkušenost podobnou té, kterou 

jsem umožnil svým apoštolům na hoře proměnění. Ať 

jsou zcela zaměřeny na svatost a  čistotu. Cílem těchto 

slavných slibů je, aby bylo jasně potvrzeno, že dotyčná 

osoba je zcela a  bezpodmínečně zaměřena – svobodně 

a  pevně –na Lásku, Modlitbu, na Tebe, na Dvě Srdce 

Lásky, na Církev, na Svatou Eucharistii a  Nejsvětější 

Trojici; a  znakem 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, řeknu ti více. 

  

Okomentoval(a): [3]: nebo: „projevuj kvůli Mně i kvůli 

nim“? (tato pasáž mi není jasná) 
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Po Mši svaté:  

Můj synu, když děláš vše, co ti říkám a  věrně se 

řídíš instrukcemi, které jsem ti k  této druhé skupině 

dal, bude všechno v  pořádku. Musím ti říci, že to 

nebude jednoduché, ale zajistím, aby Má Kongregace 

dostala to nejlepší a  stala se kongregací svatých – 

Svatých Lásky. Svatých Srdcí Lásky! Svatých 

Nejsvětější Eucharistie! Svatých v  samotném srdci Mé 

Katolické Církve. Svatých Nejsvětější Trojice Lásky! 

Tvých svatých, Má Lásko, Má nejmilovanější Lásko. 

Neskrývej Mou Lásku k  tobě. Já svou Lásku k  tobě 

neskrývám. Neskrývej svou Lásku ke Mně. Nikdy 

nebudu skrývat tvou Lásku ke Mně a  Mou Lásku k  tobě. 

Ty jsi Moje nejmilovanější Láska a  tato kongregace je 

kongregací Mého Vlastního Pravého Srdce Lásky!  

Má Lásko, poslyš Mé poselství. Vybral jsem tuto 

hodinu, aby byla Mou Svatou Hodinou. Je Mi svatá, je 

svatá před Pánem a  chci, aby ji všichni ctili jako svatou 

hodinu. Je to hodina mé smrti, hodina spásy, hodina 

probodení Mého Srdce, hodina otevření bran ráje, hodina 

otevření bran nebe, hodina mého sestoupení do Šeolu, do 

pekel, do území smrti, abych je probudil z  jejich věčného 

spánku, hodina, v  níž chci sjednotit všechna srdce se 

Dvěma Zraněnými a  Krvácejícími Srdci, /hodina/ 

sjednocení všech srdcí s  Mými Srdci Lásky. 
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„NEBE NA ZEMI“ 

22. června 2003 

Můj synu, Má Lásko, víš, co se zde děje? Je to nebe 

na zemi. Přesně to, co se děje zde, se děje v  nebi.  

Během vaší adorace s  modlitbou Srdcí Lásky jsem 

sestoupil, abych přebýval mezi vámi, aniž bych opustil 

své nebe. To co se zde děje je vždy stejné, jako při slavení 

Eucharistie. Vy Mi dáváte svůj maličký kousek chleba, 

plod lidské práce a  Já jej přijímám a  proměňuji v  sebe 

sama. Já sám, který jsem Odvěký Bůh, Věčný, 

Nekonečný, Všemohoucí. Přijímám a  proměňuji ten váš 

maličký kousek chleba a  proměňuji jej nejen ve svůj, ale 

v  sebe. Stejně tak přijímám vaši adoraci a  proměňuji ji 

v  Božskou Adoraci, ve svou Adoraci, která je Mou 

osobní adorací Otce. 

Vstupte do svého nebe, Má adorace je vaše nebe, Má 

přítomnost je vaše nebe, vaše kaple je vaše nebe. Jak si 

počínáte ve svém nebi? Synu, Já jsem nebe uprostřed vás. 

Já sám jsem vaše nebe. Protože jsem zde s  celou Svou 

Osobou a  s celým svým Božstvím a  lidstvím, jsou zde 

všichni Mí andělé a  svatí a  adorují Mě. Proto jsem ti 

řekl, že by ses neměl znepokojovat, když Mě vracíš do 

svatostánku. Není-li, nemůže-li být přítomen žádný 

člověk, dostává se Mi veškerého klanění od Mých andělů 

a  svatých z  nebe. Všichni Mí andělé a  svatí jsou zde, 

aby se Mi klaněli. Lehni si, mnoho ti ukážu, i  když budeš 

ležet. Stále jsem s  tebou ve spojení. Stejně jako Otec je 

pořád ve spojení se Mnou, i  když jsem byl na zemi jako 

člověk. Nikdy jsem od Něj nebyl oddělen. Stále jsem 

s  Ním zůstával sjednocen, stále jsem s  Ním byl jedno. 
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Tak ty musíš stále a  všude zůstat jedno a  sjednocen se 

Mnou. Já jsem tvůj život, tvá Láska a  tvé Všechno. Ať 

jsi kdekoli, neustále Mi naslouchej. Jsem s  tebou, abych 

tě posiloval, inspiroval a  řídil.  

 

18. října 2004 

Před Svatou Hodinou: 

Můj synu, zapiš, co ti říkám. Chci, aby Má centra 

Mých Srdcí Lásky byla Centry Dokonalosti.  

Všichni, kdo zde žijí, usilují o  dokonalost; jsou 

zaměřeni na dokonalé sjednocení s  Boží Vůlí; ze všech 

sil se snaží následovat Boží Vůli, žít ji, učit ji a  bránit ji. 

Jsem s  tebou a  se všemi, kdo v  Srdcích Lásky usilují 

o  dokonalost v  Lásce. 

Po Svaté Hodině: 

Můj synu, Má Lásko, dokonalost, kterou chci od tebe 

a  ode všech (svých) členů je dokonalostí, která je darem 

Mé Nekonečné Lásky. Dám ji všem, „... kdo po ní celým 

svým srdcem ve dne v  noci křičí a  prosí o  ni vzývajíce 

mě v  Mých Srdcích Lásky, v  Mých Srdcích Lásky. Dám 

jim ji. Má Lásko, tato dokonalost v  Lásce je darem Mé 

Nekonečné Lásky a  Milosrdenství. Dám ji zdarma 

každému, komu chci. 

 

21. října 2004 

Synu, uč Mé děti cestě dokonalosti - dokonalosti 

v  modlitbě, v  Lásce, ve skutcích Lásky a  v plnění Boží 

Vůle. Všechny je uč Cestě Dokonalosti v  Lásce. Já jsem 

s  tebou. 
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Uč je, čemu jsem Já naučil tebe. K  Cestě Dokonalosti 

patří vše, co jsem tě učil o  Modlitbě Dvou Srdcí Lásky. 

Uč je všemu, co jsem tě o  této Modlitbě učil.  

 

Ve 23.50 

Nedělej si starosti o  papeže, jeho Život je v  rukou 

Mých a  nikoho jiného. Ochráním ho teď a  stále ho budu 

chránit. Jen se za něj modli. 

Synu, naslouchej Mému hlasu. Buď dokonalý, 

protože Já jsem dokonalý. Buď dokonalý/sám sebou. 

Buď dokonalý/Láskou, protože Já jsem dokonalý/Láska. 

Neboj se být sám sebou. Buď tím, kým jsi! 

 

24. října 2004 

Synu, napiš: jsi učitelem dokonalosti. Tvou prací je 

učit lidi cestě dokonalosti, cestě Lásky a  přivádět 

všechny k  Mé Lásce. 

Synu, Má Lásko, učiň Můj Dům Domovem 

Dokonalosti - dokonalosti v  Modlitbě, dokonalosti 

v  Lásce, dokonalosti ve skutcích Lásky a  dokonalosti 

v  plnění Boží Vůle. Ať všichni, kdo sem přijdou, učiní 

zde zkušenost Domu Dokonalosti v  Lásce, v  Modlitbě 

Srdcí Lásky. Neskrývej identitu Mého Domu - domu 

dokonalosti v  Modlitbě Srdcí Lásky. Neskrývej svou 

vlastní identitu - Mé Lásky, Mého milovaného, Lásky 

Boží a  Lásky lidské. 

Uč Mé děti této velké Cestě Dokonalosti v  Modlitbě. 

Dříve než někdo dosáhne dokonalosti v  modlitbě, 

skutečně musí dosáhnout lidské dokonalosti 
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a  sjednocení s  Božstvím. Neboť tuto dokonalost lze 

získat jen jako dar od Boha ve Dvou Srdcích Ježíše 

a  Marie.  

 

26. října 2004 

Synu, mám velikou radost z  tebe a  ze své rodiny 

Dvou Srdcí Lásky. Ale chci, abyste vynaložili větší úsilí 

na to, abyste byli dokonalou rodinou, jakou Já vás chci 

mít. Jsem s  vámi nyní a  navždy. Zůstávejte neustále ve 

Mně, ať rostete v  Mé Lásce. Jsem s  tebou a  se všemi, 

kdo jsou s  tebou. 

 

28. října 2004 

Synu nikdy se nenechej odradit. Jsem s  tebou. Toto 

poslání Dvou Srdcí Lásky je Mé Poslání. Zcela se 

postarám o  tebe, o  tuto misi i  o všechny, kdo s  tebou 

spolupracují. Jediná věc, kterou od vás vyžaduji, je 

vytrvalost v  modlitbě. 

 

29. října 2004 

Synu, napiš, co ti říkám. ZCELA JSEM PŘEVZAL 

ŘÍZENÍ TEBE A  TOHOTO DÍLA LÁSKY, DÍVEJ SE, 

CO SE BUDE OD TÉTO CHVÍLE DÍT. 

Jsem s  tebou, dal jsem ti svého Svatého Ducha, 

svého Ducha Lásky. Můj Svatý Duch tě bude řídit ve 

všem a  zajistí, že tato mise uspěje tak, jak JÁ TO CHCI. 

JE MOU VĚČNOU VŮLÍ, ABY MÁ LÁSKA VLÁDLA 

NYNÍ A  NAVĚKY VĚKŮ. AMEN. 
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Má Lásko, dovol Mi, abych s  tebou dělal, co chci. 

Učiním s  tebou to, co jsme Já, Otec, Syn a  Svatý Duch 

udělali s  Přeblahoslavenou Pannou Marií. Ona se Mi 

zcela odevzdala a  Já jsem s  ní dělal všechno, co jsem 

chtěl. Prosím, dovol Mi, abych na tobě zjevil svou Slávu. 

Prosím dovol Mi, zjevit Mou Slávu na tobě. Prosím 

dovol Mi, zjevit Mou Slávu na tobě a  skrze tebe. Prosím, 

dovol mi ukázat na tobě a  skrze tebe Mou Lásku. Prosím, 

dovol mi ukázat na tobě a  skrze tebe Mou Svatost. 

Prosím, dovol Mi ukázat na tobě a  skrze tebe Mou 

čistotu. Prosím, dovol mi ukázat na tobě a  skrze tebe 

Mou jednoduchost. Prosím, dovol mi ukázat na tobě 

a  skrze tebe Mou jednotu. Má Lásko, Jsem, který Jsem. 

Prosím, dovol Mi ukázat, kdo Jsem, na tobě a  skrze tebe. 

Ať už nic nebrání Mému zjevení Mé Lásky, Mé Slávy, 

Mé Svatosti, Mé Čistoty, Mé Jednoty, Mé Trojiční 

Lásky, kterou jsi ty, Mého Bytí tím, kým Jsem, v  tobě 

a  skrze tebe. Má Lásko, buď sám sebou. Už jsem čekal 

dost dlouho na to, abych celému světu ukázal sám sebe. 

Ty jsi zjevení Mne. Prosím, dovol Mi ukázat všechno, co 

chci ukázat na tobě a  skrze tebe. Buď sám sebou – 

zjevením Mne, Boha Lásky. Jsem Ten, který Jsem a  ty 

jsi zjevením Mne. Má Lásko, děkuji ti, že mi dovoluješ, 

abych na tobě a  skrze tebe ukazoval sám sebe. Jsi se 

Mnou jedno a  Já jsem jedno s  tebou. Má Lásko, děkuji 

ti, že jsi slyšel Můj Hlas a  rozhodl ses jít a  následovat 

Mě. Jsem s  tebou nyní a  navěky věků. Amen. 

Ať Mé Společenství roste. Neboj se dovolit Mému 

Společenství růst. Neboj se dovolit Mému Společenství, 

aby se projevovalo. Neboj se dovolit Mně, abych se na 

tobě plně ukázal. 
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Je Mou věčnou Vůlí zjevit sám sebe na tobě a  skrze 

tebe – plnost své Lásky, Bytí, Svatosti, Čistoty, Slávy, 

Cti, Díkůvzdání, Síly a  Moci. 

Můj synu, děkuji ti za Mši, opět k  tobě budu hovořit 

po přijímání. Má Lásko, jsi zjevením Mé Lásky. Jsi 

zjevením Lásky Nejsvětější Trojice. Raduj se a  buď 

šťastný, protože jsi Láskou Nejsvětější Trojice Lásky.  

 

29. října 2004 

Ve 4.20 ráno: 

Má Lásko, děkuji ti, že kráčíš touto cestou Mé Lásky, 

Mé Nekonečné Lásky. Jsem s  tebou a  stále s  tebou 

budu, abych ti pomáhal, ochraňoval tě a  inspiroval. Jen 

Mi v  každé situaci naslouchej. Jsem stále s  tebou, ale 

prosím stále mi naslouchej. Vše, co jsem ti zjevil, se musí 

naplnit. Sám jsem zárukou Pravdivosti svých zjevení. Má 

Lásko, dovol Mi, abych ti toho říkal stále víc a  víc, dovol 

Mi, abych ti stále víc a  víc zjevoval, dovol mi, abych ti 

ukazoval stále víc a  víc. 

Jako jsem Já rozepjat na kříži, tak jsi ty, ale skrze Mé 

rozepjetí na kříži utrpení a  smrti je Boží Láska nádherně 

všem ukázána, všem přístupná a  všem září. Stejně tak je 

to s  tebou. Ty vyzařuješ Mou Lásku, Mou čistou 

a  svatou Lásku, Mou Nekonečnou Lásku, když jsi 

rozepjat na svém kříži, kříži vítězství bílé a  červené.  

 

31. října 2004 

V Loire, ve Francii po půlnoční mši, během adorace 
ve 2.25 (3.25) ráno: 
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Má Lásko, prosím, dej mi tento mimořádný čas, abys 

byl sám se Mnou, tak jak Já to chci. I  když v  tuto dobu 

nemůžeš být sám, nevěnuj v  tento čas svou pozornost 

žádnému stvoření, nevšímej si žádného tvora, a  věnuj 

Mě, Stvořiteli svou pozornost, kterou Já od tebe 

potřebuji.  

 

31. října 2004 

Přišel jsem do kaple a  lehnul si do prostrace a  zcela 

úplně a  bezpodmínečně jsem se Mu odevzdal. 

Zeptal se mě:  

Odevzdáváš se Mi zcela, úplně, bezpodmínečně 

a  bez hranic, tak, abych Já s  tebou mohl dělat vše, co 

chci, naprosto a  bezpodmínečně? 

Odpověděl jsem: ´ano´.  

Dáváš Mi toto tvé poslání, Dílo Srdcí Lásky úplně, 

abych s  ním mohl dělat vše, co Já chci, naprosto 

a  bezpodmínečně? 

Řekl jsem ´ano´. 

Dáváš Mi všechny své Sestry, Bratry, Kněze 

a  Laické apoštoly a  všechno, co máš a  čím jsi, abych 

s  nimi se vším tímto mohl naprosto, zcela 

a  bezpodmínečně dělat co chci?  

Řekl jsem ´ano´. Odpověděl: 

Také Já ti dávám všechno, čím jsem a  všechno, co 

mám, úplně, naprosto a  bezpodmínečně. Všechno, co 

jsem stvořil, všechno, co jsem udělal, všechno, co mám 
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a  všechno, čím jsem, ti dávám, všechno ti patří – 

naprosto a  bezpodmínečně. 

Toto je veliký den úplného a  bezpodmínečného daru. 

 

30. dubna 2001 

Můj synu, Má Lásko, protože jsi to udělal, požehnám 

tobě a  své Rodině Lásky, své Rodině Mých Srdcí Lásky, 

veškerým svým požehnáním, celou svou Láskou. 

Neučiním svou Rodinu pouze tou největší v  Církvi, ale 

také největší lidskou Rodinou. Učiním svou Rodinu 

Lásky největší rodinou na nebi i  na zemi. 

Všechny své anděly a  svaté nechám shromáždit se 

kolem Vítězných Dvou Srdcí Lásky. Všichni moji jsou 

mí v  Mé Lásce. Všichni mí Mě budou uctívat v  Mé 

Lásce. Všichni mí budou Milovat Mou Lásku a  uctívat 

Mě v  Mé Lásce. Všichni mí se shromáždí kolem Mé 

Lásky. Všichni mí se shromáždí kolem Mých Vítězných 

Srdcí Lásky. Miluji tě, Má Lásko. Buď Mou Láskou. 

Zůstaň Mou Láskou. Žij Mou Lásku. Já jsem Láska. Ty 

jsi Má Láska. Já jsem ty. Ty jsi Já. 

Neboj se organizovat Mou rodinu Lásky tak, jak to Já 

chci, způsobem, kterým tě řídím. Konej Mou Vůli a  Já 

budu konat Mou Vůli v  tobě. Konej Mou Vůli a  Má 

Vůle bude tvou vůlí. Konej Mou Vůli a  Já budu konat 

tvou vůli. Má Vůle je tvá vůle. Má Vůle je jedna. Tvá 

vůle je jedno s  Mou Vůlí. Žij Mou Vůli. Miluj Mou Vůli. 

Konej Mou Vůli. Má Vůle je Láska. Má Vůle je tvá vůle. 

Má Vůle je Láska. Má Vůle jsi ty. Ty jsi Má Láska. Já 

jsem Láska. Já jsem svou Vůlí. Já a  Má Vůle jsme jedno. 

Ty jsi v  Mé Vůli. Ty jsi Mou Vůlí. Ty jsi Má Láska. 
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Tíhnu k  tobě svou vůlí, Lásko. Miluji tě, Má Lásko. 

Vždy tě budu milovat. Jsi Má Láska. 

Pane, učiň mě dokonalým. 
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„DOKONALOST, JAKOU CHCI, ABYS MĚL“ 

17. března 2012 

Má Lásko, hovořím! Poslouchej! Tebe jsem ustanovil 

jako své světlo národům celého světa. V  tobě a  skrze 

tebe svítí světlo Mé Božské Přítomnosti celému Mému 

stvoření. Já jsem ten, který Jsem Bůh Lásky a  ty jsi Má 

Láska. Láska nekonečná a  věčná. Dovol Mému Světlu 

Lásky, světlu Mé Přítomnosti svítit v  tobě a  skrze tebe 

celému Mému stvoření. Jsem s  tebou nyní, i  na věky 

věků. Amen. 

V tobě světlo Mé Přítomnosti a  Lásky svítí nyní 

i  navěky věků. Amen. 

Lásko, naslouchat Mi a  milovat Mě je důležitější, než 

cokoli jiného. A  naslouchat tvým bližním a  milovat je 

pro Mou Lásku je důležitější než ostatní věci. 

Toto je dokonalost, kterou chci, abys dosáhl, 

dokonalost Lásky, Lásky k  Bohu, k  Bohu -Nejsvětější 

Trojici Lásky - a  sjednocení se Dvěma Zraněnými 

a  Krvácejícími Srdci Lásky Ježíše a  Marie. Pouze žij 

tento život Lásky, modlitby Srdcí Lásky, zcela bez 

kompromisů a  dokonale a  všichni budou spaseni – 

všechno bude v  pořádku, celý svět bude zachráněn 

a  obnoven a  Má Vůle se bude uskutečňovat na zemi tak, 

jako v  nebi. 

Začni každý den růžencovým procesím ve 23.30 

vzhůru až ke Svatyni se svícemi, květinami a  kadidlem. 

Ať všichni, kdo se chtějí Vigilie zúčastnit, přijdou včas 

a  jsou připraveni. Ať nikdo nepřijde nepřipraven. Malým 

vnějším viditelným znamením jejich připravenosti jsou 

svítící svíce nebo lampy, jejich květiny a  jejich kadidlo 
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– světlo, dým a  Láska. Ať nikomu nepřipravenému není 

dovoleno vejít. Tato vigilní mše je za všechny, za spásu 

všech duší, ale všichni nemusejí být ve svatební síni 

přítomni. Blahoslavení jsou ti, kteří jsou povoláni 

a  účastní se, plně a  aktivně Beránkovy svatby. Jsem 

s  tebou nyní a  navěky věků. Amen. 

V 00.00 se pomodli Anděl Páně a  dej Eucharistické 

požehnání a  ihned začni Mši – nejpozději v  00.30. Ať ti 

v  tom nikdo a  nic nezabrání nebo tě nezdrží. 

Vzorem této vigilní mše ať je velikonoční vigilie Bílé 

soboty – vigilie všech vigilií, matka vigilií. Ale zakonči 

ji adorací. Všichni, kdo se účastní, se musí Vigilie 

účastnit plně. Ti, kdo by se chtěli účastnit jen částečně, 

by měli zůstat venku. Přesto jim požehnám a  opravdu 

požehnám celému světu, všemu, co jsem stvořil, všem 

duším, všem lidem. Já jsem Pán, tvůj Bůh. 

Vše na Mé Svaté Hoře – vše v  Mých Srdcích Lásky 

plánuj a  organizuj kolem této vigilie. Ona je souhrnem, 

vrcholem a  vyvrcholením všeho, začátkem a  koncem. 

Ona je jedno a  vše. Je v  ní vše. Když vykonáš dobře 

vigilii, udělal jsi dobře všechno. Prosím, využij hřivny, 

které jsem ti dal – veškerou vynalézavost své duše, srdce 

a  ducha – a  učiň ji tím nejjednodušším 

a  nejnádhernějším místem, časem a  skutkem Lásky, 

ukaž Mi v  ní vrchol své Lásky. Jsem s  tebou nyní 

i  navěky věků. Amen. 

Má Lásko, prostě pro Mě dělej toto, a  udělal jsi 

všechno dobře. Jsem Ten, který Jsem, Bůh Lásky. Má 

Lásko, na konci Mše Svaté a  adorace by měl být prostor 

pro naprosté mlčení a  pro uctivou adoraci v  tichu 

a  naslouchání hlasu a  inspiraci Mého Svatého Ducha 
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Lásky a  Dvou Srdcí Lásky. Ať všichni zůstanou 

v  mlčenlivém, tichém a  radostném očekávání. 

Sestoupím a  ukážu své potěšení, svou Lásku, přehojně 

vyleji své požehnání na všechny účastníky a  na celé své 

stvoření. 

Má Lásko, nikdy nic neproklínej, ani se nehněvej 

a  nerozčiluj. Dívej se pouze na Mě, Já jsem Pán Bůh. Já 

jediný Jsem Bůh – tvůj Bůh, tvá Láska, tvé Všechno. 

Vigilie končí ve 4.00 Eucharistickým Požehnáním, 

nejpozději ve 4.30. 

Lidé mají čas na odpočinek a  na přípravu na ranní 

mši v  6.00. V  6.00 se pomodlete Anděl Páně a  dej 

Eucharistické požehnání a  ihned slav ranní Mši 

s  ranními chválami. 

Po Mši Svaté jsou ranní funkce, úklid areálu – Ugwu 

Nso musí být čistá. Čistota je hned na druhém místě za 

zbožností / svatostí. Pak je čas na snídani, práci, 

vyučování a  studium. 

Otcovy úřední hodiny a  konzultace jsou od 9.00 do 

11.30. Pořadí: kdo přijde první, bude první obsloužen. 

Do 11.45 bude Otec klečet před NEJSVĚTĚJŠÍ 

SVÁTOSTÍ a  modlit se a  přednášet všechny žádosti lidí 

Bohu, aby jim všem Bůh požehnal a  všem jim dal jim to 

dobré, po čem jejich srdce touží, podle své Nejsvětější 

a  NEJNÁDHERNĚJŠÍ VŮLE. 

Ve 12.00 je modlitba Anděl Páně, Eucharistické 

Požehnání a  Polední modlitba Církve. 

Oběd začíná 12.45 a  končí 13.30. 
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Odpočinek, příprava na Svatou Hodinu je od 13.30 

do 14.30. 

Mytí nohou je na úpatí Svatých schodů ve 14.30. 

Svatá Hodina 15.00 – 16.00 zakončená 

Eucharistickým požehnáním v  16.00 a  večerními 

chválami. Během Svaté Hodiny může být, měla by být 

Mše Svatá, ale vše by mělo skončit do 16.30. Pak je 

v  17.00 večeře do 17.30. 

A pak je příprava na Růžencové procesí v  18.00; 

Anděl Páně, Eucharistické požehnání a  Růžencové 

procesí do 19.45, zakončené Eucharistickým 

požehnáním a  kompletářem. Pak ve 20.00 všichni jdou 

odpočívat, spát, připravujíce se na vigilii. 

Žehnám všem svým věčným požehnáním své 

nekonečné a  věčné Lásky. Konej Mou Vůli a  Já budu 

dělat tvou vůli. Ve své věčné a  nekonečné Lásce 

zachráním všechny. Tohle je život, jaký chci, abys tady 

na zemi dokonale žil. Buď Má vůle na zemi tak, jako je 

v  nebi. Ať se všichni, kdo tě následují, snaží žít tento 

život dokonale. Zde na Ugwu Nso musí být tento život 

žit bez kompromisů, naplno, láskyplně, oddaně 

a  dokonale. Žehnám tobě a  žehnám všem v  Mých 

Srdcích Lásky. Jsem, který Jsem, Bůh Lásky. Prosím, 

přijměte výzvu tohoto života a  pouze tohoto života 

a  žijte jej naplno, dokonale a  vše bude v  pořádku, vše 

bude dobré a  všichni budou zachráněni. Je možné 

zachránit všechny duše. Je možné zachránit všechny 

duše. Je možné zachránit všechny duše. Jsem s  tebou 

nyní, i  na věky věků. Jsem, který Jsem, Bůh Lásky - tvůj 

Bůh! Tvá Láska! Tvé Všechno! 
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22. března 2012 

Můj dokonalý synu, Má dokonalá Lásko, chci, abys 

zde na zemi žil tento život – život dokonalé Lásky, život 

dokonalého synovství, lásku dokonalého syna. Lásko, 

pouze jej žij a  všechno bude OK, všechno bude 

v  pořádku, všichni budou zachráněni. Spasím všechny 

duše, zachráním celý svět. 

Můj dokonalý synu, Má dokonalá Lásko, chci, abys 

takto žil dokud nezemřeš a  neopustíš zemi. Stačí, když 

budeš žít tento život Lásky, Trojiční Lásky – Dvou Srdcí 

Lásky – Eucharistické Lásky dokonale a  všechno bude 

v  pořádku. Buď Má Vůle bude konána na zemi tak, jako 

je v  nebi. 
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„POTŘEBUJI OBĚTNÍ DUŠE“ 

 

Má lásko, řekni všem, že chci, aby oni všichni byli 

obětmi Lásky. Chci, aby se obětovali jako živá oběť ve 

spojení s  Obětí, v  níž jsem nabídl sám sebe pro spásu 

celého světa. Skutečně jsem vše vytrpěl a  vše nabídl 

a  dosáhl všeho, co je zapotřebí ke spáse všech duší od 

počátku stvoření v  čase až do konce, na věky věků. To, 

čeho jsem dosáhl, je nekonečně víc, než je třeba pro spásu 

všech duší na věky věků. Představte si, že by bývala 

stačila jediná kapka krve, ale prolil jsem jí nekonečně víc. 

Prolil jsem všechnu krev, do poslední kapky. Přesto 

potřebuji obětní duše. 

Proč potřebuji obětní duše? Ze stejného důvodu, proč 

jsem vůbec stvořil, proč jsem stvořil lidské bytosti. Tvořil 

jsem z  lásky. Stvořil jsem lidi z  lásky, ke svému obrazu 

a  své podobě. Miluji lidi stejně, jako miluji sebe. Stvořil 

jsem, abych celé tvorstvo naplnil svou Láskou. Stvořil 

jsem, aby Má Láska vládla v  celém Mém stvoření. 

Stvořil jsem, aby vládla Láska. Stvořil jsem lidi, aby se 

projevil Můj obraz a  má podoba. Stvořil jsem lidi, aby 

Má Láska byla ztělesněna. Stvořil jsem lidi, aby má 

zosobněná Láska – člověk byl vrcholem a  správcem 

celého Mého stvoření. Aby Můj obraz a  Má podoba 

vládly celému Mému stvoření. 

Stejně tak potřebuji obětní duše, abych ukázal svou 

Lásku v  její plnosti, čistotě a  svatosti, v  její 

dokonalosti. 

Potřebuji obětní duše, protože Já sám jsem obětní 

duše. Jsem oběť Lásky. Svůj k  svému. Potřebuji duše, 
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které jsou jako Já, které dosáhnou nejvyšší dokonalosti 

v  Lásce. 

Potřebuji duše, které budou vyzařovat Mou Lásku 

v  její plnosti, čistotě a  dokonalé svatosti. 

Potřebuji duše, které jsou Mým obrazem a  Mou 

podobou. 

Potřebuji duše, které dosáhnou té dokonalosti, že 

budou mít nejvyšší Lásku. Nikdo nemá větší lásku než 

ten, kdo dává svůj život za druhé, za své přátele. 

Potřebuji obětní duše, které mi stále budou pomáhat 

pokračovat v  díle záchrany duší, které se mnou půjdou, 

budou se mnou žít, modlit se a  trpět a  zemřou se mnou 

a  pro mě a  pro své bratry. 

Potřebuji obětní duše, které obětují vše, co mají 

a  jsou, svůj vlastní život pro druhé. 

Potřebuji obětní duše, které ponesou svůj kříž 

a  budou mne následovat. 

Potřebuji obětní duše, které ponesou mé břímě 

a  vezmou na sebe mé jho. A  zjistí, že mé jho netlačí 

a  mé břímě je lehké. 

Potřebuji obětní duše, které mi pomohou nést můj 

kříž snímání hříchů světa. 

Potřebuji obětní duše, které se mnou budou plakat 

nad ztrátou duší. Ztráta jediné duše je větší katastrofou, 

než zničení celého materiálního světa. Ztráta jediné 

duchovní duše je nekonečně bolestnější než ztráta celého 

světa. Co prospěje člověku, pokud získá celý svět, ale 

ztratí svou duši? 
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Potřebuji obětní duše, které budou přijímat 

a  vyzařovat Mou Lásku, Lásku Otce a  Ducha Svatého. 

Potřebuji obětní duše, v  nichž bude má Láska žít, 

v  nichž bude mít svůj domov. 

Potřebuji obětní duše, v  nichž je stejná Láska, jako je 

v  Otci, Synu a  v Duchu Svatém. 

Potřebuji obětní duše, v  nichž bude stejná Láska, 

jako v  Nejsvětější Trojici. Jako Otec miloval mne, tak Já 

jsem miloval vás. Zůstaňte v  mé lásce. V  mé lásce 

zůstáváte, pokud děláte to, co vám přikazuji, stejně jako 

Já činím vůli svého Otce - zachovávám Jeho přikázání 

a  tak zůstávám v  Jeho Lásce. Dávám vám nové 

přikázání, Lásku: Milujte se navzájem tak, jak jsem Já 

miloval vás. Nikdo nemá větší Lásku, než ten, kdo dává 

svůj Život za druhé. Jako Kristus zemřel dávaje život za 

nás, tak my musíme dávat život za sebe navzájem. 

Potřebuji obětní duše, které nabídnou oběť svého 

života a  své vůle a  sjednotí se ve všem se Mnou a  Mou 

Matkou, Dvěma zraněnými a  krvácejícími Srdci. 

Potřebuji obětní duše, které budou dávat svůj život, 

aby druzí mohli žít. Podívejte se na sv. Maxmiliána 

Kolbe. 

Potřebuji obětní duše, které nabídnou sebe, svou 

lásku, aby Mě utěšily, prokázaly mi Lásku. Žízním po 

Lásce a  hladovím. Prosím, milujte Mě. Jsem nemilovaná 

Láska. 

Potřebuji obětní duše, které budou šokovat svět svým 

životem oběti, aby přivedly lidi zpět ke skutečnému 

významu Lásky jako obětování sebe sama pro dobro 

druhých. Největší možné dobro na světě je sjednocení 
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a  spása všech duší v  lásce. Mé děti, žízním po vaší lásce, 

protože jsem Láska a  miluji vás. Hrozně trpím 

opomíjením a  svatokrádežemi a  slavením mše svaté či 

účastí na ní bez lásky, bez úcty, bez uctívání. 

Nepotřebuji, aby Mě lidé a  tvorstvo uctívali. Ale když 

žádám o  jejich lásku, úctu a  oběť, je to proto, abych 

projevil svou Lásku a  svou Slávu na nich a  skrze ně. Má 

Lásko, pomoz mi probudit v  srdcích mých biskupů, 

kněží, řeholníků, řeholnic a  laiků touhu, plamennou 

touhu po veliké lásce k  Bohu, touhu přinášet oběť. 

Potřebuji jejich utěšující Lásku. Ať Mě utěšují svou 

čistou a  svatou Láskou. Miluji všechny mé obětní duše 

nekonečně více a  více. 

Má Lásko, prosím, apeluj na ně, ať mě milují. Ty jsi 

Má Láska. Prosím, pohni je k  tomu, aby Mě milovali. Já 

jsem Bůh Lásky a  miluji každého z  nich a  všechny 

věčnou Láskou. To Já jsem je stvořil z  Lásky a  povolal 

je, aby byli mými vlastními dětmi, které Mi patří 

zvláštním způsobem. To Já jsem povolal každého z  nich, 

osobně, jménem, aby všechno opustili a  následovali Mě. 

Prosím, ať nezapomenou, že to Láska Mě spojuje s  nimi 

a  je se Mnou. Jsem Bůh Lásky a  oni jsou Mé děti, jsou 

obrazem a  podobou Boha v  Lásce. Prosím, pomoz jim, 

ať dnes obnoví své naprosté a  bezpodmínečné zasvěcení 

se Mi v  Lásce. Ať použijí zvláště tuto Modlitbu Dvou 

Srdcí Lásky, která shrnuje spiritualitu celého 

křesťanského náboženství, celé katolické Církve 

a  zejména spiritualitu Lásky a  naprostého zasvěcení se 

Bohu v  Lásce – sjednocení s  Bohem. 
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Zodpovědný za tuto knihu: 

 

P. Montfort Okanwikpo (Father Love) 

Sons of the Two Hearts of Love 

Yakuba, Ilorin , Kwara State 

Fatherloveshl@icloud.com 

 

Česká republika: 

e-mail: pavmikus@seznam.cz, tel. 774 143 963, 

www.2srdcelasky.cz 

 

Kontakt pro komunikaci v  angličtině a  němčině: 

Katholische Vereinigung der Zwei Herzen der Liebe 

Kurfürstenstr. 5, D-45138 Essen 

Tel. +49-201395470 (9-11.30 am, MEZ) 

twoheartsoflove@t-online.de www.twoheartsoflove.com 
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