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„Civilizace Lásky
je nepostradatelná, abychom nezahynuli kvůli
bezbřehému egoismu a slepé necitlivosti vůči utrpení
druhých.
Bratři a sestry!
Neúnavně budujte takovou civilizaci. To je mé největší
přání, kterým vás dnes pověřuji.
Abyste dosáhli tohoto cíle, nešetřete modlitbami a
oběťmi.“
Jan Pavel II., Světový den mládeže v Rimini,
29. srpna 1983
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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).“
DOGMATICKÁ KONSTITUCE
GENTIUM´, kapitola 2, č. 12

O

CÍRKVI

´LUMEN

Církevní schválení anglické verzi této brožury udělil J.Exc.
Ayo-Maria Atoyebi OP, katolický biskup diecéze Ilorin, Nigérie.
© Katolické společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie
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ROZHOVOR S P. MONTFORTEM OKAA SHL
na Svaté hoře „UGWU-NSO“ v Orlu v Nigérii
při 1. mezinárodní pouti v prosinci 2007
Br. Pascal:
Otče Montforte, jste zakladatelem katolického společenství
Dvou Srdcí Lásky. Můžete nám říci, co je hlavním účelem a cílem
tohoto společenství a vaší práce?
P. Montfort:
Toto dílo pochází od Boha. Bůh sám je základem všeho, co
děláme, my jsme pouze jeho služebníky, jeho nástroji, které používá
k tomu, aby šířil svou lásku, a já jsem šťastný, že jsem Božím
nástrojem. Zcela se mu odevzdávám, aby mě v této práci pro spásu
duší používal tak, jak si sám přeje. Hlavním cílem tohoto díla Srdcí
Lásky je láska k Bohu. Milovat Boha celým svým srdcem, celou
svou myslí, celou svou duší a přivádět lidi k Boží lásce.
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Přivádět lidi k Boží lásce znamená přivádět je ke spáse během
toho, když se stále modlíme za spásu všech duší. Ježíš sám (když
byl) zde s námi, vtělený Bůh, mnoho trpěl, když sem přišel jako
člověk. A tím, že nám zanechal sám sebe v Nejsvětější svátosti, Jeho
utrpení pokračuje v mnoha kostelích, kde je opuštěn. Lidé nemají
zájem Ho navštívit, jít tam za Ním osamělým, opuštěným. Naší
prací je utěšovat Ho. Jeho Srdce stále krvácí, protože tak mnoho lidí
Ho nemiluje, nepřichází za Ním.
Když se mi Ježíš zjevil, ukázal mi sám sebe na Kříži, jak krvácí
po celém těle. Snažil jsem se zastavit to krvácení svýma rukama, ale
nešlo to, snažil jsem všechnu krev vypít, nešlo to. Pán mi řekl: „Můj
synu, ty sám mě nemůžeš utěšit.“ Takže vidíme, že sami Ho utěšit
nemůžeme.
A tak potřebujeme mnoho lidí, kteří se k nám připojí v tomto
úsilí utěšovat Ježíše, v úsilí přinášet náhradu za tak mnohé hříchy
světa. Každý hřích spáchaný kdekoli na světě zraňuje Ježíšovo
Srdce a každé zranění je třeba odčinit, utěšit. Proto jsme obětní duše,
které se dávají Ježíšovi k útěše.
Na světě je navíc tolik zraněných lidí. Nejhorším zraněním je
oddělení od Boha. Tito lidé, kteří už neznají Boha, si způsobili
hrozná zranění a potřebují uzdravení. Uzdravení spočívá v tom,
přivést je zpátky k Bohu, sjednotit je s Dvěma zraněnými a
krvácejícími Srdci.
Takže činnost našeho společenství směřuje především k Bohu:
utěšovat Ježíše, těšit Boha, klanět se Mu, uctívat Ho, vzdávat Mu
úctu, která Mu náleží. A ve vztahu k lidem se snažíme přivádět je k
Bohu, utěšovat také je tím, že je vysvobozujeme z bolestí a zranění,
které pocházejí z oddělení od Boha, ze zranění způsobených
hříchem a učíme je milovat Boha, vyhýbat se hříchu, zvláště
hříchům proti svému tělu, proti svému duchu, hříchům proti šestému
přikázání. Proto je naší prací především modlitba.
Modlitba a také skutky lásky. Staráme se o nemocné, o chudé,
o opuštěné a o děti. Dobré skutky, skutky lásky. Děkujeme Bohu,
že nám dává toto poslání. Toto poslání je pro celý svět.
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Chceme oslovit každou duši na tomto světě a každému jasně
říci: Bůh tě miluje a Bůh potřebuje tvou lásku. Jsi Bohem stvořen z
lásky a tento Bůh, který tě stvořil z lásky, potřebuje tvou lásku. Pojď
k Bohu! Pojď ke své Lásce! Zveme všechny, aby se přidali, aby
uctívali a milovali Boha a aby se zapojili do této práce Srdcí Lásky
a přiváděli všechny k Boží lásce.
Br. Pascal:
Děkuji vám.

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
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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.“
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.
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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.
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
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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.“ 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.
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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.
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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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 a 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

13

ZASLÍBENÍ DVOU SRDCÍ LÁSKY,
- Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
a Neposkvrněného Srdce Mariina,
Dvou Srdcí navždy spojených v Lásce 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 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.
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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!
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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! 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.
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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 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.
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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 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
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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, 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.
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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.
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.
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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 vás
nezničí, žádná katastrofa vás nemůže, nic vás nemůže zničit v
Mé Lásce (Nárožní kámen...).
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. Je to jen 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,
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kteří jsou v Nebi a se všemi vykoupenými na zemi. Láska je
všechno. Láska je to, co vás odděluje 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.
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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 být znesvěcena,
nemůže být zničena. Má Láska, to je 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 vším. Vše, co potřebujete, je má
Láska. Vše, co jste, je má Láska. Mimo mou Lásku nejste
ničím, 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
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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 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.
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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
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věčnou touhou, abych ustanovil své stejné panování 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. Při
Jeho Jménu, Ježíše Krista, 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 chci
28

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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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 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.
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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 by
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,
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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 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
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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 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 denodenně
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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?
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
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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 -vzpomínáte 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.
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.
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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.
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,
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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, aby tě ode Mě oddělilo. 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.
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
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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 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
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zabředlí. Zavolejte Mě s Láskou, bez ohledu na to, kde jste, Já
jsem tam.
Má Eucharistická přítomnost v Církvi je má
všudypřítomnost. 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
proti němu říkat a dělat 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.
Nechejte proudit život, který čerpáte ze Mě, ze Svaté
Eucharistie, do všeho co konáte, do všeho co říkáte, do všeho,
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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.
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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 dotknout se všech duší. Každý člověk musí dostat
dostatečnou příležitost a šanci setkat se se Mnou v Mých
Srdcích Lásky a obdržet dostatek bohatých informací,
(dostatečnou) 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 a mají
dostatečnou možnost rozhodnout se pro Mne a Má Srdce
Lásky, nebo proti Mně a Mým Srdcím Lásky.
Ať žádný lidský tvor 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 zproštěn 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
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přijmout v Nejsvětější Trojici Lásky, odmítat Mě přijmout 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
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odvěký a zuřivý, zapřisáhlý nepřítel, který se snaží zabránit
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
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Mému poslání, překrucoval Má slova a Mé činy a podsouval
Mé vůli a Mým záměrům ty nejhorší úmysly, který ovládl lidi,
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.
45

Jsou připraveni znovu opakovat tuto odvěkou válku
nenávisti, překrucování, lží, ničení a zkázy duší, které budou
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.”
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Milovaný, zůstávej stálý a pevný v Mé Lásce. Zůstávej
pevný, neměnný a neochvějný. Já jsem s tebou nyní i navěky.
Amen.
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.
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Milovaný, nevíš, že celý svět čeká na to, až budou
zjevena Srdce Lásky?
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.
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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,
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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, 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,
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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,
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.
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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
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. Toto mi
věčný Otec svěřil, abych udělal: abych přivedl všechny
andělské síly do této rodiny Dvou Srdcí Lásky.
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:
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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
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
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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.
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.
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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.)
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
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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.
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.
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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.
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
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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
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
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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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MEZINÁRODNÍ KATOLICKÉ SPOLEČENSTVÍ
DVOU SRDCÍ LÁSKY SHL
má církevní schválení. Sestává z kněží, řeholních sester a
bratrů a laických apoštolů. Je zasvěcené Vládě Boží Lásky a
žití a šíření úcty ke Dvěma Srdcím Lásky. Je ustanoveno z Boží
Lásky, pro větší Slávu a Čest BOHA, pro dobro a blaho
Církve, na pomoc chudým, nemocným a potřebným a pro
pomoc se vzděláváním a evangelizací lidstva a pro spásu všech
duší.
Kontakt:
Catholic Society of the Two Hearts of Love of Jesus
and Mary SHL
Rev. Fr. Dr. Montfort Okaa (LOVE SHL)
Universal Centre for the Two Hearts of Love
P.O. Box 1500 ORLU(Nigérie)
Tel.
00234 - 80 38 80 68 1
00234 - 70 30 18 97 63
e-mail:
fatherloveshl@yahoo.com
Akce a projekty:
- duchovní obnovy "Škola Boží Lásky" s P. Montfortem
Okaa a týmem
- poutě
- sponzorování seminaristů
- "Děti Ježíše a Marie" – nadace a centra péče o sirotky a
děti v tíživé nouzi
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Publikace:
- Modlitba Dvou Srdcí Lásky (leták ve všech přeložených
jazycích)
- Vláda Lásky – Boží jediné řešení ve Dvou Srdcích Lásky
(kniha ve všech přeložených jazycích)
Informace:
Kath.Vereinigung der Zwei Herzen der Liebe Jesu und
Mariens SHL e.V.
- Two Hearts of Love Publication International Kurfürstenstr. 5
D – 45138 ESSEN (Německo)
Tel/Fax:
0049 –201 – 319 97 968
Tel/Fax:
0049 –6174 –44 19
mobil:
0049 –172 –66 54 657
e-mail:
vereinigungbr@web.de
domovská stránka: www.twoheartsoflove.com
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MODLITBA DVOU SRDCÍ LÁSKY
Ježíši! Maria! Miluji Vás.
Smilujte se nad námi. Zachraňte všechny duše! Amen. (10x)
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 své Svaté Matky.
Ó Neposkvrněné Srdce, Srdce Matky,
sjednoť mne s Nejsvětějším Srdcem svého 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 a 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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V této knize nigerijský kněz P. Montfort
Okanwikpo přináší svědectví o poselstvích, které
mu náš Pán Ježíš Kristus dával už od jeho dětství.
Ježíš mu odhaluje Svůj plán zachránit všechny
duše celého lidstva a nastolit nyní na zemi Svou
Vládu Lásky.
A Ježíš mu otevírá Své Nejsvětější Srdce a
Neposkvrněné Srdce naší Blahoslavené Matky
Marie, Dvě Srdce navždy spojená v lásce, a učí
Montforta MODLITBU DVOU SRDCÍ LÁSKY
JEŽÍŠE A MARIE a chce, aby byla rozšířena po
celém světě, mezi všemi rasami, národy a
kulturami „jako déšť nebo sluneční svit“.
Z toho důvodu otec Montfort založil
SPOLEČENSTVÍ DVOU SRDCÍ LÁSKY SHL s
kongregacemi kněží, bratří, sester a s komunitou
pro laiky, a nechal modlitbu přeložit do mnoha
jazyků, z čehož třicet se schválením Katolické
církve.
Kéž se tato zjevení dotknou mnoha srdcí a
pohnou je k životu zasvěcenému DVĚMA
SRDCÍM LÁSKY a věnovanému modlitbě a
adoraci, skutkům lásky a šíření Boží Lásky, aby
byly zachráněny všechny duše a pomohlo se k
nastolení JEHO VLÁDY LÁSKY!
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