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Původní dílo bylo vydáno v Longueuil 08.10.2003

* * *
Jako svědectví úcty a poslušnosti k ustanovení papeže Urbana VIII, prohlašujeme,
že událostem vyjádřeným v této knize udělujeme jen víru jakou zasluhuje každé
jiné lidské svědectví.
Prohlašujeme také, že vyjádřené úsudky nemíní předcházet úsudek naší svaté
Matky Církve které se autorka pokorně podřizuje.

* * *
UVEDENÍ
Nikdy to neřekneme dost často, Duch vane kudy chce. Od Jerusaléma apoštolů až
k dnešnímu světu, vane z jedné duše na druhou, z jednoho krbu lásky na druhý.
Boží působení, nebo spíše Boží Láska, započíná Stvoření, zachraňuje Israel z
Egypta, zesiluje během Vzkříšení Ježíše Krista a připravuje příchod nového Člověka. Tato malá kniha je krásné svědectví řeči Boha, stvořitele lásky. Je třeba jí přijmout majíce na mysli epizodu ze Skutků apoštolů v 11. kapitole, kde Šimon Petr
vysvětluje svým bratřím svou návštěvu u vojenského setníka Kornélia, umístěného ve městě Césareji. Zpozoroval, že tento pohan dostal Ducha Svatého, on
sám, jeho rodina a jeho přátelé. Petr nemohl jinak než je nechat dát pokřtít: “Sotva
jsem začal mluvit, Duch Svatý náhle sestoupil na všechny přítomné, tak jako tomu
učinil na počátku pro nás. Tu jsem si vzpomněl na slova, která Pán řekl: “Jan křtil
vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem Svatým.” Jestliže oni, věříce v Pána Ježíše
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Krista, obdrželi od Boha stejný dar jako my, kdo jsem já, abych bránil Božímu
působení?” Boží působení, to je Boží Láska.
Šimon Petr je apoštol, který rozpoznává Boží působení. On sám obdržel Ducha
Svatého. Nepatří k nějaké náboženské elitě, která ví dopředu to co má být řečeno,
myšleno a provedeno. Petr se učí v zaměstnání. My se také učíme v zaměstnání jak
se stát Kristovými učedníky, křesťany. Ale kdo jsme my, jestli neseme titul křesťana nebo katolíka, aniž bychom žili z Ducha Otce a Syna? Toto je právě účel této
knihy: výzva Boží k tomu abychom se stali syny a dcerami Lásky Boží.
Kdo je autorem této knihy? Je to jedna osoba, která naslouchá řeči Boha. Věřící si
obyčejně stěžují, že mluví k Bohu, který je hluchý, který je neslyší. V této knize
Bůh mluví a slova mu nechybí. Tato osoba jenž naslouchá, určitě není první kdo
tak činí; náboženská tradice nám přináší mnohé příklady tohoto druhu. Vzpomeňme na Rozhovory Kateřiny Sienské. Tato osoba která naslouchá Bohu, nám
sděluje vnitřní inspirace. Pán mluví k jedné vybrané duši, překvapené a trochu
zneklidněné, že se jí dostává takové důvěrnosti. Duše o kterou se jedná nese
jméno Dcera Ano Ježíši. Je to žena z Montreálské oblasti která se podobá každé
jiné. Je to důvěrnice a poselkyně slyšeného Slova. A její jméno není pseudonym.
Tento název velice symbolický značí jedinečný a posvátný vztah mezi lidským
bytím a Bohem, podle židovsko-křesťanské tradice, vztah, který nás vede přímo k
odpovědi Panny Marie andělu Gabrielovi. Toto biblické Ano je hlavním skutkem
víry. Křesťané vždy vymýšleli jména, která měla za úkol zachování paměti náboženského vztahu: Bohuslav, Bohdan, Bohumil.
Jedna důležitá otázka, týkající se této knihy se vážně klade. Je dovoleno ji psát
nebo číst uvnitř světské společnosti? Neboť existuje pocit neklidu před náboženskou literaturou, která si neslouží liberálním pohledem na svět. Je pokládána za
fundamentální a konzervativní. Je očerňovaná jako zaostalá a z jiného věku. Může
moderní člověk držet tuto knihu v rukou a čerpat z ní jinou stravu než jenom
světskou? Stránky, které budeme číst, se nevyptávají na bezbožnou přirozenost
naší společnosti, spíše se jí přizpůsobují. Nicméně se znovu podrobují diskuzi o
totalitárním sekularizmu, který utváří náš život. Jejich publikace je už sama o sobě
námitkou. Jiné spisy tohoto druhu už byly vytištěny. Všechny tvrdí, že jsou autentické ale nemají stejnou hodnotu. Je málo těch, které čelí času. U většiny z nich se
jedná o literární postup, který vyhovoval k tomu, aby “nechal projít různá poselství.” Nemyslím že se jedná o stejnou věc. Totiž nesmíme číst tuto knihu potichu,
ve hlavě. Je třeba ji poslouchat stejným způsobem jako se poslouchá muzika.
Můžeme číst muziku očima a můžeme jí také poslouchat ušima. Je třeba se nechat
dojmout zvukem slov a chodem vět. Tyto spisy jsou mluveny řečí, kterou nelze
dobře rozumět jsou-li čteny pro sebe potichu. Nejde tu o nic jiného než o lásku.
Opuštěný Bůh křičí svůj zármutek a svou bolest. Chce se dotknout lhostejných
srdcí. Je to zde, kde tyto spisy berou všechnu sílu. Daří se mu dotknout se té části
našeho já, která ztvrdla a se uzavřela. Tato řeč je schopná otřást s nerozvážným
svědomím a znovu oživit mrtvé srdce.
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Nauka o Bohu, můžeme-li říci, tvoří drama těchto spisů na velmi přesná téma:
zvolit lásku; obrátit se; peníze; počátek utrpení; muzika. Není zde nic nového, co
by ještě nebylo zdůrazněno v katechismu. Důležité se nenachází v obsahu, ale ve
vedoucí lince, která jasně vystupuje, totiž konfrontace mezi lidskou vůlí a Vůlí
Boží. Rozvinutí téma Vůle Boží, přivádí přímo k potvrzení poslušnosti ve smyslu
odevzdání se lásce. Kromě toho, teologické formulace, často zapomenuté nebo
nedoceněné, posypávají tuto řeč. Například ta, týkající se přítomnosti Stvoření v
Bohu, uvnitř Boha. Budeme si moci ověřit všechnu objektivní patřičnost nahlédajíce do učeného díla německého teologa Moltmanna, Dieu dans la Création. Nebo
ještě ta, o radikálním popírání filozofické myšlenky, která chce nahradit téma odevzdání se Lásce.
Sloh? Nic vyhledávaného. Slova a výrazy jsou obyčejné. Opakování jsou častá a
často rozvláčná. Právě proto je třeba nechat znít tyto spisy jako zvučnou řeč.
Všechno je ve zvuku mluveného textu. Prosté srdce v něm načerpá velkou sladkost a dojímavou něhu. Přirovnání k poezii se mě zdá nutné, abych uznal zásluhu
jednoduchosti této řeči zraněného milovníka. Zvuky slov vyvolávají mocné pocity,
které neberou v úvahu literární konvence. Budeme vidět, že chyby ve stylu a ve
větné skladbě jsou právě tak prostředky, které vedou k naslouchání a nutí k pozornosti.
Moderní náboženství se stává stále rychleji vnitřní záležitostí. Říkají, že se stahuje
do privátního života. Nejsem si jist pravdivostí tohoto obecného mínění. Ve skutečnosti neumíme číst Znamení času. Důležité osobní uvědomění víry, které je
nutným moderním morálním požadavkem, je vzato jako popření kolektivního
příslušenství minulosti. Chce se dokázat konec všech náboženství, poukazujíc na
postupný zánik masivní adheze národů k jistému vyznání. Dává se za příklad
náboženský pluralismus dnešních velkoměst, jako povzbudivé znamení svědčící o
marginalizaci náboženství. Vždyť náboženský pluralismus není novinkou dnešní
doby. Také zapomínáme, že minulost překypuje příklady mnohých odpadů od
vyznání svého náboženství.
Jistý fakt nicméně charakterizuje dnešní křesťanské náboženství. Evangelium je v
přímém protikladu s vůlí mocností naší západní civilizace. Odstrčení Církve na
okraj naší společnosti je částí mužné hry, která se odehrává od střetnutí Ježíše s
Herodem a s Pilátem. Je to epizoda, okruh bitvy. Kolektivní nechuť k náboženským institucím je opravdová, ale byla už zahlédnuta jako očistění od různých
pověr které stále zaneprazdňují naše myšlení. Specialisti náboženského fenomenu
by se měli sklonit nad touto knihou, která se přichází ubytovat doprostřed severoamerické modernosti, a která definuje náboženství po způsobu Pascala a Mojžíše
spíše, než po způsobu Kanta a neo-positivistů. Podstata náboženské reality je prostý skutek setkání mezi Bohem, který hovoří a člověkem, který umí naslouchat.
Co se děje během setkání? Zděšení nicotnosti před Vše-Mohoucím? Schopnost
konečného milovat jako Nekonečný? Recitál Dcery Ano Ježíši přináší příspěvek k
odpovědi, kterou jsme ještě nevyčerpali.
André Chevalier, D.Ph. kněz, srpen 2003
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PODĚKOVÁNÍ
Všem těm, které mně pomohly uskutečnit moje dílo, vzdávám své díky za jejich
přítomnost v mé blízkosti. Jsem Láska, která spojuje všechny ty, které se přidaly ke
skupině, aby udělaly z mého díla pouto lásky se všemi dětmi, které budou číst
tento díl a také se všemi těmi dětmi, které v sobě nesou. Já, Láska, vzdávám díky
Otci za tolik divů, které jsou z něho; nejste snad částí jeho Všechna?
Mé děti, Bůh uskutečňuje svoje dílo a skrze vás, z něho všechno vyzařuje. Je to
Duch Svatý, kdo vám dává poznat váš dar přátelství. Vy, které budete číst tuto
knihu, vy jste moje pouto lásky, abyste daly Bohu Otci tyto děti, které pracují chtějíc se zapomenout, aby mu opět daly jeho lásku. Něžně vás miluji. Amen.

PROLOG
Život přišel do každého z vás aby vám navrátil život. Vy, moje děti, vy jste přerušily váš vnitřní život, ten který vám měl přinést věčné štěstí.
Vejděte do sebe, vezměte ve vás stravu která je v každém z vás. Mana, kterou jsem
dal mému lidu na poušti, byla pro ně nebeským pokrmem. Byla jim dána k jejich
přežití, když všechno bylo jenom bolest. Horko toho místa, stejně jako nedostatek
vody, je obtěžovaly. Živil jsem tento národ skrze moji moc a skrze moji Vůli.
Nechal jsem vytrysknout vodu ze skály. Vykonal jsem mezi nimi moji Svatou Vůli.
Nyní, mé děti, vám posílám, vám, nevěřící lide, moji Vůli. Skrze moji Vůli a moji
moc píši, abych vám dal vědět, že jenom ty, které budou věřit v moji Svatou Přítomnost v nich, budou žít věčně.
Vy, které se dozvídáte, že Život žije ve vás, vy budete tento lid, který vyjde z této
temnoty. Vy které žijete ve světě nenávisti, vy poznáte očištění. Pocítíte všechny
následky toho, co nenávist ve vás způsobila a skrze moji všemohoucnost ve vás
nechám vytrysknout milosti lásky, které vás budou živit, abyste mohly představit
mé Bytosti vaše ovoce lásky.
Běda těm, které mě odmítnou dát jejich ano Lásce. Vzdálím je od sebe na vždycky.
Nikdo nevejde do mé Nové Země aniž by byl očištěn skrze vodu z mého Bytí. Já
jsem Skála.
Přicházím vám ukázat všechnu svoji moc. Je na vás abyste pochopily čeho vám je
třeba v těchto spisech. Já, Láska, jenž žiji ve vás, vás žádám abyste si uvědomily, že
jste děti Boží. Amen.
Ježíš, vaše nitro

Láska ke všem mým dětem, Ježíš

193 – 30. července 2001

5

Ježíš

Pojďte do Srdce mé Matky
Sladkosti mých ran, Já Ježíš Láska, bych rád aby všechny děti země bez výjimky, se
mohly přijít očistit do mého svatého Srdce. Moje Matka probíhá světem, chtějíc
nechat poznat moje svaté Útočiště. Ona je v mém svatém Srdci. To největší Srdce
tohoto světa je se Srdcem své Matky. Já jsem v ní, ona ve mně. Srdce Lásky obsahuje její Srdce. Sjednocené s mým, žádné srdce nemůže být jako Srdce mé Matky.
Naše Srdce nejsou než jedno jediné Srdce.
Mé drahé děti, žádám vás, abyste se přišly utéci do našich Srdcí. Vejděte do nás a
dostane se vám milostí, jsou pro vás. Vy které přijímáte tuto nabídku, pojďte do
Srdce mé Matky, naleznete tam mé milosti. Shledáte, že všechno v ní je pokoj. Uvidíte tam takovou nádheru, že ani jeden z vás se nebude chtít vzdálit. V ní zjistíte,
že vše je dobro: žádná nenávist, závist, nadvláda, ani žádný strach. Bude to skrze
vaši žádost k ní, prosíce jí o pomoc se stát dobrými, co objevíte mou Božskou
Vůli.
Všechno v ní, mé děti, je takové krásy! Jediný z jejich skutků se stává nejskvostnějším skutkem mezi všemi skutky vykonanými v tomto světě, protože ona je Matkou Boží Vůle. To, co ona ve mně působí je tak ušlechtilé, že vidím sám sebe v
náručí něžnosti, lásky, dobročinnosti, milosrdenství, kontemplace, laskavosti,
dobroty, čistoty a pokory. Ona je trůnem ve kterém se raduji. Proč, mé děti, kladete odpor tolika chvalořečím lásky? Pojďte, moje něžná maminka je tak dobrá
pro každého z vás.
Čtěte tato poselství lásky a poznáte že to, co hledáte je láska, že se snažíte najít
lásku, opravdovou lásku, tu, co já vám chci dát. Je to v jejím Srdci, kde ona chce
abyste četly tato poselství. Což nejsem já váš Bůh? Já jsem Život, kdo ve mne věří,
bude mít věčný život. Já jsem Pravda, všechna pravda je ve mně. Já jsem Světlo,
světlo ve vás vám ukazuje to co je pravda. Já jsem Cesta, jsem vaše cesta, která vás
přivede k Lásce. Pojďte se uchýlit do Srdce Mariina, do Srdce mé svaté Matky, ona
je Královnou andělů. Mé děti Lásky, na co čekáte? Uvědomujete si, o co přicházíte?
Vy, které nejste šťastné v tomto zkaženém světě, já jsem Štěstí, které vám může dát
lásku. Vy tolik žízníte po lásce! Kolikrát jste hleděly na druhé, s kterými jste žily,
žádajíce od nich lásku ve chvílích, když jste jí tak moc potřebovaly? Ale ony také,
mé děti, čekaly s potřebou lásky. Jelikož nikdo z vás nic nedostal, ani ony, ani vy,
nemohly jste si dát lásku výměnou.
Všechno ve vás trpí nedostatkem. Každé z vás žízní po lásce. Cítíte se tak samotné,
bez nikoho, kdo by vás miloval tak jak jste, zatímco ostatní, kteří vám jsou na
blízku, vám nemohou poskytnout důkaz o pravé lásce, lásce upřimné, plné něžnosti, svobodné a zdarma. Vaše nedostatky lásky, mé děti, jsou tak málo známy!
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Není zde prakticky nikoho, kdo by naslouchal se srdcem plným lásky jednomu
jedinému z vašich zasténání lásky. Moje Matka, ta zná všechna vaše sténání.
Nepřestává se u nás, Lásky, přimlouvat, aby vám obdržela milosti lásky pro každého z vás. Mé děti, vy zůstáváte hluché k jejím voláním. Neustále diskutujete o
jejich pokynech a stěžujete si, že vás neslyší. Budete ještě dlouho setrvávat ve vaší
tvrdohlavosti, aniž byste se staraly o její pokyny?
Mé děti, má Matka vám nepřestává opakovat, že se musíte uchýlit do jejího Srdce,
aby vám tak mohla pomoci se odevzdat v mém Srdci, které se otevřelo pro vás.
Ona, která dala své ano, vás chce ochránit, ale nemůže vás přinutit jestli-že se
odmítáte hnout. Nevíte, že jdouce skrze moji Matku, přijímáte, aby vás ochraňovala?
Mé děti lásky, jestliže odmítáte slyšet její volání, odmítáte jít s ní k Útočišti, které
bylo připraveno pro každého z vás. Jestli se nikterak nesnažíte následovat jejích
rad, naleznete se v samotě vašeho nitra. Jděte do toho jediného Útočiště, které vám
pomůže přijít ke mně, a naleznete tam sílu vyslovit vaše ano Lásce.
Vy které nevíte jak velké je Srdce mé Matky, trpíte, protože nevyužíváte jejích
milostí útěchy. Pojďte vychutnávat tyto slasti. Pojďte okusit chuť lásky. Pojďte se
nechat obklopit její mateřskou něhou. Pojďte si odpočinout v náručí laskavosti.
Pojďte rozjímat o její vnitřní kráse. Pojďte a uvidíte, jak dobré je pro vás toto milující Srdce! Je tam, v Srdci mé Matky, vaše místo; toto místo je pro vás. Vy všechny
jste byly ve mně v tom okamžiku, ve kterém jsem se já ubytoval v lůně své Matky.
Jedno místo bylo pro vás připraveno.
Pojďte, mé sladké děti, zcela ve vás, jsou pohyby které uškodily vašemu srdci.
Pojďte se utéci do úkrytu před tím, co by se vám mohlo přihodit, protože v Srdci
mé Matky je mateřská láska, která vás ochrání před vaší lidskou vůlí. Nechá vám
objevit moji lásku pro vás. Naučí vás poslouchat Boha. Bude vás držet za ruku,
abyste neměli strach, když se budete muset vzdát toho, co škodilo vašemu vlastnímu srdci.
Pojďte, má malá srdíčka lásky, nic se vám nestane, budete ochráněna před vaší lidskou vůlí. Vaše srdce potřebuje Srdce mé Matky, ono trpí; žádá lásku a vy, vy si to
neuvědomujete. Je tak malé vaše srdce! Srdce dítěte je křehké, potřebuje být
obklopeno ochranou. Vy se nemůžete, kvůli vaší lidské vůli, starat o své srdce. I
kdybyste chtěly, nebyly byste toho schopny, protože bylo zraněno vašimi hříchy.
Mnohá srdce jsou rozervaná, jsou studená, jsou tak smutná a jiná jsou jako z
kamene.
Má Matka vezme vaše srdce velmi něžně do svých rukou. Nebojte se, láska mé
Matky je tak veliká, tak krásná, tak něžná a tak pozorná! Není na zemi větší mateřské lásky než-li láska mé Maminky. Jsem to já, Syn Boží, kdo sestoupil na zem,
abych živil její Srdce láskou, a nyní zase ona, má Matka, vás chce živit láskou.
Nechte se pohladit jejíma rukama, uvidíte, že vaše srdce se znovu stane srdcem
dítěte, hotovým se darovat Nejsvětějšímu Srdci Ježíše lásky. Miluji vás, lásky mého
srdce.
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Ach! Ty, kdo váháš, pohleď na svoje srdce, je tak samo, zakouší zimu, odmítáš mu,
aby bylo obklopeno něžnou náručí, pozorností a láskou. Slyš svoje srdce, které ti
říká: “Jsem tak nešťastné, mám sotva dost dechu, abych ti řeklo, jak velice potřebuji lásku. Láska žije v tobě, musíš ji poslechnout. Žádá tě, abys vešel (vešla) do
sebe. Je to sám Ježíš, kdo dovoluje abych k tobě mluvilo. Jsem v tobě, jsem částí
tebe. Jsem to já, láska, která se ti představuje v podobě tvého srdce, abys poznal
(poznala), že láska jsi ty. Ty jsi láska a láska je vše co ty jsi. Pohleď, mluvím k tobě,
miluji tě, ty mě miluješ, milujeme se protože jsme láska.
“Jestliže Bůh dovoluje, abych k tobě takto mluvilo, je to proto že Bůh je láska, dal
mi život. Jestliže jsem s tebou, je to proto, že jsem tvůj život, jsem tvoje duše. U
lidí, srdce s křídly představuje duši. Já, já jsem život, tvůj duchovní život. Přicházím od Boha, přicházím z dechu Božího. Já jsem ty, jsem tvoje duše a proto, že
jsem tvoje duše, ty máš život. Ty miluješ, máš city. Jestliže máš city, je to proto, že
máš srdce, milující srdce. A když nemiluješ, tvoje srdce trpí, chybí mu láska, jsi
nešťastné. Říkám ti tato slova, protože je to Láska, kdo ti dává poznat, kdo ty jsi v
sobě.
“Tolik potřebuji lásku! Jsem tvoje srdce, nechej se živit milostmi od Boha, od
Lásky samé a uvidíš, že budeš šťastný (á). Já jsem láska, jsem tvoje láska, já jsem ty
a jsem to já kdo volá: “Chci lásku.” Nechej se milovat Láskou, bude tě živit
milostmi lásky a já budu zahrnuto láskou. Tvoje srdce vybuchne láskou.”
Mé děti, když necháme mluvit naše srdce, objevíme lásku. Pojďte do Srdce mé
Matky, objevíte, že láska je ve vás. Jedno prosté ano Lásce, i když třeba sebemenší,
je účinnější než všechna vaše úsilí dohromady. Mé děti lásky, pochopte, že to největší z vašich úsilí nemůže dojít naplnění bez vašeho ano Lásce.
Přijďte ke mně, Ježíšovi, s vaším ano Lásce, naleznete sílu vstoupit do svatého
Srdce mé něžné a milující Nebeské Matky. Miluji vás. Amen.
194 – 31. července 2001

Ježíš vás miluje

Je to pro vás čest navštívit vaší Babičku.
Sladkosti mých svatých ran, jsi zde, u svaté Anny de Beaupré, abys vzdala úctu mé
Babičce, Svaté Anně. Moje dcero kterou miluji, nauč se ode mne, Ježíše, že mám
zvláštní lásku pro svoji Babičku Annu. Je moje Babička a stejně jako vy, kdo máte
babičku, ona mne miluje s celou svou bytostí.
Když se dozvěděla, že její dcera byla ta ze světa vyvolená, aby se stala Matkou Spasitele, radost naplnila celou její bytost. Byla tak šťastná vědět, že se stane Babičkou
Spasitele světa, že by z toho byla radostí umřela, kdybych jí nebyl prokázal dobrodiní vlévaje do ní zvláštní milosti. Její radost byla dovršená. Všechno to, co by bylo
mohlo dát kterékoliv matce zadostiučinění, ona dostala. Měla za dceru tu, která
byla povýšena nad všechny dívky světa. Moje Babička žila v této radosti. Taková
byla láska pro mne, jejího malého Ježíše Lásky.
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Hleděla na mne milujícíma očima, právě tak jako kterákoliv babička, která hledí
na svá vnoučátka, ale její oči neviděly jenom jejího vnuka, ale také Spasitele světa!
Hleděla na mne s takovou úctou, že se z toho neustále radovala. Moje babička byla
pro mne, Ježíše Dítě, velikou radostí. Měl jsem pro ní takovou úctu, že ani ta největší úcta v tomto světě nebyla větší než-li ta, kterou jsem měl já pro ní.
Všechno v ní nebylo než vnitřní krása. Její vnitřní krása byla nevyrovnatelná, což
nebyla snad přece matkou Královny nebeské krásy? Všechno v ní bylo půvabné!
Její prostota byla potěšením pro budoucí blahoslavené, ty, které očekávaly své
vysvobození. Jak velice se radovaly, když spatřily tolik lásky v mé Babičce která
přijímala do svého náručí jejich tak očekávaného Spasitele, ony jenž byly v předpeklí! Moje drahá Babička nazývala svého vnuka “můj Miláčku” s takovou ušlechtilostí duše, že serafové s toho červenali rozkoší.
Když přicházíte k mé Babičce, abyste od ní žádaly službu, musíte k ní přijít s láskou a úctou. Já, její Vnuk jsem ve vás, mé děti; jsem to já kdo přichází ke své svaté
Babičce. Je to pro vás privilegium, jít k ní.
Za všechny ty které k ní přišly, aby od ní obdržely službu, se u mě přimlouvala bez
sebemenšího váhání, abyste mohly obdržet tuto službu co nejrychleji. S láskou pro
každého z vás vzdávala díky za obdržené milosti.
Když, v Boží Vůli, bylo nemožné udělit tu milost, protože by to bylo škodlivé
vašemu duchovnímu životu, starala se o to, aby vás potěšila skrze milosti světla,
které pro vás obdržela. Tato milost vám pomohla si uvědomit, že to, co vám
nebylo Boží Vůlí uděleno, bylo k vašemu dobru. Místo toho vám obdržela milosti
odevzdanosti do Vůle Boží, abyste se tak staly láskou.
Já, její Vnuk, jsem s velkou pečlivostí vykonal co ode mě žádala, protože já
nemohu jinak než-li k ní být pozorný, tak důležitá je moje Babička! Moje láska k
mé Babičce je tak veliká, že ji nemohu jinak popsat než-li se slovy vycházející z mé
Božské něžnosti. Mé děti, dostává se vám velikých výhod když jdete skrze ní, nic jí
není odmítnuto. I ty sebemenší žádosti se stávají tak důležitými, že se stanu činem
lásky, abych je vyplnil.
Moje Babička je, po mé Matce, na nejvyšším stupni svatosti. Poctěte samy sebe
skrze vaší návštěvu u ní, čeká na vás s láskou, netrpělivá aby vám obdržela to, co
vám patří v Boží Vůli. Ježíš vás miluje. Amen.
195 – 31. července 2001

Babička Anna

Babička nemůže mlčet před tímto chaosem
Já, vaše Babička, Svatá Anna, pro vás nechávám toto dítě psát. Moje vnoučata,
která miluji, ano miluji vás, já, Babička Lásky. Vy která jste v mém Vnuku Ježíšovi,
žijete v něm, skrze něho. Každý z vás je v něm. Má malá vnoučátka, ti, co odmítají
tuto pravdu, nemohou obdržet věčný život.
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Tyto časy zmatku jsou skoro u konce. Přichází čas radosti, pokoje a lásky. Je už
vnímán mými vnoučaty Světla. Láska se začala usazovat v jejich srdci, protože
řekla ano Lásce. Už brzo, vy, nerozhodná, budete donucena se rozhodnout. Já,
vaše Babička, vás žádám, abyste si dobře uvědomila co se ve vás děje, jste tak ztrápená! Moje vnoučátka, zdá se vám to normální takto býti? Jste tak nešťastná! Já,
vaše Babička na vás nemohu být hrdá. Jak se budete cítit před Láskou? Budete
schopná se před ní ukázat? Láska už nebude moci opožďovat svůj slavný příchod
do srdcí na moc dlouho, je nemožné aby toto pokračovalo dále.
Má vnoučata, vy užíváte tento čas s nenuceností, konajíce činy které škodí vaší
duši. Nestaráte se o to, abyste využila milostí které vám moje Dcera u Syna Ježíše
obdržela. Má vnoučátka, varuji vás, tento čas, který žijete, vám bude brzy odňat,
protože jiný začne. Bude to čas bolesti pro všechna ta, která nechtějí využít
milostí, které vám obdržujeme. Uvědomte si, jak důležitý je tento čas. Přestaňte
předstírat že neslyšíte, otevřete svá srdce, nechte do sebe proniknout milosti Nebe.
Už brzo tento čas milosti nebude existovat, zbudou vám jen ty milosti, které jste si
nashromáždila. Jestli nevyužijete těchto okamžiků lásky, naleznete se samotná,
bez žádných milostí. Má vnoučata, tento čas milosti je skoro u konce, už brzo
skončí. Ano, má dcero, vím že toto je příčinou tvého váhání, napsat tato tvrdá
slova, ale já jsem vaše Babička, nemohu mlčet před tím vším chaosem, který je
před mýma očima. Jsem tak smutná, když vidím moje děti lhostejné k lásce mého
Vnuka Ježíše. Pláču slzy smutku nad neštěstími které je postihnou.
Má vnoučata, ano, má maličká, proč neposloucháte Ježíše, když volá: “Otče, splnil
jsem všechno, co jsi ode mne žádal. Vyplnil jsem tvoji Vůli.” Kéž ustane vaše hluchota k tomuto volání lásky, můj Vnuk Ježíš, moje drahá láska Boží, má už dost
toho utrpení. Moje vnoučátka, já už tohle nemohu déle vydržet! Nepřestávám se u
něho přimlouvat, abych vám obdržela milosti, abyste si uvědomila všechnu jeho
lásku pro vás, a vy pokračujete opakovat ty stejné hlouposti mým ostatním vnoučatům. Pohleďte na sebe, všechno kazíte, když zatvrzele opakujete ta stejná gesta
proti vašemu bližnímu.
Má vnoučata, milovat se mezi sebou je především milovat Ježíše a teprve potom
poznáte lásku k vašemu bližnímu. Babička nemůže být hrdá když vidí, že její
vnoučata se mezi sebou hádají. Neustáváte klást různé druhy tlaku proti vaším
bratřím a sestrám a to vás činí nesnesitelnými.
Jste všechna moje maličká. Nejsem lhostejná ani k jedinému z vás, miluji vás
všechna. Mějte na mysli že to nejdůležitější je láska k bližnímu, toto je tak důležité.
Učte se stát se láskou, jdouce za mou Dcerou, ona vám pomůže se odevzdat mému
Vnuku Ježíši. Miluji vás. Vaše Babička Anna.
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196 – 1. srpna 2001

Babička Svatá Anna

Příchod mého Vnuka Ježíše.
Moje milovaná dcero, jsi zde, v Sainte-Anne-de-Beaupré, abys mně navštívila v
tomto svatém místě: v mé svatyni. Já jsem tvá Babička Svatá Anna. Vydej svědectví
mým vnoučatům o příchodu mého Vnuka Ježíše. Tento čas je už prakticky zde, on
vás připravuje, aby jste ho uviděla v sobě.
Ano, má vnoučata, tak dlouho jste čekala na události, které by vám daly, skrze
znamení, důkaz o přítomnosti mého Vnuka Ježíše ve vás. Aby vám ukázal že je
zde, s vámi, ve vašich srdcích, mnohá z vás jsou v jeho hmatatelné Přítomnosti.
Jsou to ta vyvolená, která slyší, skrze Ducha Svatého, jeho hlas, který k nim mluví.
Poslouchejte je, neboť tato vyvolená jsou dětmi Boží Vůle.
Ano, má vnoučata, proč pochybovat o Boží Vůli? Bůh je přítomen v každém z vás
a vy tomu ani nevěříte. Bůh k vám mluví a vy ho neposloucháte. Děti Lásky vyslovily jejich totální ano Lásce, slyší hlas Ježíše přítomného v jejich nitru. Duch Svatý
je zakrývá svým stínem. Skrze jeho všemohoucnost vkládá do těchto dětí milosti,
které jim dovolují slyšet hlas Lásky. Prorokují jeho příchod do vás. Vy jste, má
vnoučata, všechna povolaná k tomu, abyste byla v jeho Přítomnosti. Spatříte ho,
bude vám mluvit o lásce.
Poslouchejte dobře vaší Babičku Annu, moje dcera Maria je s vámi, ale ne na
dlouho. Ve chvíli jeho velkého příchodu, Ježíš Láska jí chce mít po svém boku ve
vás. Tento čas, ve kterém se musíte připravit vám je udělen, neboť už velmi brzo si
budete muset vybrat, jestli chcete žít v Lásce. Z tohoto důvodu bude třeba vyslovit
vaše ano Lásce. Berte, má vnoučata, tento čas vážně. Vaše duše ve vás neustále
prosí, abyste pochopila, že tento čas je pro vás drahocenný, že celý váš život na
něm závisí. Mluvím k vám, má vnoučata, o věčném životě.
Kolik času vám ještě zbývá? To nemohu říci. Jenom Bůh Otec vám to může oznámit, jestli chce, on je Boží Vůle. Toto je tak naléhavé že vaše Babička, Svatá Anna
vás prosí, má drahá, předrahá vnoučata, abyste si to dobře rozmyslela. Vaše ano
Lásce je lásce nezbytné, pospěšte si, vše už je nyní připraveno.
Nemohu vás nechat se zničit, aniž bych vás upozornila, že láska Boží je středem
vašich životů. Jeho láska k vám je tak nesmírná, že celá jeho Bytost se k vám
sklání. Láska přijde do vašeho nitra, aby vám dokázala, že přišel čas, kdy láska
bude muset být ve všech dětech na zemi.
Adam a Eva byli stvořeni pro lásku. Museli projít zkouškou lásky, ale oni neposlechli. Jste to vy, ta vybraná, která budete muset projít touto zkouškou lásky. Jste
dětmi lásky, nechte se milovat jeho věčnou láskou. Já, Anna lásky, vás chci, moje
drahá, abyste byla se mnou v nebi. Všechna vás miluji, moje vnoučata! Kéž toto
všechno vás přivede k zamyšlení.
Pospěšte si, už více nečekejte, všechno se dává do pohybu. Varování, která vám
byla sdělena, jsou už skoro u konce. Jiná, ještě hroznější přijdou. V tomto oka-
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mžiku se právě utvářejí a bude příliš pozdě, pro některá z vás. Kolik z vás promarnilo tento čas milostí! Já pláču, má malá vnoučátka, nad vámi, mé slzy pokrývají
vaše nedbalosti. Což nevidíte, že vše je připraveno?
Jsem s vámi, miluji vás. Babička je nablízku svých vnoučat, ochraňuje je. Chci vás
ochránit před vámi samotnými. Má vnoučata, jděte a dejte vaše ano Ježíšovi. Duch
Svatý je tam, u vás. Přichází čas, kdy vás pokryje aby vám ukázal mého Vnuka
Ježíše ve vás. Jak obrovské bude vaše utrpení před vaším odmítnutím vyslovit okamžitě vaše ano Lásce! Mnohá, ano mnohá, po jejich utrpení přijdou k němu.
Miluji vás, já, Svatá Anna, maminka Mariina.
Ano moje malá, jsem vám po boku v Boží Vůli se všemi svatými, abych vás prosila, vás všechna, abyste vyslovila vaše ano. Miluji vás. Babička Svatá Anna.
197 – 1. srpna 2001

Svatá Anna - Ježíš

Budete poznačená Krví Beránkovou.
Svatá Anna: Moje vnoučata Lásky, vaše Babička, Svatá Anna, vás žádá, abyste si
dobře přečetla tato slova lásky, která vám adresuji.
Nastává čas, kdy se musíte rozhodnout a litovat svých hříchů. Mnohá z vás - a je
vás tak hodně - jsou ve stavu hříchu. Má vnoučata, když urážíte mého Ježíše Lásky,
neuvědomujete si všechno to nebezpečí, kterému se vystavujete, skrze vaše nečisté
skutky.
Nastává čas, kdy trest, tolikrát oznámený během mnoha let, přichází. Můj Vnuk
Ježíš to oznámil skrze mého vnuka Jana, v knize Zjevení. Přišel čas, kdy vy
všechna budete souzena vámi samotnými. Jste to vy, má vnoučata, kdo se budete
soudit podle vašeho vlastního chování před vašimi hříchy. Je to Boží Vůle, která to
takto rozhodla. Mnohá z vás budou tak hodně trpět, že smrt se jím bude zdát jako
únik.
Na co čekáte, moje malá? Čas přichází, už je u vašich dveří. Jako děti Izraele, připravte váš poslední pokrm se vší láskou, kterou máte pro mého Vnuka Ježíše,
jdouce se vyzpovídat a potom jdouce ho přijmout v Eucharistii. Toto je velmi
důležité, protože on poznačí dveře vašeho srdce jeho vlastní Krví, Krví požehnaného Beránka, Beránka Velikonočního.
Má vnoučata, všechny tyto spisy jsou pro vás. Jestli-že se obtěžujeme k vám mluvit
skrze posly, je to proto, že toto je velice důležité. Na co čekáte? Až to vše nastane?
Potom už bude pro vás příliš pozdě, budete tak krutě trpět! Když k vám mluvím o
tomto krutém utrpení, upozorňuji vás, že bude zaviněno vaším vlastním jednáním.
Když dítě má rádo dělat rodičům radost, ale chovalo se špatně, cítí se nešťastné, je
smutné, pláče: je mu to příčinou velkého utrpení. Moje vnoučata lásky, pro ta,
která způsobila bolest mému vnuku Ježíšovi, jejich utrpení bude tak veliké, jako
jejich viny.
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Vnoučata lásky, když poznáte lásku mého Vnuka pro vás, budete schopná jí pocítit
jenom skrze jeho milosti, protože bez moci Ducha Svatého, který vám dá pocítil
milosti síly, byste zemřela, tak veliká je jeho láska. Můžete si uvědomit jak veliké
bude vaše utrpení před Láskou?
Pro malou vinu budete hodně plakat, protože to pocítíte s Boží Láskou. On, který
pro vás zemřel na kříži, vás tak miloval, že za vás položil svůj Život, aby vás očistil
od všech vašich hříchů. Žádný hřích nebyl zapomenut, tak ani žádná z vašich vin
nebude zapomenuta, protože vás chce očistit. Každá malá vina bude očištěna Láskou. Budete muset přijmout vaše očištění, abyste se stala čistými. Jenom čisté děti
vstoupí do Nové Země. Ano, má vnoučata lásky, stanete se dokonalými, tak jak
jste měla být před hříchem Adama a Evy.
Jsem to já, kdo vás žádám, abyste byla pozorná k mým prosbám, jsem vaše
Babička lásky, která vás miluje a která chce pro každého z vás vaše dobro, pro vás
všechna. Má drahá vnoučata, jděte vyznat vaše selhání vysvěcenému synu mého
Boha, Ježíše, on bude vědět že čas pro vás je požehnaný, potom se jděte posilnit
Chlebem poslední večeře, čas Boží spravedlnosti přichází.
Moje Vnučko Vůle mého přesladkého Ježíše, poslouchej hlas který je v tobě. Jsem v
mém svatém a velmi úctyhodném Vnuku Ježíši. Všechno v něm je život. Žádám
tě, abys svědčila o díle mého Boha před mými vnoučaty, která chybují nedostatkem respektu k mému sladkému Ježíšovi, během celebrování svateb nebo křtů.
Ona jdou ke svatému Přijímání, aby dělala to co dělají ostatní, ale jsou ve stavu
smrtelného hříchu, a dělají to s takovou lhostejností, že moje srdce Babičky pláče
nad jejich lhostejností. Učiň tento skutek lásky, mé dítě. Miluji tě.
Dcera Ano Ježíšovi (v Boží Vůli): Já, Dcera Ano Ježíšovi, poslouchám svou dobrou
a velmi ctihodnou Babičku lásky, kterou miluji z celého srdce. Bůh, který mě zná
lépe, než-li já znám sama sebe, diktuje tato slova, která píši, neboť nic nesmí přijít
ze mě: je to pro vás, moje bratry a sestry.
Nesu vás v Ježíši. On je můj život, dala jsem se mu v Boží Vůli. Jste ve mně, neboť
jste v Ježíšovi. Všechno bylo řečeno v Boží Vůli, z lásky k našemu přesladkému
Ježíšovi.
Po jedné svatbě, jedna přítelkyně mně vyprávěla, že pocítila bolest, když viděla
všechny ty přítomné jít ke Svatému přijímání, zatímco většina z nich nechodí na
mši. Bůh mi dává vědět, že je šťasten, když je vidí v kostele, ale jak jeho Srdce
krvácí, vidouc, že jeho děti nevyužívají milostí, které by jim ukázaly že on je v nich
z lásky a jak by si přál aby byly čisté, když ho přijímají. Jaká bolest vidět všechny
tyto děti lhostejné ke svátostem které jim dal, aby byly šťastné! Z lásky k Lásce
jsem se pomodlila modlitbu reparace. Protože jsem v Boží Vůli, učinila jsem to v
Ježíšovi, berouc do sebe všechny moje bratry a sestry. Všechno to bylo chtěno
Bohem Otcem.
Ježíš: Jsem s tebou, moje milovaná. Jsem to já kdo vezme všechny ty, které ty
neseš. Protože jsi mi dala svoje ano, oni jsou v tobě. Beru tě úplně celou. Má dcero,
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dej všem svým bratřím a sestrám tuto modlitbu, která jim přinese mnoho milostí
v momentě kdy ji budou číst.
Dcera Ano Ježíšovi: “Ježíši lásky, miluji tě, jsem tvoje dítě. Vkládám tvoji přítomnost do srdcí těch lidí, kteří tě dnes přijali. Jsou tvoje děti. Přijaly tvoje Tělo a tvou
Krev. Byly ve spojení s námi, všemi tvými dětmi země. Jsme jako ony, nehodné,
Ježíši, tě přijmout, tebe, který jsi čistý, který jsi dokonalý, vznešené Bytí našeho
bytí, ty, který jsi dal svůj Život, abychom mohly být po boku tvého Otce na věky.
“Cítím, Ježíši, spolu s moji sestrou, bolest před všemi urážkami kterých se ti
dostalo. Tyto urážky, Ježíši, nabízím sama sebe -nemohu to učinit za moji sestru,
ale odvažuji se to říci - nabízíme samy sebe, z lásky, ve tvé lásce, s tvojí láskou, učinit skutek zadostiučinění, berouce všechny tyto hříchy a chtějíce ti je nabídnout,
Ježíši.
“Lásko mého života, cítím že ty hříchy jsou ve mně. Cítím takovou bolest! Ježíši,
vím, že to jsi ty, kdo je neseš. Chtěla bych, Ježíši Lásko, vzít na sebe část tvého utrpení; takto bych tě mohla potěšit. Tebe, který jsi nesl všechny naše slabosti, naše
nevědomosti, naší nečistotu, naše lži, naše pomluvy, naše nevěrnosti, naši homosexualitu, naši nečistotu ducha, naše urážky, naši nenávist, naší lhostejnost, naše
činy proti životu a naší nevěrnost tobě, Lásce, sjednocuji se s tebou, abych konala
skutek zadostiučinění u tvého Otce. Ježíši, chtěla bych také, abys vložil do každého
z mých bratří a sester a do tvých kněží milosti zadostiučinění. Vím že náš Svatý
Otec, papež, se za nás modlí. Ježíši, žádám tě o prominutí za všechny naše hříchy.
Jsme bytosti nevěrné tvé Církvi. My, děti země se nabízíme činit skutek nápravy.
“Ježíši, v Boží Vůli, pohlédni na tvou nehodnou dceru, která žádá o odpuštění za
všechny ty urážky. Ježíši, ty víš že dnes moji bratři a sestry se dopustili skutků
proti tobě, Lásce, ale já bych chtěla je vzít do mne; jsou tak nevědomí toho co
dělají. Poněvadž ty chceš, abych mluvila v Duchu Svatém, opakujíc všechno co mě
říkáš, nech mně mluvit v Duchu Svatém v jejich jménu, jako by to byli oni, kdo
mluví; tak se jim dostane milostí světla. Když tě spatří, Ježíši, rozpomeň se na to,
tyto milosti jim patří.
“Ježíši, odpusť, nestarali jsme se o to vědět, zdali jsme ti činili bolest, když jsi nás
dnes viděl ve svém kostele aniž bychom se snažili tě pozdravit, se ti poklonit, tobě,
který jsi ve svatostánku. Během mše, v momentě obětování jsme na tebe nebyli
pozorní, na tebe, který ses dal za nás v oběť svému Otci, nesouce nás všechny v
sobě. Při proměňování jsme byli před tebou a jsme se nesklonili před tvým Tělem
a tvou Krví. Během přijímání jsme šli k tobě, oblečeni v oblek nehodný tvé Přítomnosti. Kráčeli jsme k tobě s hrdostí a nenuceností, nevědomí bolesti, kterou jsi
ty, Ježíši lásky, cítil. Přijali jsme svaté Přijímání ve stavu smrtelného hříchu. Upřimně tě žádáme o odpuštění, neboť jsme zhřešili proti tobě, proti naší Matce
Církvi.
“Ježíši Lásko, dávám ti všechno ze mně. Vezmi vše, vezmi nás všechny, Ježíši,
neboť jsi Láska. Ty jsi Církev, ty nás bereš do sebe, jako láska bere křehké bytí a
přitiskne jej k srdci, aby jej utěšila. Ježíši lásky, tolik potřebujeme útěchu. Jsme zra-
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něni naší lidskou vůlí. Ona zasahuje tvoji Církev a zraňuje ji, chce ji pošlapat, chce
vyrvat její duši. Ježíši lásky, nenech naši lidskou vůli takto pokračovat, jinak nás
zničí, nepřestává škodit naší duši.
“Vylil jsi na nás všechny svou drahocennou Krev abys nás očistil od našich vin.
Otevřel jsi své Srdce abys na nás nechal proudit tvoji Tekutinu lásky a my jsme jí
dnes vzali, aniž bychom zakusili její užitek. Ježíši lásky, vezmi naší žádost a učiň jí
svou, neboť my nejsme hodni pronášet slova před tvojí Osobou.
“Ty, Bytí našeho bytí, ty, Synu Boží, stvořil jsi Nebe a zemi abychom mohli obývat
tato místa lásky; a my, co my děláme? Volíme si býti dětmi nehodnými tvé Přítomnosti v nás. Odpusť, Ježíši lásky, odpusť Ježíši. Amen.
“Já jsem tvé dítě, které nese všechny ty, které ty neseš, žiji v tobě. Protože činíš,
abych zmizela, už nejsem sama v sobě, ale v Boží Vůli. Ježíši lásky, život ve mě se
nechává pociťovat, nalézám se s jedním členem tvé mystické Církve.
Ježíš: Ano, má dcero, jsem v tobě; jsi ve mě se všemi těmi které nesu. Viz moji Přítomnost v tobě, jenž tě dělá mojí. Ty děti jsou se mnou, ony trpí. Je to má Vůle
nechat tě slyšet jejich duši, moje milovaná. Pomoz těmto duším které chtějí vydat
svědectví o mé lásce pro ně. Pohleď, teď slyšíš jednu duši, opakuj co slyšíš.
Já, já jsem s tebou moje sestřičko: “Smiluj se nad námi. Přijď, Ježíši, tak hodně
trpím, mám už dost tohoto života. Už ani nevím jak se mám chovat, nejsem hoden
tvé lásky. Prosím tě, Ježíši, slyš naše vnitřní hlasy. My všechny dnes trpíme.
Tuto bolest, Ježíši, už nemohu déle vydržet. Prosím tě, Ježíši lásky, přijď už. Přijď
přebývat v mém životě. Přijď mi ukázat jak mohu milovat sám sebe, jak ti říci
znovu a znovu mé upřimné “miluji tě”, Ježíši.
Jak vidíš, jsem už na tom tak zle, Ježíši, že už ani nevím, co to slovo znamená. Užívám ho špatně a nesprávně, protože jsem příliš daleko od pravé lásky. Přijď už.
Nejsem tak špatný, je to proto že jsem nevědomý. Mám strach Ježíši, tento svět mě
tlačí dolů, jsem nucený se prát abych měl alespoň malé místo pod sluncem, a i
když jsem na slunci, Ježíši, necítím se dobře. Ty nám mluvíš o Nebi, o ráji, ale já, to
co já vím, Ježíši lásky, je to, co mně ukazují na televizi, všechno to, co mně řekli v
knihách. Nevím toho moc, ale držím se toho, protože bez toho, Ježíši, bych už ani
neměl chuť ráno vstát.
“Odpusť mi, že jsem si sloužil hmotnými věcmi, abych obdržel trochu štěstí, ale já
dobře vím, že tyto věci tě nenahradí. Vím, že jednou budu starší, mé děti mne
opustí, ztratím přítele, a pak dalšího, a naleznu se úplně sám až do chvíle, kdy
všechno skončí. V té chvíli budu mít takový strach. Jak jen ti říci v momentě mé
smrti to, co jsem chtěl před tebou schovat. Dobře vím, že to není správné, budu se
ale tak stydět o tom mluvit. Vím, že bude potřeba abych šel ke zpovědi dříve, než
se tohle stane, ale zatím se mě nechce; dej mi ještě několik šancí. Nejsem ještě připraven, nechoď pro mně teď zrovna.
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Naučili mě, když jsem byl malý, že bylo třeba jít ke zpovědi, ale teď už nejsem
zvyklý. Od toho, co dovolili všechny možné druhy zpovědi, dělal jsem to co druzí,
už se mně to nezdálo důležité. A potom, časem jsem zapomněl, že to bylo důležité
abych nešel do pekla. Vím, že peklo existuje, Ježíši, nechci tam jít, nechci jít do
pekla, to místo kde je oheň a zlá bytí. Víš, nechci na to myslet, chci to ignorovat,
protože když myslím na peklo, tak začnu myslet na Lucifera a začne mně jezdit
mráz po zádech, Pane. Mám strach večer, když je tma, nechci aby démoni přišli,
nahání mi strach.
“Teď, když jsem na pokraji prázdnoty, nevím, na kterou stranu půjdu. Nechci jít
tam kde je tma, chci jít tam, kde je světlo, Domů, s lidmi, které jsem jednou znal.
Nevím kde většina z nich je, ale někteří říkají, že existuje očistec, Ježíši lásky. Jestli
existuje, je jisté že se mně tam nechce. Kdybych mohl přijít k tobě bez toho, abych
musel projít tam tudy, to bych opravdu chtěl, ale jestli tam musím jít abych se
vyhnul peklu, Ježíši půjdu tam, nemám na vybranou, protože chci být s tebou,
Ježíši.
“Ježíši, slyš mě, musím s tebou mluvit, teď, jak mám trochu času. Poslyš, Ježíši,
možná nejsem dobrý křesťan, nebo, co na tom záleží, nevím moc jak bych to řekl,
ale vezmi mě tak, jak jsem. Konec konců, ty jsi Bůh, který všechno ví. Ty víš že
nejsem k ničemu dobrý. Nedělal jsem vždycky věci jak bych měl a nebo bych měl
říct přímo, že jsem je zkazil. Zkazil jsem svůj život, Ježíši, snažil jsem se tě nahradit.
“Ach! Je pravda, nic nepomůže snažit se to před tebou skrýt, bylo to pro mne fajn,
Ježíši, na tebe nemyslet, mohl jsem tak dělat co jsem chtěl; podvádět, lhát,
krást...Ach! Moc jsem toho neukradl, Ježíši, ale přece jen jsem ošidil vládu. Když
to bylo možné se vyhnout placení za něco, udělal jsem to, nedbal jsem na všechny
možné jiné následky. Všechno, co jsem chtěl, bylo, mít svůj vlastní kout, malinký
koutek kde bych se mohl pobavit. Nemohu ani říci, být šťasten, Ježíši, protože to
jsem opravdu nebyl.
“Štěstí na zemi, tomu nevěřím, příliš jsem plakal, já vím co říkám. No, to nevadí,
přece jsem měl trochu legrace. Měl jsem přátele a s mými přáteli jsme si zkrátka
dělali naší vlastní legraci! Občas jsem býval sám a bylo to v těchto chvílích co jsem
si začal myslet že existuješ, kvůli tomu všemu pálení žáhy a bolení hlavy a kvůli
tomu všemu svinstvu, co jsem bral a ještě beru. Jsem tak znechucen tím, co dělám,
říkám si, proč tady vlastně jsem. Bylo to v těchto chvílích, co jsem na tebe myslel.
Ale víš, rychle jsem zapomněl, začal jsem znova od začátku, našel jsem si nějaké
kamarády dělaje to, co jsem dělal dříve, než jsem myslel na tebe.
“Se vším tím, Ježíši, jsem se trochu někam dostal, myslel jsem, že jsem byl někým,
snažil jsem si předstírat, že jsem byl lepší než jsem byl, předstíraje, že jsem se cítil
dobře uvnitř. Neodvažuji se ani vyslovit slovo šťasten, protože vím moc dobře, že
nemohu být šťasten. Necítím se dobře uvnitř. Nikdy jsem se tak opravdu necítil.
Ach! Pracoval jsem celý svůj život. Ach! to ty víš a ty zatracené dny. Jak jsem byl
otrávený choděním do práce! Musel jsem to dělat, abych zaplatil moje nájemné,
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abych zaplatil za to co jsem chtěl mít, abych si mohl dovolit trochu přepychu. Ach,
jak jsem měl rád si koupit trochu přepychu, snažit se vypadat dobře před mými
kamarády. Když jsem měl peníze, mohl jsem si koupit, co jsem chtěl. Ostatní toho
měli tak hodně, chtěl jsem také něco mít. Ale nebylo to vždycky tak lehké, ale já
jsem kupoval to, co druzí kradli.
“Dnes je tak lehké všechno mít, nemáme žádné peníze v kapse, ale máme hodně
úvěrových karet. Na konci měsíce jsem si tedy uvědomil, že jsem příliš utratil. Ale
další den jsem už zase všechno zapomněl. Takový je život, zapomínám na tebe,
zapomínám co dělám, začínám znova, stále zapomínaje. Mám už ale dost toho
zapomínání kdo jsem a kam jdu. Ach! Život je tak nudný! Říkám si, proč jsem
vlastně přišel na svět, je-li to abych takhle žil, všechno jsem propásl. Chtěl bych
vše zpravit, Ježíši, ale nevím moc jak na to.
“Ty, chci s tebou dnes večer mluvit jako s přítelem. Vím, že jsem tě dost nerespektoval, nevěděl jsem, že jsi zde byl. Žádám tě o odpuštění za všechny ty hlouposti co
jsem udělal, a bylo jich hodně! Ach! Pane, ty to víš, ty.
“Přicházejí mi na mysl všechny ty hloupé chyby, kterým bych se byl mohl
vyhnout, kdybych tě byl znal dříve, nebo spíše, kdybych se býval zastavil, abych si
uvědomil, že jsi byl ve mně. Spíše než napravit svůj život, jsem se snažil zapomenout. Prosím tě, jsi-li opravdu můj kamarád, a já vím v hloubi srdce, že mně miluješ, vidíš, já už ani nevím jak s tebou mluvit ale ty, jestli si myslíš že jsem láska,
přijď a postav mě znovu na nohy, abych mohl mít jasno sám v sobě. Pomoz mi, já
to nedokáži.
Pohleď co jsem dnes udělal. Já vím, šel jsem k Přijímání jako každý druhý, nemyslel jsem ani na minutku že jsem tě zraňoval. Má malá sestra, říkáme jim malé sestry, těm, kdo se za nás modlí, za mne mluví, je to proto, že slyší co ti říkám. Děkuji
ti. Vím, že se o nás staráš. Pokračuj, neopusť nás, moc tě potřebujeme, pomoz
nám.
“Ty sestřičko, neopusť nás, řekni ostatním, je-li jich více jako jsi ty, že vás opravdu
chceme mít za kamarády. Ale, Ježíši, teď jdu zpátky do svého světa. Ach! Vím, že v
něm není štěstí. Říkají že už přijdeš. Přijď brzo, protože já mám strach, bojím se
prázdnoty. Chci ti něco říct, Ježíši, neříkal jsem to často, ani si nevzpomínám, že
bych to byl kdy řekl, ale miluji tě, Ježíši, miluji tě, moc tě miluji.
Svatá Anna: Mé děti lásky, pohleďte na toto dítě, co pláče nad tímto svědectvím;
jste to také vy, kdo pláčete, ano, slzy v ní tečou, jsou to vaše slzy. Má sotva sílu mě
poslouchat. Vy všichni jste ve mně, já, která jsem s vámi v mém Vnuku, miluji vás,
má vnoučata. Dejte tedy pozor na vaše gesta, mohou vám škodit. Jestli-že pácháte
zlo, budete to vy, kdo ponesete následky. Ano, nesete hříchy kvůli vaším činům a
jestli jdete ke zpovědi, vaše hříchy vám budou odpuštěny.
Já, vaše Babička, vás něžně miluji. Jdi, má dcero, žehnám ti se vší láskou Babičky z
Nebe. Anna.
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Po vzbuzení lítosti: očištění.
Mé dítě mých svatých bolestí, jsem v tobě, jsem v každém z mých dětí, které se z
lásky obětují. V jejich odevzdanosti v Boží Vůli, tyto děti dávají jejich bratřím a
sestrám svoji lásku. Skrze mně poznávají, že milovat je dávat.
Mé děti, milujte toho, který vyslovil poprvé úkon kajícnosti, říkajíce: “Otče, odpusť
jim, neboť nevědí co činí.” Když recitujete modlitbu úkonu kajícnosti, pronášíte
vaše ano Lásce. Jak se vaše duše raduje z vaší odevzdanosti do Vůle Boží!
My, nejsvětější Trojice, víme, které pomoci vám je třeba. Abychom vám pomohli
se poznat takové, jaké jste, klademe události na vaši cestu, abyste si tak uvědomily
vaše nedostatky vůči Lásce, aby na konci vašeho pozemského života, jste vzbudily
lítost. Je to moment milosti pro každého z vás, když litujete svých hříchů.
Když se modlíte, vyslovujíce úkon kajícnosti, tato modlitba vám pomáhá se
poznat takové, jaké jste; Nechává vás si uvědomit, že jste vinné vůči nám, Trojici.
Ale pozor, mé děti, kolik z vás si myslí že jestli řeknete jeden jediný úkon kajícnosti, že budete ušetřené očistce. Je třeba abyste věděly, za kterých podmínek a
jakým způsobem tento úkon může vymazat vaše nedostatky vůči Lásce. Já, jenž
vás tolik miluji, vám dám porozumět cenu jednoho úkonu kajícnosti.
Je to jenom perfektní úkon kajícnosti, který vás může přivést přímo do Království
mého Otce. Mé děti, Láska je ve vás, chce vás mít čisté u sebe. Když vyslovujete
vaší modlitbu, je to volání Lásky, žádáte od ní milosti aby vám pomohla se znovu
stát dětmi Božími; takto se poznáváte ve stavu hříchu vůči Bohu Otci. Váš Otec je
dokonalý, má v sobě všechnu dokonalost, neboť on je Dokonalost.
Vy které ho rmoutíte, žádáte ho, aby vám udělil odpuštění vašich vin, skrze
zásluhy svého Syna, který zemřel na kříži. Chcete se znovu stát hodnými dětmi,
kterými jste byly dříve, než jste zhřešily, neboť toho upřimně litujete. Když se
poznáváte jako dítě nehodné mého Otce, je to proto, že se vidíte tak jak jste.
Ano, mé děti lásky, vy nejste hodny mého Otce, protože, kvůli vaší lidské vůli,
nepřestáváte hřešit. Jsem to já, Syn Boží, kdo vás, skrze moji Předrahou Krev,
vykoupil. Beze mne byste nemohly přednést tuto modlitbu mému Otci. Je nutno
být čisté, mé děti, abyste si zasloužily místo, které vám bylo připraveno.
Dítě, které říká úkon kajícnosti, přebývaje v Lásce, snažíc se udělat všechno aby se
neznelíbilo Otci, a hlavně už nikdy znova nezačínat, je dítě, které chce dát Otci
vědět, že je hotovo se zřeknout všeho zla, protože miluje svého Otce více, než-li
svůj život. Jeho láska k Bohu Otci je bezpodmínečná. Kolik z vás, mé děti, říkáte
váš úkon kajícnosti myslíce, že to stačí k tomu, abyste se dostali k Otci, zatím co
víte, že budete pokračovat v sobě nésti vaše hříchy?
Vidíte, jste děti, které žijí se svými slabostmi, kvůli vaší lidské vůli. Tato vůle je tak
slabá, že vás vede k tomu, abyste dále hřešily. Kolik z vás říkáte váš úkon kajícnosti
uvědomujíce si, že toto nezastaví váš způsob života? Vy víte, že budete znova
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pokračovat páchat ty stejné chyby kvůli vaší lidské vůli. Znáte vaší slabost a říkáte
váš úkon kajícnosti, aniž byste v sobě měly tu jistotu, že už nebudete více hřešit.
Mé děti lásky, jste hotovy dělat ve všem to, co můj Otec žádá, milujíce mého Otce
více, než-li váš vlastní život, více než všechno jiné? Jestli ano, můžete tedy vyslovit
váš dokonalý úkon kajícnosti, protože v sobě máte touhu už nikdy znovu nezačít.
Chcete žít váš život uchovávaje se čistými ve slovech, v činech, v myšlenkách a v
pohledech. Celé vaše bytí se chce uchovat jenom pro Boha, nežít než pro Boha a
chtějíc sloužit jen Bohu.
Mé děti lásky, dokonalý úkon kajícnosti, to znamená už nikdy nezarmoutit mého
Otce, pod žádnou úvahou, je to chtít všechno k tomu, aby člověk zůstal dokonalý z
lásky k němu, protože vám daroval svého Syna.Toto všechno, mé děti, je dokonalý
úkon kajícnosti. Jestli-že říkáte váš úkon kajícnosti, říkejte ho s vaší láskou, která
je živená mojí láskou; ta vám pomůže zůstat čisté. Stane se tak skrze moje milosti,
protože já vás znám, a znám vaší slabost; pochází z vaší lidské vůle.
Jestli-že se uchováte čisté, Bůh rozmnoží jeho milosti abyste už více nehřešily. Ale
jestli-že zemřete, aniž byste měly čas se vyzpovídat i když jste toužily potom se
vyzpovídat, protože jste přednesly váš dokonalý úkon kajícnosti, já, kdo zná vaší
upřimnost, vám odpustím.
Úkon kajícnosti je jeden z prostředků které jsme vám dali, abyste objevily vaši
lítost že jste nás urazily. Mé děti, říci jeden jednoduchý úkon kajícnosti vás dělá
kajícími se z vašich hříchů; ať jsou lehké a nebo těžké, nejsou jím vymazány.
Jenom kněz, skrze mne, může dát rozhřešení.
Modlitba vás dělá malými, připravuje vás aby z vás udělala pokorné a kající děti
vůči Lásce. Jste přede mnou jenž jsem v knězi. Vaše zpověď se děje od vás ke mně,
který jsem v knězi. Jsem to já kdo odpouští vaše hříchy skrze ruce mého kněze,
které jsem vysvětil. Úkon kajícnosti připravuje dítě na zpověď. Jestli-že dítě vyslovuje s upřímností modlitbu lítosti před přijímáním, může mne přijmout, jsou-li
jeho chyby malé, ale musí jít ke zpovědi co nejdříve. Jsou-li jeho chyby těžké, musí
jít ke zpovědi před přijímáním.
Mé děti, uvědomte si, že když máte na sobě blůzu a umažete jí nějakou tekutinou,
snažíte se jí honem otřít aby uschla a potom jí nosíte celý zbytek dne, protože
sebou nemáte žádnou jinou. Když přijdete domů, nevrátíte jí do svého šatníku, to
by bylo proti vaším zvykům, dáte ji vyprat, aby byla pěkně čistá, bez žádného
fleku.
Během celého tohoto času co jste jí nosily, bylo vám to nepříjemné. Cítily jste se
špinavé, není-liž pravda? Po příchodu domů jste udělaly skutek odevzdanosti,
odnímaje jí od vašeho ostatního strojení, které bylo čisté. Je to do prádla na praní
kam šla, aby zas až bude čistá, se k vám vrátila. Byly jste to vy samy, kdo jste se tak
rozhodly. Stalo se tak s vaším souhlasem.
Láska je Milosrdenství, chce vám dát odpuštění pro všechny vaše hříchy. Žádá vás
abyste šly ke zpovědi co nejčastěji, abyste byly připraveni v momentě, kdy se
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budete muset představit k vašemu soudu. Nejste-li ve stavu milosti, nebudete
moci vstoupit do Království mého Otce.
Mezi vaší pozemskou smrtí a vaším soudem budete mít velmi krátký okamžik,
kdy uvidíte všechny vaše skutky. Jestli máte lehké nebo smrtelné hříchy, spatříte je,
poznáte Boží spravedlnost; nechá vás vidět všechno co jste udělaly a jestli budete
mít upřímnou lítost, půjdete do očistce. Budete to vy samy, kdo se budete soudit,
neboť nikdo nemůže jít na věčnou hostinu, maje skvrnu na bílé tunice.
Uvědomte si, že se budete muset jít očistit do očistce; Toto bude podmínečné vaší
lítosti. Každý hřích kterého bylo litováno dostane odpuštění, protože jsem milosrdný. Přinesl jsem na smrt všechny vaše hříchy, ani jeden jsem nezapomněl.
Mé děti, je-li váš hřích lehký, budete k sobě shovívavé, neboť váš hřích vás neučiní
trpkými ale zahanbenými a budete rychle spěchat do očistce se očistit. Ale je-li váš
hřích smrtelný a vy čekáte na tento krátký okamžik, není jisté, že budete litovat
tohoto hříchu, protože vás učiní slabými.
Kolik bylo těch, kteří se dopustili smrtelného hříchu, a nemohli litovat tohoto hříchu, protože se neviděli ve vině. Cítily se nadřazenými k mé žádosti lásky. Pýcha je
udržovala nadřazenými, oni kteří by se byly měly rozpoznat jako ubozí nešťastní
hříšníci. Nechtějíce se rozpoznat ve stavu hříchu, nemohli litovat svých hříchů.
Vidíte, jeden jediný smrtelný hřích, kterého nebylo litováno je stál peklo na věčnost. Jsou to oni sami kdo se soudili. Já, Láska, jsem jim ukázal moji lásku, ale oni
ji odmítli, věříce, že jsou pány svého chování.
Říkám vám toto nyní, abyste si uvědomily, že můžete konat vaše vlastní čištění
přijímajíce všechno vaše utrpení zde na zemi, jako například nemoce, mrzutosti,
fyzická nebo intelektuální utrpení. Každé podřízení se Lásce je očištěním. Jaká
duše je ta, která přijímá trpět na zemi, obětujíc Bohu všechny strasti svého pobytu
na zemi!
Jsou duše, které dobrovolně trpí, aby vykoupily své chyby. Jiné obětují denně jejich
celý den za své očištění, nebo za očištění jejich bližních. Mé děti, toto všechno je
posvěcení které vám získá Nebe skrze skutky lásky. Zde jsou další prostředky,
které Boží Vůle klade na vaší cestu, aby vám pomohla si zasloužit Nebe.
Neptejte se, mé děti, jestli ten nebo ten skutek je blahodárný jisté duši, dejte mně
je všechny, nechte Lásku vás milovat. Starám se o všechny své malé. Vyjádřil jsem
mému Otci, že jsem je chtěl všechny říkaje: “Otče, žízním.”
Kolik si jich myslí, že utrpení je trápení vložené na ně Vůlí Boží na zemi, aby si
zasloužily rychleji Nebe! Ta utrpení jsou následky hříchu Adama a Evy. Vy, neodmítajíce zlo, jste příčinou vašeho utrpení. Bůh vám dává skrze svátosti, milosti
odevzdat se jeho lásce.
Vy, jeho děti, jenž poznáváte utrpení kvůli svým hříchům a přijímáte je k vašemu
očištění, dostáváte milosti odevzdání se do Boží Vůle. Ale, jestli je přijímáte jenom
z donucení, nezískáváte tím žádné zásluhy. Milost lásky, to jsem já kdo vám ji
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dává; pomůže vám se zcela dát. Toto všechno, mé děti, se stává skrze vaše ano
Lásce.
Mé děti, láska k bližnímu vás vede k bratrskému účastenství. Když se dozvíte, že
jeden z vašich přátel trpí kvůli jinému, ponížíte toho, který byl příčinou utrpení
vašeho přítele, na úkor toho druhého? Učiníte-li to takto, způsobujete nový problém, a jste to vy kdo se stáváte příčinou bolesti toho, který způsobil bolest
vašemu příteli. Mluvím k vám takto, abych vám ukázal že láska znamená jednat
takovým způsobem, aby se nikomu neuškodilo. Já jsem Věrnost, miluji vás.
Zemřel jsem na kříži abych vás všechny spasil. Trpěl jsem pro každého z vás.
Žádám vás, abyste netrápily vaše bratry a sestry na úkor solidarity k vašim přátelům. Láska znamená přijmout utrpení pro druhé, pomáhaje těm, kdo trpí, snášeje
všechnu nespravedlnost, dávajíce mně je a žádajíce mě o milost pomoci těm, kteří
působí bolest druhým. Spíše mně tyto dejte, jsou v mých ranách. Já jediný, Láska,
mohu učinit aby prohlédly a uviděly světlo, aby jejich srdce pocítilo lítost. Dávat
druhým lásku je dávat sama sebe. Dejte mně vaše všechno a já ho naplním mým
Vším. Hle, toto je jak se odevzdat Lásce.
Mé děti které miluji, milujte Ježíše, vašeho Boha. Obětoval jsem Věčnému Otci
všechna vaše utrpení berouc je na sebe. Já jediný, Láska, jsem pro vás obdržel jeho
odpuštění. Miluji vás. Dejte mi vše, mé děti. Obětující Ježíš. Amen.
199 – 2. srpna 2001

Ježíš Láska

Účastenství je zdrojem lásky.
Všechno je ve mně. Buďte dětmi Lásky. Mé děti, můj Otec chtěl, abyste byly dětmi
Lásky. Celé Vaše bytí je sestaveno k tomu, aby žilo v lásce. Vaše přirozenost je zcela
láska, vy jste láska. Vše ve vás je ve všechnu Lásky, neoddělujte se od toho co jste.
Ty, které se vzdalují, odmítají žít s Láskou, jsou nešťastné. Nemyslete si, že peníze
opatří lásku. Láska je živá, žije ve vás. Tato měna, která vás obohacuje, abyste si
mohly obstarat jmění je tak pomíjející! Já, Láska, jsem ve vás, abych vám nabídl
všechno co je jenom štěstí. Buďte dobrá bytí uvnitř jako zvenku: to je co já jsem
pro každého z vás. Já jsem Štěstí, jsem ten, který vám přinese lásku.
Tato láska vám dá radost, která vás učiní šťastnými. Můžete poznat tuto radost,
protože láska je ve vás, ale vy nevíte, že tam je. Jsem to jenom já, Láska, kdo vám to
nechám odhalit. Láska vám byla dána od začátku vašeho života. Byly jste ve mně
před vaším příchodem na zem.
Přišly jste na tento svět abyste byly šťastné a poznaly radost. Myslely jste, že tento
svět, který vás přijal s tím, co on sám zhotovil, vám přinese radost a štěstí? Jestli-že
ano, spletly jste se, je to omyl si myslet, že vám dá štěstí.
Pohleďte, jste smutné a nešťastné děti. To nejsem já, kdo učinil, abyste se narodily
v tomto světě k tomu, abyste byly smutné a nešťastné, jste to vy, kdo jste skrze vaši
vlastní vůli, odmítly žít v Boží Vůli. Ten, kdo odmítá žít v Bohu, si odmítá štěstí.
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Přesto vás vidím bez přestání hledat štěstí. Vy, které si myslíte, že s vašimi vlastními prostředky, si můžete vytvořit štěstí, uvědomte si, že toto štěstí které vytváříte
s vašimi penězi vás nedělá šťastnými, ale spíše nešťastnými. Je to člověk, kdo,
svými vlastními prostředky, zhotovil peníze, aby získal materiální majetek ke
svému pohodlí.
Na počátku si měl dobýt svou stravu obdělávaje půdu; to mu však nestačilo, chtěl
si obstarat osobní jmění. Potom, aby obdržel více zboží, začal dělat výměnu. Ale,
aby získal víc, člověk šel tak daleko, že vyměnil svoji vlastní osobu za peníze. A
nyní jisté děti objevily moc ukrytou v penězích, a čas učinil z tohoto obyčeje prostředek, jak ovládat slabé, ty které si nevybraly peníze na úkor druhých.
Peníze, mé děti, je bůh Mamon. On vyvolává nenávist, nadvládu a pokrytectví.
Dělá to způsobem, aby všechno zahrnul, činíce z lidí bytosti vlastnictví. Vidíte,
staly jste se chtivými peněz abyste obdržely hmotný majetek. Peníze provokují
žádostivost. Všechny peníze světa, sloužily než k ukojení tohoto zla. Toto zlo přišlo skrze člověka, protože se nechal svést Satanem, tím který vzbudil potřebu
peněz.
Peníze nepřinášejí než neštěstí všem těm, kteří ho ctí. Když si žárlivě chráníte
peníze ke svému pohodlí, děláte z nich posedlost a neuvědomujete si, jak hodně si
škodíte, dávajíce jím přednost před vaším bližním. Nemáte důvěru v Boha, v toho
který ví, že štěstí je dávat a se dělit.
Já vím, že potřebujete peníze na stravu, na bydlení a oblékání, ale jestliže vás
peníze ovládají kvůli nadbytečným potřebám, sloužíte penězům, zatímco peníze
mají pomoci obdržet to hlavní. Věříte-li, že peníze přispívají ke štěstí, tak mně
řekněte: jaké štěstí naleznete ve svém životě, když bez ustání pracujete, abyste
obdržely hmotný majetek na úkor vašeho zdraví a lásky k vaším nejbližším? Není
toto býti ovládán penězi? Jestliže potřebujete mnoho peněz k obdržení hmotného
majetku, je to proto, že jste se nechaly ovládnout penězi, které vám umožňují
dosáhnout všech vašich rozmarů.
Když děti přijmou se nechat ovládnout penězi, dává jim to jistou moc. Dostanou
se tak daleko, že škodí svému bližnímu, nehledajíc než zisk. Běda vám, které jste
vzaly tento prostředek, abyste vládly jako páni nad mými dětmi. Já, Ježíš, vám
ukáži všechno zlo které jste spáchaly, užívajíce tohoto prostředku abyste se nad ně
povýšily. Ty, které si vybraly být prostými bytostmi aby nežily než z lásky, budou
šťastné, vidouce se v lásce; budou žít v lásce věčně. V mé Nové Zemi už nikdy
nebudou žádné zdroje žádostivosti kvůli svému bližnímu, vy všechny budete
zamilovány do svého bližního.
Ty z vás, které poslouchají Lásku, učte se býti hodny Lásky, nebažíce po vašem
bližním. Nezmocňujte se slabého, dávejte těm, kteří mají nedostatek. Já, Láska, vás
žádám, abyste se rozdělily s těmi mezi vámi nejopuštěnějšími. Když si uvědomíte,
že váš bližní je v nouzi, darujte pro něho svůj čas; když trpí hladem, rozdělte se s
ním o vaše jídlo; když žije v chudobě, dejte, mé děti; já, Láska, vám dám za
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výměnu lásku do takové míry, že budete chtít vyměnit ještě a ještě, abyste znovu
pocítily to štěstí.
Mé děti Lásky, já jsem Láska. Skrze mne se stáváte to, co jste: Bytosti stvořené Láskou, k lásce. Buďte ve všem poctivé s vámi samotnými, budete na to velice hrdé,
neboť láska je zdarma. Láska dává, aniž by čekala něco zpět, protože láska miluje
dar sebe. Mé děti, když někdo dává, je to aby se lépe nabídl.
Miluji vás. Mějte v sobě touhu se dávat. Přetvořím vás v oběť lásky. Vaše ano Lásce
je zdroj věčné radosti. Amen.
200 – 4. srpna 2001

Maria

Mé děti, přebýváte v našich dvou Srdcích.
Dětičky, vy které jste v mém svatém Synu, já, vaše Maminka Maria, vám žehnám.
Pojďte, přijďte ke mně, otvírám vám dveře, které vás nechají vstoupit do Srdce
mého Syna Ježíše. Mé drahé děti, jste v mém svatém Srdci. Jsem tak šťastná neboť
vím, že jste na cestě ke mně (den modlitby), vaší Mamince.
Mé drahé dětičky, žádám vás, abyste se modlily ze srdce. Vaše srdce je v Ježíši
Lásce. Každé srdce, které miluje, je v mém Synu Ježíši. Jestli vaše srdce tluče láskou
pro mého Syna, tluče také láskou v mém Srdci. Naše dvě Srdce netvoří než jedno.
Vy, v nás, jste spojeny skrze Lásku v Srdci vaší Maminky. Jak velké je vaše srdíčko
když je v nás!
Přebýváte v naších dvou Srdcích lásky. Můj Syn Ježíš otevřel své Srdce, aby vás
nechal do něho vejít. Pojďte, mé děti, nebojte se. Já, vaše Nebeská Maminka vás
zvu, abyste přišly do mého Mateřského Srdce, které přebývá v Srdci mého svatého
Syna. Jsme sjednoceni. Nikterak neváhejte.
Děti, které se modlí a se sjednocují s jinými dětmi, které se modlí, jsou v síle lásky.
Modlitba je zdroj milostí, mé děti, sjednoťte se, když se modlíte. Naše milosti na
vás prší, padají na vás jako déšť lásky. Modlitba otvírá srdce, aby jste mohly přijmout milosti, které vám Bůh chce udělit.
Je velmi důležité, v těchto dnech temna, abyste se sjednotily se samotným Srdcem
Lásky. Když jste všechny pohromadě, tluče, aby z vás učinil jednotku síly. Jak velká
je síla Boží! Nemůžete si ani představit, mé děti, sílu lásky. Když se děti modlí, aby
obdržely milosti, jestli-že se sjednotí s těmi, které se modlí, obdrží stonásobné
milosti, které Bůh chce dát, neboť on je moc.
Proč se, mé děti, modlíte společně, dělajíce z vás malou skupinku modlitby,
zatímco nás můžete požádat, abychom vás sjednotili se všemi skupinami modlitby, které jsou v naších Srdcích? Ano, mé děti, máme v nás všechny vaše žádosti a
když se modlíte, jedna jediná žádost se stane žádostí všech dětí, které jsou v nás.
Moc modlitby je vaše síla. Musíte se modlit ve spojení se všemi skupinami modlitby všude ve světě. Naše dvě Srdce se sjednotila; sjednoťte se, sjednoťte vaše
modlitby, stanou se pro vás silou lásky: jste světlo.
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Když jedna jediná skupina modlících se spolu modlí, je světlo na zemi, svítí v temnotě a když se sjednotí s jinou skupinou, paprsek světla se náhle vynoří z temnot,
aby dosáhnul jiného paprsku který se chce sjednotit s jiným a mé děti, tak je to pro
všechny skupiny modlitby. Aby se tak stalo, je třeba o to požádat!
Uvědomte si tuto moc. Jeden paprsek lásky, který brázdí aby dosáhnul jiný paprsek lásky, jiné paprsky lásky, které brázdí aby se sjednotily s těmito paprsky lásky,
jaký výbuch, mé děti, jaké záření! Toto se stane tak mocné, že to obklopí zemi
světlem, které osvítí temnoty. Buďte ve světle. Vaše žádosti modlitby obdrží tak
mocné milosti.
Mé děti, žádám vás, abyste mezi sebou nesoupeřily. Ano, některé z vás žárlí na jiné
skupiny modlitby, nechtějí se dělit o ty chvíle s jinými skupinami, ze strachu, aby
neztratily členy, nechtějí se míchat s jinými, nechtějí, aby se jejich skupina zmenšila, mají strach, že ty, kteří se s nimi modlí, potkají jiné skupiny modlitby. Soupeření mezi skupinami modlitby kraluje na zemi.
Mé děti, moje Mateřské Srdce je smutné když vidí, jak hodně nedorozumění je
mezi vámi. Vy, kteří se modlíte, probuďte se, pýcha vstoupila mezi vás, nebyly jste
si vědomi zla, které vás obývá. Satan zná vaši slabost, jásá radostí, když vás vidí.
Jednáte jako soupeřící děti.
Dětičky, modlitba ukazuje Bohu, že mu chcete dát první místo. Buďte jako
malinké, pokorné dětičky, nesnažící se zůstat nepostradatelnými. Když někdo, kdo
se modlí, chce jít k jiným dětem, které se modlí, buďte v pokoji: vaše síla přebývá
ve vaší pokoře. K čemu by sloužilo, mé děti, aby vás bylo více, jestli-že vaše srdce
se zavřela Božímu volání? Bůh na vás hledí, zkoumá vaše srdce, zná vaše sebemenší pocity. Odhoďte daleko od vás strach. Strach, mé děti, vám odnímá pokoj a
když nejste v pokoji, činíte skutky, které jsou proti vám a proti vašemu bližnímu.
Mé děti lásky, ty, které jsou zodpovědné za skupiny modlitby, se musí podobat
tomu, co Bůh očekává od každého ze svých dětí.Všechno musí přebývat v důvěře
v Boha Otce; On ví, co je pro vás dobré, zná vaše sebemenší slabosti. Pozor, aby
mezi vámi nebyla hádka! Když se děti modlí, dávají vše Bohu, aby je Bůh naplnil.
Jestli se modlí, zadržujíce v sobě chyby proti lásce k bližnímu, Bůh Otec je nebude
moci zahrnout, protože on respektuje své děti; bude čekat, až se k němu navrátí
jako malinké dětičky, naprosto podrobené jeho lásce. Je v něm tolik Lásky, proč
nepřijdete načerpat svou sílu?
Mluvím k vám ke všem. Vy, které se modlíte, nebuďte dětmi, které chtějí konat
svou lidskou vůli, ponechávaje si sílu skupiny modlitby, nic tím nezískáte, protože
jestliže se chcete sjednotit, abyste obdržely milosti jednajíce špatně, váš skutek
nepřinese žádné ovoce. Nezapomeňte, mé děti, že Satan má moc vás podvést.
Ano, i když se sebevíce modlíte, může vás manipulovat, ale já bdím nad každým z
vás.
Dětičky Světla, zůstaňte v naších dvou Srdcích, podvodník vás nebude moci
zasáhnout. Poslušnost Bohu je zbraň lásky; nemůže vás manipulovat. Buďte
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všechny společně sjednocené, jako dětičky důvěřující Bohu. Odevzdejte se samotnému Srdci Lásky, mému Synu, získal vám věčný život. Buďte děti pokorné, zůstávaje sjednocené s tím co jste. Já jsem s vámi, všechno co děláte, dejte mi to a
obdržíte milosti pokory, aby všechno bylo tak, jak Bůh Otec to chce. Moje lásky,
milujte se navzájem, jako můj Syn vás miluje. Skupiny modlitby jsou zbraně lásky,
pokoje, radosti a naděje.
Všechny ty, co se sjednocují, tvoří nečekanou sílu. Buďte v mém Synu všechny
sjednocené, on je Slovo, on činí Vůli Boha Otce ve všem a všude. Ať se stane cokoliv, buďte všechny sjednocené, tvoříte velkou rodinu Boží. Světlo vytryskne z temnot aby nechalo všechno místo Bohu. A hle, naplňuje se Vůle Boha Otce. Mé
drahé děti, které se modlíte v chóru, modlete se v naších Srdcích. Miluji vás.
201 – 5. srpna 2001

Věčný Otec

Mé děti, budete si muset vybrat můj zákon lásky,
nebo vaše sobecké potřeby.
Moje milovaná Dcero Ano Ježíši, miluji tě. Jsi moje dcera, odevzdáváš se Lásce. Mé
drahé děti, je to Láska co ve vás volá, abyste přišly k ní. Já jsem váš Bůh lásky, který
sestavil tento svět, abyste byly v souladu se mnou, vaším Stvořitelem.
Mé děti lásky, nemohu vás nechat se odloučit, stávajíce se odpuzujícími bytostmi
pod dozorem anděla temného sestupu ke smrti, jsem Světlo. Světlo ze Světla zazářilo, a když padlý anděl spatřil Syna Božího, člověka, řekl: “Ne, neklaním se
tomuto člověku”, tehdy poznal konec své nadřazenosti, neboť jeho pýcha ho ovládala. Kdo se neklaní mému Synu, pozná také svou zkázu.
Vše jsem stvořil, všechno je moje stvoření. Mám v sobě svět, jsem Stvořitel všeho,
co existuje. Všechna stvoření jsou ve Všem, já jsem Vše. Já jsem váš Nebeský Otec,
který vám dal život, abyste byly bytostmi schopnými milovat a být milovány. Mé
děti lásky, já jsem Bůh, který vás miluje. Jsem váš Tatínek, Otec, který je dojat nad
krásou svých stvoření.
Ach! jak jsem smuten, když konstatuji všechny vaše nerozvážnosti! Já, já jsem váš
Otec a nemohu dovolit, aby ani jedno z mých dětí, dávalo špatný příklad jedinému
z jeho bratří a sester. Mé děti, když jedno jediné z vás je to, co já nechci aby bylo,
nemohu nechat toto dítě mezi ostatními dětmi ze strachu, aby tyto děti nenásledovaly jeho vlivu, toto je opak lásky.
Když jedno dítě lásky miluje, je celé, nemůže nebýt v souladu se sebou samým, to
by ho zničilo, moc by tím trpělo. Má-li v sobě infinitesimální částku nedostatku
lásky k Lásce, toto je pro něho, jenž je láska, ničivý atom. To, c o s vámi není v
pořádku, mé děti, je to, že samy sebe neznáte; nevíte, že jste láska.
Budete-li pokračovat být takovými jakými jste nyní, svět lásky, ve kterém žijete už
nebude, zničí se. Je to on co zničí sám sebe, zůstávaje lidsky nedokonalý. Mé děti,
vy jste v procesu naprostého ničení sama sebe.
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Na počátku světa jsem stvořil člověka k mé podobě. Všechna stvoření tohoto světa
byla stvořena pro Lásku. Láska je ve vás, žije ve vás. Vy jste láska, jste moje stvoření. Jsem to já, Stvořitel, kdo vám dal život. Já jsem Život. Jsem Dech lásky, jenž
vám dal život. Skrze moji všemohoucnost jsem stvořil zemi, na které měl člověk
bydlet.
Člověk byl stvořen z mé země. Vytvořil jsem formu podobnou mému obrazu.
Vdechl jsem do jeho nozder vítr lásky, který vyšel z mého Bytí. Stal se živým, stal
se dítětem Boží Vůle, bytost lásky. Byl ze mne, Boha. Žil skrze mne, můj Dech byl
v něm. Udělal jsem toto dítě, jsem jeho láska.
Vyjmul jsem z člověka jednu část, která utvořila jeho doplněk: ženu. Dvě bytosti
lásky vyšly z Lásky aby byly sjednocené, aby tak daly vzejít jiným bytostem lásky,
tvoříce tak svět lásky, kde měly žít v moji Boží Vůli. Všechno se otáčelo kolem mé
Přítomnosti. Všechno bylo takové krásy! Všechno bylo ve mně. Byly to zářivé
bytosti, žijící můj vlastní Život. Vaše první rodiče mě měli být věrní, zůstávaje svobodní. Měli žít z lásky, v důvěře, v odevzdání a ve svobodě. Skrze Boha poznali
volbu se dávat v lásce, jsouce dětmi svobody. Byl jsem do nich tak zamilován!
Hle, mluvím v přítomném čase, neboť jsem všudypřítomný: “Mé dvě lásky, chci
vás mít zde, v Ráji, Milujte se, hleďte na krásu. Je vám příjemná? Je to pro vás,
máte vše, abyste byly šťastné. Zůstávejme spolu v tomto pohybu lásky, který jsem
stvořil. Já jsem váš Stvořitel. Dal jsem vám moji lásku, patří vám. Musíte se o ní
starat, buďte jí věrné. Přijde moment, kdy se vás zeptám, je-li vaše věrnost stejné
kvality jako láska vašeho Stvořitele.
“Já, Věčný Bůh vás miluji, chci vás ve mně, v mé lásce. Jelikož jste mé vlastní děti,
vyšlé z mého Bytí které je dokonalé, buďte jako já jsem: dokonalé ve všem. Budete
odměněné za vaší věrnost mé lásce, jsem Moc. Chci, abyste byly v Lásce, svobodné
jít a dělat co chcete, zůstávaje věrné mé lásce.
“Toto místo lásky je pro vás. Podrobuji vás zkoušce, moje lásky, žádaje vás, abyste
se nepřibližovaly jednomu místu1, které není pro mé děti lásky. Jestli se přiblížíte
tomuto místu dobra a zla, přivodíte vašemu nitru neštěstí. Neberte do vás to, co je
zakázáno. Choďte všude, mimo tohoto místa poznání, které odhaluje to, co je
dobré a to, co je špatné; já vím co je pro vás dobré, důvěřujte mně, miluji vás. Vy
jste mé děti lásky, nechoďte ke stromu dobra a zla, není pro vás, nevyrovná se
Stromu Života, jenž je zcela láska, živte se spíše z něho. Jste mé děti, vše bylo stvořeno pro vás. Jsem Otec lásky, jsem Věčný.”
Ale tento zakázaný strom byl jimi poznán. Satan, padlý anděl, je podvedl svedouce
je. Řekl jim, že budou-li jísti ovoce ze stromu poznání dobra a zla, stanou se jako
bohové, zatímco já sám, jejich Bůh, znám vše. Ony poslechly svůdce. Neposlechly
moje pokyny, aby zůstaly vzdáleny od tohoto stromu. Poznaly zlo v sobě, ony, jež
1. Misto, kde strom poznání dobra a zla byl nasazen, uprostřed Rajské zahrady.
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byly naplněné láskou pro mne. Jejich oči se zakalily, jejich inteligence se pocuchala, jejich vnímání bylo otráveno, začaly se stydět samy za sebe.
Ony, mé dokonalé děti, poznaly svou nahotu, protože zlo do nich vstoupilo. Padl
na ně strach, vědouce, že jsem jim řekl, aby nejedly ovoce ze stromu dobra a zla.
Já, jejich Stvořitel, jsem za nimi přišel ptaje se jich: “Proč se skrýváte?” Ale mé dvě
děti zhřešily proti Lásce, nemohly vydržet můj pohled. V jejich studu se schovaly,
aby se neukázaly ve své nahotě.
Ony, mé stvořené, nebyly schopné odolat zlu. Jsou to ony, co nechaly zlo do sebe
proniknout. Nepožádaly mě o pomoc. Já, jejich Stvořitel, bych jim byl dal sílu
odolat Satanovi. Samy, aniž by přišly ke mně, se zpronevěřily mé lásce. Vyhnal
jsem je z Ráje mých slastí, kde bylo všechno stvořeno pro ně. Jelikož už nebyly
dokonalé, nemohly už přebývat v mém Ráji. Pocítily bolest vidouce se odsouzené
žít v jejich vlastní vůli.
Mé děti, vaše první rodiče poznaly to, co pro ně nebylo dobré. Vy jste potomci
mých dvou dětí, které nemohly zůstat dětmi lásky. Nebyly mně věrné, mně, jenž
jsem jim ukázal tolik lásky. Poznaly zlo, jdouce ke stromu dobra a zla aby ochutnaly to zakázané ovoce.
Můj Syn lásky, moje jediné Dítě, moje dokonalé Dítě, mně dalo největší důkaz
lásky, mně, svému Otci: jeho Život. Jenom můj Syn mohl vykoupit všechny
urážky, kterých tyto děti a vy, mé děti, jste se měly dopustit. Jeho Život, který mně
obětoval, je od věčnosti ta nejdokonanější a nejvelkolepější oběť ze všeho, co si
dokážete představit. Daroval sám sebe z lásky ke svému Otci, aby vymazal urážky,
kterých se děti tohoto světa, v minulosti, přítomnosti a budoucnosti, dopustí.
Toto dítě, Adam, bylo první dítě mého stvoření. Skrze můj Dech, který se v něm
rozprostřel, bylo ze mne. Bylo první z mých dětí lásky. Skrze své odmítnutí uposlechnout mého hlasu, který mu napovídal, aby poslouchalo Lásku, zpronevěřilo
se Lásce. Nedokázalo samo sobě, že je láska Lásky. Našlo si svůj vlastní důvod
odmítaje poslechnout Lásku. Žilo podle své vlastní vůle.
Já, váš Otec, vás miluji a chci vás, jako mé děti lásky. Buďte bytostmi lásky, a řekněte ano Lásce, dal jsem vám lásku skrze Oběť mého Syna. Láska se zrodila na
tomto světě skrze ano mé svaté Dcery, Marie. Ona je vaše Matka, Matka Lásky.
Láska se nechala ukřižovat z lásky k Lásce. Skrze svou smrt, mé děti, vás všechny,
bez výjimky, znovu zrodila lásce. Teď je jen na vás, abyste znovu vzaly vaše místo v
Lásce. Já, váš Tatínek, vás chci ve mně, neboť jsem Láska. Nemohu, mé děti, vás
donutit odpovědět skrze vaše ano na tuto žádost.
Rozumějte dobře, že jenom láska bude kralovat v mé Nové Zemi. Nechávám
Lásku přijít k vám, aby jenom láska ve vás kralovala. Kdo řekne ne Lásce, zůstane
na věky vzdálen Lásce. Kdekoliv se budete nacházet, budete buďto v lásce, a nebo
v pekle. Jenom mé děti lásky, uvidí moje dny radosti v tomto světě: už žádná nenávist mezi vámi, jenom láska. Už nebudou žádné rozdíly mezi vámi, mé děti,
budete všechny láska.
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Já, váš Nebeský Otec, vás ponechávám před vaší vlastní volbou. Je na vás, abyste si
vybraly lásku nebo nenávist. Tehdy, když vás požádám, abyste si vybraly, vy, které
neberete do sebe toto ano, jenž je od vás vyžadováno, jak budete moci odpovědět?
Budete ochromené nedostatkem vašeho postoje. Mé děti, je to nyní, kdy je třeba
abyste do sebe vzaly vaší volbu říci ano Lásce, ne později, je to příliš riskantní že
byste mohly říci ne.
Nemohu už déle čekat až se napravíte, nechávaje trpět mé děti lásky. Je to nyní co
je třeba, abyste se připravily dát odpověď na tuto zkoušku lásky. Je jenom na vás,
abyste si vybraly místo pro svůj věčný život: Pozemský Ráj nebo peklo. Váš Tatínek
lásky, který chce váš návrat do svého místa lásky. Amen.
202 – 7. srpna 2001

Ježíš

Vaše děti jsou očarovány pekelnými zvuky.
Mé sladké dítě, které miluji, já jsem Ježíš Láska, tvůj Zamilovaný. Sladkosti mých
ran, chci, abys mně pozorně naslouchala. Mnoho dětí naslouchalo pošetilostem v
jejich životě, nechaly se omámit pekelnými písněmi, které otrávily jejich ducha.
Všechny akordy těchto ďábelských písní je svázaly řetězem. Už nemají žádnou
sílu, jsou jako automaty, které se nechávají hýbat skrze železnou věž, která je otáčí
kolem své vlastní osy. Když jsou obklíčené v tomto pekelném systému, nemohou
už rozeznat co se děje v jejich nitru, nemohou překročit do místa lásky, které je v
nich, protože už tomu nevěří.
Všichni tito mladí, kteří dnes poslouchají tuto muziku jsou v euforii, která je činí
otroky zvuku. Potřebují muziku, aby se mohli dát do pohybu, potřebují muziku,
aby se mohli relaxovat, potřebují muziku, aby se mohli vzdálit od nepříjemností,
potřebují muziku, aby sami sebe přesvědčili, že jsou umělci nebo herci, protože
tito mladí se chtějí cítit nezávislí, neboť chtějí být někým. Nacházejí se v nedostatku, chtějí být milováni.
Když tyto děti slyší tklivý zvuk, začnou se kroutit naříkaje si a dávajíce si nečisté
myšlenky. Chtějí vejít do nich zapomínaje kdo jsou, zapomínaje bytosti, které jsou
kolem nich. Nechtějí nic jiného, než poslouchat tyto zvuky, neboť tyto ďábelské
písně jsou v nich, žijí s nimi. Tyto děti jsou uvězněné těmito zvuky, které je obklopují jako hadi, které se navíjejí kolem nich, zabraňujíce jim utéci. Jsou chycené v
tomto pohybu, mají to rády, jsou v tomto očarovávajícím pohybu.
Mé děti, uvědomujete si, že uvnitř vás jste prázdné, bez vůle? Jste vězni muziky,
která bere místo vaší vůle. Je ve vás jakoby had, který se ovívá kolem vás, aby vás
uškrtil. Nemůžete se už vyprostit z jeho velkého vlivu, drží vás v jeho ocasu abyste
nemohly odejít.
Mé děti, právě teď vás nechávám si uvědomit co se děje, když nějaký pekelný zvuk
se nechává slyšet. Přiblíží se, obtočí se, pronikne dovnitř, usadí se a ubytuje se, aby
už nikdy neodešel: je doma. Nevšimly jste si, že se ve vás usadil bez vašeho
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vědomí. Bere se za vašeho pána a vy, vy si ani neuvědomujete, že vás nechce.
Nechává vám pocítit jeho vlastní potřebu. Je pánem vašeho nitra. Ochromuje vás.
Vaše myšlenky mu patří. Vaše pohyby jsou jeho pohyby. Ukazuje vám svou moc,
dokazujíc vám, že už nejste schopné se obejít bez zvuku v sobě a kolem vás.
Marně řeknete, že to je přehnané, že to přesahuje pochopení a že to pochází z
bohaté představivosti tohoto dítěte. Toto dítě slyší to co já ji říkám; ona dobře ví,
že slyší můj hlas. Ví, že mně patří, protože ji říkám, jak hodně jí miluji, jak hodně
chci, aby byla šťastná na věky, ve štěstí bez konce. Ona ví, že pro ní chci jenom
dobro. Je v pokoji ve svém nitru. Miluje svého Boha, neboť její Bůh je Ježíš. Já,
který jsem se daroval z lásky k ní, berouc na sebe její hříchy, abych jí očistil, jí
říkám, že je moje, že jí poskytuji vše, co je moje, protože jsem Bůh lásky.
Ale vy, kdo necháváte vejít tyto zvuky do sebe, vy, kdo je slyšíte venku stejně jako
ve vašem nitru, mluví k vám jen proto, aby vás destabilizovaly z vaší skutečnosti.
Ochromují vás, abyste nemohly dělat žádná rozhodnutí. Neslibují vám štěstí,
nejsou než zvuky, co odlétají a nic nepřinášejí. Zvuk, který je ve vás, není ani pravdivý, ani skutečný, není nic než vítr. Zadržuje vás v prázdnotě a vy žijete s ním v
této prázdnotě. Nemáte v sobě štěstí, neboť to, co není skutečné, nemůže přinést
štěstí.
Probuďte se! Jste uspávané těmito klamnými zvuky, které jsou pokrytecké a vládnou nad vaším pokojem. Dostaly jste se tak daleko, že škodíte samy sobě, dělajíce
hanebné a násilné posuňky. Utekly jste se k alkoholu a ke droze, abyste zesílily
svoje pocity. Už to nejste vy, jste zlo. Zlo vás začarovalo a vy už si to ani nemůžete
uvědomit, neboť běda těm, kdo by vám řekly, že nejste náležití lidé. Byly byste
hotovy jim to odplatit, obviňujíc je, že jsou falešní rodiče, falešní přátelé, a ti druzí
které neznáte, by se vám zdáli jako rušivé živly. Nechcete aby vám ostatní přišly
zabraňovat dělat to, co se vám líbí.
Já jsem Ježíš Láska. Takto k vám mluvím, protože vás, mladí lidé a vás lidé všeho
věku, miluji. Jsem ve vás, žiji ve vás, jsem ve vašem nitru, tam, kde jste nechaly
všechno místo té muzice, která vám chce jenom ublížit. Já, já jsem v jednom koutě
vámi zapomenutý, čekám, abyste si uvědomily, že jsem vaše štěstí. Všechny ty
písně složené z ďábelských slov, jsou doprovázené ďábelskými zvuky, které vás
očarovávají; podvádějí vás, ukazují vám život jako by to byl film.
Když pociťujete melancholii, máte rády vejít do sebe s těmito ďábelskými písněmi
a žít ve svém světě, který je bláznivý, melancholický, perverzní, násilný, bez ohledu
na bližního a bez víry v Boha. A mé děti, když váš život je neklidný, máte rády se
nacházet v těchto ďábelských písních s potřebou se natřásat. Necháváte do vás
vejít tuto euforii a už samy sebe nepoznáváte. Staly jste se dětmi, poháněnými
těmito rytmickými zvuky, které vás dávají do pohybu v rytmu jejich tempa. Už to
nejste vy, mé děti, kdo máte nad sebou kontrolu, jsou to ony, kdo vás kontrolují a
vy se necháváte kontrolovat. Ztrácíte směr, mé děti, a když se proberete, díváte se
kolem vás a vidíte svět, který je bez radosti.
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Není to, mé děti, tento svět, co je bez radosti, jste to vy, co jste ztratily radost, prostotu, něhu a chuť chtít dávat lásku. Nevíte jak to udělat, abyste se cítily dobře v
sobě. Abyste si daly rovnováhu, žijete vaše dny dávajíce se tomuto pekelnému
rytmu, který z vás dělá loutky. Opustily jste to, co ve vás bylo nejcennější: dítě,
které miluje a které chce, abychom ho milovali tak jak je, ono samo.
Jste děti lásky, jste utvořeny z lásky. Hluboko ve vás, mé děti, je dítě, které hledá
kdo ono je. Chce se nacházet s těmi, které miluje, tolik potřebuje lásku! Ono
nechce znovu běžet za těmito falešnostmi, protože toto malé dítě ví, že to je klam.
Chce vychutnávat chvíle svého života v něze, v pokoji a v lásce. Chce, abychom ho
milovali, chce milovat.To malé dítě, to jste vy v čistém stavu, dříve než muzika
vašeho neklidného světa vás přišla podvést.
Vy, rodiče, kteří jste se snažili jak nejlépe jste uměli vychovat vaše děti v tomto
světě, kde muzika je částí vaší činnosti, vy jste jim dokázali, že rytmus je laděn s
vaší činností. Nejste schopni se obejít bez muziky. Pracujete v rytmu zvuku, aby
vaše práce byla více přítažlivá. Vykonáváte svou činnost při zvuku rytmu. Nemůžete přestat mít kolem sebe tyto zvuky, které vás motivují.
Pohleďte na své děti zcela malé, ony také poslouchají tyto zvuky, které jsou částí
jejich života. Nedivte se, že stárnouce, chtějí znovu nalézt tyto rytmy, jsou v nich
zakotveny. Moje lásky, kdy se jim dostalo dobrých příkladů ticha, kdy vás mohly
vidět vejít do sebe abyste se modlily a nebo řekly Bohu, že ho milujete a že mu
nabízíte celý svůj den a všechnu vaši práci? Ano, mé děti, vaše malé neměly než to,
co viděly a slyšely, vstoupily do tohoto světa a nemohly utéct před pekelnými
zvuky. Všechno, co se jich týká je bez úniku, nemohou se už z toho dostat.
Nemohu jim pomoci, leda že začnou poslouchat Lásku.
Mé drahé děti, je na vás abyste jim přišly na pomoc. Ukážu vám, že láska, která je
ve vás, má silnější zvuk než veškerá jejich pekelná a ďábelská muzika. Vložím do
vašeho bytí impulsy lásky, mocnější než jejich impulsy třeštění, které působí, že
vaše děti sebou kroutí jako hadi. Vložím do vás melodické zvuky, které je k vám
přitáhnou, tak jako dělají trubadúři. Když píseň srdce si začne prozpěvovat, nic
nemůže zastavit rytmus milujícího srdce.
Já, Ježíš, jsem tento zpěv, tento hlas, tento rytmus k lásce, vy, mé milované děti,
buďte láska ve mně. Já jsem vaše Cesta, váš Hlas! Já jsem Světlo, které zazáří v
tomto bouřlivém světě, abych je přivedl do svého světa lásky. Nemohu vás nechat
beze zbraně. Co byste si počaly beze mne, vy, rodiče a přátelé k tomu abyste šly k
těm, které byly očarovány? Já jsem Vůdce lásky.
Dejte mi, mé milované děti, vaše ano a já do vás vložím nástroje té muziky lásky,
abyste dělaly všechno v harmonii lásky. Já jsem dirigent orchestru, který nechává
vaše nástroje hrát ve mně, Ježíši Lásky. Nepochybujte o vaší moci lásky ve mně,
Lásce, jsem mocný, nic nemůže změnit můj zdroj moci.
Hýbám se uvnitř vás, já, Láska, přijďte do mne, mé milované děti. Vy, ty povolané
mého Otce, všechno je ve mně, Lásce, miluji vás. Dávejte lásku a přitáhnete k sobě
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ty, které jste nechaly na cestě, nezadržujíce je láskou. Ne, nic vám nevyčítám, jsem
do vás příliš zamilován! Jsem na cestě, abych vám ukázal, co vás vzdálilo ode mne,
Lásky. Jsem to já, mé milované děti, kdo vám ukážu, co je ve vás. Skrze mne,
půjdete zase vy k vaším malinkým děťátkům, které vám Bůh Otec svěřil.
Pojďte, moje drahé, podávám vám ruku, abych orchestroval vaše zvuky do rytmu
mých zvuků lásky, abych tak dal vašemu srdci píseň lásky. Něžně vás miluji. Ježíš
Láska vašich zpívajících radostí. Amen.
203 – 9. srpna 2001

Ježíš Láska

Jsem to já, Láska, vaše Počínání
Má milovaná dcero mého svatého ano ve mně, protože jsi se dala Lásce, jsem to já
Láska, kdo vyslovuje ve mně tvé ano Lásce. Miluji tě.
Mé děti lásky, jakou radost byste mně udělaly, kdyby jste mi odevzdaly vaše ano
Lásce, abych ho mohl já vyslovit! Já jsem Ježíš zamilovaný do každého z vás.
Děkuji, mé lásky, za tolik lásky ve vašem ano. Já, Ježíš Láska, vás beru do svého
Bytí, abych vás tam drahocenně opatroval, tam zcela dovnitř, abych vám už nebyl
neznámý.
Mé děti, vy které jste ve mně, vy nevíte do jaké míry je velké vědět, že jsem ve vás.
Skrze váš souhlas mé lásce, já, Ježíš vás beru do sebe. Vězte kdo je ve vás. Jisté děti
vyslovují ano lásky, aniž by znaly všechnu moc, kterou jim to přináší. Jsou tak
nevědomé toho, co mají v sobě! Neuvědomují si, že Láska, jenž je Bůh, žije v nich.
Jsem v nich tak skutečný!
Každé dítě, které se dává Lásce skrze své ano, si dává moc lásky. Tato moc lásky
mu ukazuje mé počínání, jsem to já, kdo v něm žije. Skrze jeho neustálé odevzdávání, dělám v něm vše. Když se toto dítě zcela odevzdá, dávajíc mi jeho vlastní
život, všechny ty ano jsou ve mně, jsou mým obsahem. Já, který jsem zcela jeho,
jsem k němu laskavý. Všechny děti, které žijí v tomto odevzdání, znají tuto moc
lásky, ale ty, které se neodevzdávají v Ježíši, jsou ty, které nevědí, že mají ve svém
nitru tuto moc lásky.
Je to jako dítě, které dostane dárek k narozeninám. Spokojeno s tímto dárkem,
požádá mne, abych mu pomohl ho rozbalit. Dělá to, protože mě miluje! I když
toho je sám schopen, žádá mě, abych mu pomohl objevit jeho užitečnost, protože
pro něho všechno co je nové mu nemůže přinést radost, leda že jde skrze mne. Je
to skrze mé milosti, co se vše naučí. Jsou to jeho neustálá ano, která mu dají tu
moc, vykonat úplně skutky potěšení. Chce-li, aby tento předmět byl pro něho prostředkem zábavy, postará se o to, aby mě požádal, abych všechno pro něho udělal;
já pro něho všechno udělám. On ví, že má v sobě Ježíše, který mu dává tuto moc.
Vůbec mu není neznámé Počínání, jenž je v něm. Jak hodně dětí neznají to, co
mají v sobě!
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Hýbám se, mé děti. Když vy chodíte, jsem to já, Ježíš, kdo chodí; když jíte, jsem to
já, Ježíš, kdo jí; vy, které právě čtete, protože jste vyslovily vaše ano, jsem to já kdo
čte, to nejste vy. Vezmu vás do sebe a zahrnu vás svojí láskou a vaše činnost se
stane mým počínáním; toto je žití v Boží Vůli. Přicházíte do mne, skrze mne.
Vzdáte se sebe samých, abyste žily ve mně. Moje moc je bez hranic. Stáváte se
skrze mne dětmi Božími. Už to nejste vy ve vaší vůli, ale jste ve mně, v mé Boží
Vůli. Bůh Otec na vás hledí, a protože vidí svého Syna skrze vás, nemůže si zabránit, aby vám dal milosti lásky, abyste byly zcela ve mně, jeho Synu.
Není to skrze vaše úsilí, že se odevzdáváte, jsou to milosti vlité do vás, které vás
přetvářejí v bytosti lásky. Stáváte se mně tak podobnými, že vaše úsilí jsou obalena
mými skutky lásky. Protože žiji ve vás, jsem to já, kdo dělá vaše činy a skrze mé
milosti, vykonáváte je v mé lásce, skrze mou lásku, s Láskou. Vaše všechno je sladěno s milovaným Bytím Boha Otce; takto se učíte zemřít ve mně. Zemřít ve mně,
to je objevit moc Ježíše Lásky ve vás.
Má Dcero Ano Ježíšovi, dělám pro tebe všechno. Působím v tobě. Hýbáš se ve mně.
Skrze mé milosti tě dělám mojí činností. Když píšeš, tvé prsty se hýbají skrze mou
Boží Vůli. Kdybych chtěl, zastavil bych tvé prsty a už by se nehýbaly, ale já jsem
Láska, jsem svobodný Bůh. Jsem v tobě, ty jsi ve mně, jsem to já, kdo působí, že
jednáš skrze mé milosti lásky.
Miluji tě živit svými milostmi. Když jsi plnila svoje povinnosti, aniž bys věděla, že
žiji v tobě, vlíval jsem do tebe milosti lásky. Proto jsi vykonávala svoje skutky,
nechtíc se mně znelíbit, neboť jsi věděla, že jsem Ježíš, tvůj Spasitel; toto tě už naučili. Nyní, co jsi dala svoje ano, naučila ses, že žiji v tobě, a že to jsem já, kdo koná
tvoje skutky.
Jak je tohle možné? Skrze moji Boží Vůli. Jelikož jsem Bůh, a protože jsem Slovo,
jsem Počínání všeho, co děláš, dokonce i toho, co jsi dělala od příchodu na tento
svět. Skrze moji Boží Vůli, beru tvoje skutky a činím je mými, stávají se mými činy.
Ve tvém odevzdání si nepřivlastňuješ nic, co by přicházelo z tebe, vše mi dáváš.
Já do tebe vlévám milosti lásky a bez veškeré tvojí námahy, milosti jsou dány těm,
které jsou v tobě, neboť jsem Alfa a Omega a nesu všechny děti světa; ty, které jsou
v tobě, dostávají milosti kvůli tvému odevzdání a ty, které jsou láska v tobě skrze
mne, protože konají skutky v Boží Vůli, dostávají také milosti, a ty také dostáváš
milosti, přicházející z jejich odevzdanosti ve mně: je to rozmnožení.
Já jsem Počínání. Všechno přichází ode mne, Ježíše. Jelikož jsi obdržela milosti,
tvoje činy se stávají lehčími; pociťuješ pokoj, i když se setkáváš s překážkami, protože ses naučila mi všechno dávat. Vidíš, už se neznepokojuješ, odevzdáváš se.
Vidíte, co způsobuje odevzdání se do vůle Boží?
Mé děti, když někdo používá jízdní kolo, otáčí snad toto kolo samo od sebe svá
kola? Určitě ne, je to ta osoba, která je otáčí, šlapajíc na pedály. Jízdní kolo je
jenom částí celku a je to řidič kola kdo umožňuje tento pohyb.
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Je-li jeho ano dáno mně, Ježíšovi, stávám se řidičem jeho kola, způsobuji v něm
činnost. Tato činnost se děje v Lásce, s Láskou, skrze Lásku.Všechno ve mně je
pohyb lásky. Já jsem v dítěti a ono je ve mně, jsme to my, kdo společně umožňujeme, aby se kola u jízdního kola otáčela. Protože mě miluje, jednám v něm, ono
chce být to, co já chci aby bylo.
Mé děti, když jedete na kole, jsem to já, kdo vás přetváří; jako toto dítě, které šlape
na kole, už to nejste vy ta činnost, jsem to já. Vy, vy jste ve mně, já jsem řidič. Mé
milosti lásky vlité do vás, vám pomáhají šlapat na vašem kole, aniž byste vy byly
činnost, protože si jste vědomy, že ve vás žiji a že mně jste příjemné. Když mně
dáte tento pohyb, jsou to mé milosti, které vám pomáhají šlapat s radostí.
Je pravda že jsou děti, které šlapají, aniž by mně něco daly. Vidíte, dělají to, ale bez
mých milostí, nemají v nich moje počínání. Kdyby mne o něj požádaly, uvědomily
by si moji moc v nich, protože by to dělaly s radostí v srdci, s pokojem v nich a s
jásavostí v celé jejich bytosti. Všechno by se jim zdálo více příjemné, protože bych
dříve do nich vlil svoje milosti.
Mé děti, tyto milosti jsou jenom pro ty, kdo mně dají jejich pohyby. Vy všechny je
můžete mít, všechno je ve mně, já jsem Život. Láska se umí nabízet zadarmo, aby
ostatní byli šťastni. Já jsem Štěstí. Je tak dobré nechat vstoupit štěstí do vašich
životů. Je to Láska, kdo dává život ve vás.
Já jsem Hlavou mé mystické Církve, vy jste členy mé Církve. Mé děti, které miluji,
jste ve mně, já jsem ve vás, tvoříme jenom jedno jediné Tělo. Ano, mé děti, ty, co
odmítají žít v souladu se Životem, jsou ty, které nevyslovují jejich ano.
Jsou jako děti, které šlapají na jízdních kolách jejichž kola jsou pozvednuta, aby
tak dělaly cvičení, nemyslíce na nic jiného, než aby vyvinuly jejich tělesný vzhled,
ale tyto děti nemyslí, že ten vzhled, který je nejvíce účinný je v nich. Nepomyslely
na to, že život, opravdový život je v pohybu, a že konzumuje lásku. Bez lásky umírají, protože neřekly ano Lásce. Já jsem v pohybu, žiji, miluji, živím svůj život: ten
život Lásky, ten opravdový život, život věčný.
Být nehybný je to, co zabíjí děti. Nebuďte bytostmi bez cíle, které zůstávají na
místě, je tak nudné nic nedělat. Vidíte, mé děti, Láska je motor, který dává do
pohybu lásku ve vás. Nic neumírá ve mně, Lásce. Vše, čeho vám je třeba k tomu,
abyste byly šťastné je ve vás. Já, Ježíš vás miluji, vejděte do mne, mé děti. Jak vás
miluji! Vy, vy mne milujete? Řekněte mi to vašimi ano lásky v Ježíši lásky. Amen.
204 – 10. srpna 2001

Ježíš Láska

Ukryjte se před katastrofami.
Ach! mé drahé děti, jak vás miluji! Tolik událostí ve vašem životě vám přinášejí
zkoušky. Neuvědomujete si, že si škodíte, když posloucháte jenom vaše pocity.
Ano, mé děti, když se přihodí vašemu bližnímu nějaká událost a ukazují vám to na
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televizi, vaše uši jsou jako antény, zachytíte to, co chcete slyšet. Číháte na všechno,
co je negativní, jako to zemětřesení, co se stalo v Indii.
Jste přitisknuté k vaší televizní stanici a necháváte se opájet slovy smutku, jako se
tisknete k nové písni, která vás rozechvívá svými melancholickými zvuky. Jste jako
automaty bez péra, které se nemohou hýbat samy od sebe. Stáváte se jako vaše
televize: stroj bez života. Nejste už schopné reagovat ve svém nitru, zůstáváte lhostejné když jsou vaši bratři a sestry v nebezpečí. Vaše reakce je bez pocitu bratrské
lásky pro tyto děti, které jsou podrobené katastrofám. Zdá se vám to všechno
neskutečné, když na ně hledíte z vašeho křesla.
Ano, mé děti, co děláte, když slyšíte tyto zprávy? Řeknete si: “Ti chudáci, nemají
štěstí! To je hrozné co se jim děje! Jak je to smutné ty všechny mrtvé!” A po těchto
následujících slovech sympatie, změníte televizní stanici, abyste zjistily, jestli by
tam nebylo více záběrů, které by vám toho ukázaly více. Je tohle opravdu láska a
nebo senzace?
Řekněte mně, když vidíte své bratry a sestry, kteří prožívají nějakou katastrofu,
kolik z vás prosí Boha aby jim přišel na pomoc? Kolik obětuje svůj den nebo své
činy Bohu za ně? Mé drahé děti, vy ani nevíte, že Bůh jim může přijít na pomoc
skrze vaše ano Lásce. Stáváte se jako ty stroje bez života, které promítají obrazy
dětí, které umírají; jste tam a hledíte na tyto děti, a nic necítíte, protože pro vás to
jsou jenom obrazy. Jste už tak zvyklé vidět obrazy, které vám televize ukazuje, že
už ani nereagujete.
Ach! mé děti lásky, učte se dávat se vašemu bližnímu dávajíce Bohu všechno to, co
pro ně děláte a dostanete milosti lásky pro vás a pro ně. Protože je nosíte, dostávají, oni také milosti. Je to toto, co znamená pomáhat bližnímu. Dávat sebe sama,
je přijmout dát vaše ano Ježíšovi, abyste tak dostaly milosti lásky, které vám pomůžou dávat. Miluji vás, mé děti. Chci abyste byly zamilované do Lásky. Láska umí
dávat, umí přijímat a umí také rozdávat.
Děti, které prožívají katastrofy musí vědět, jak velice důležitá je modlitba! Kdyby
vyslovily jejich ano Lásce, pomohlo by jim to a zjistily by, že je to jenom skrze mé
milosti, jak mohou snášet své bolesti. Beze mne, Lásky, každá bolest je krutá. Vaše
prosby, mé děti, jim pomohou. Já vezmu vaše prosby a proměním je v milosti pro
ně.
Prožívejte to v Boží Vůli, modlete se v Ježíši, vše je v něm. On sám může vše,
neboť je všudypřítomný. Vůle Boží je ve všem, pro všechno, vždycky. Modlitba ve
Vůli Boží znamená dát vaše ano Moci, která začne působit, aby udělala z vaší
modlitby modlitbu božskou. Mé děti, kdyby jste znaly moc vaší modlitby, když je
provedena v Ježíši, už by jste se modlily jenom ve mně, neboť já jsem Vůle Boží.
Tyto ubohé děti, které jsou podrobeny katastrofám, se neukryly před útokem
zlého ducha, nechaly se vystavené. Ty, co se nemodlí, nechávají volné pole Ďáblu a
on se stane pánem jejich životů, ne, že v nich žije, ale vyvolá situace, které jim způsobí bolest.
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Mé děti, každá katastrofa je výsledkem vašich opomenutí k Lásce. Láska může
položit překážku Satanově nenávisti k vám. Nemohu vás přinutit dát mně vaše
životy, abych je mohl ochránit, jestli-že vy tomu nechcete. Nenechte mu volné
pole. Můj Nebeský Otec je pánem všeho, může mu zakázat osnovat pikle proti
vám a vašemu bližnímu, jestli ho o to jenom požádáte.
Modlitba je milost. Bůh vykonává jeho Vůli lásky když se modlíte. Mocnější je
vaše modlitba, když se modlíte ve mně, Ježíšovi. Jděte skrze mne, jeho Syna, jsem
Počínání. Když mně o to požádáte, budu se modlit ve vás a přednesu svoje modlitby mému svatému Nebeskému Otci. Protože vaše modlitby se stanou mými
modlitbami, váš Tatínek lásky to už zařídí, aby to zlo, které Satan proti vám plánuje, se neuskutečnilo.
Na co čekáte, mé děti, na to aby vás velký trest všechny zničil? Toto je výkřik lásky,
který vám vrhám. Odlepte se od vašich nočních televizorů a nechte ve vás vzplát
světlo, není už na čase, abyste se vzbudily? Četly jste poselství dána mojí něžnou
Matkou v la Salette, v Lurdech a ve Fatimě mým malým vyvoleným? Varovala vás
před těmito katastrofami a vy jste jí neposlechly. Říkáte, že tyto katastrofy jsou
způsobeny zahříváním planety. Malé nevěřící děti, což nevíte, že tento proces je
zaviněn vaším sobeckým světem? Což moje Matka vás nevarovala? Vy jste jí ani
neposlouchaly a nyní, když mluvíte o těchto událostech, říkáte, že je to normální.
Nacházet toto normální, je předstírat, že tyto katastrofy jsou částí vašeho světa
moderní evoluce. Neuvědomujete si, že to je zlo ve vás, které je příčinou toho, že
říkáte, že tyto události jsou prakticky nevyhnutelné, berouce v úvahu vrstvu
ozónu. Říkáte tyto věci bez lásky k vašemu bližnímu. Už nejste láska, staly jste se
chladnými dětmi. Nemyslíte na ty, kteří trpí kvůli lhostejnosti bohatých, jenž se
chtějí obohatit aniž by myslely na následky jejich rozhodnutí.
Vše, co je proti bližnímu, je dílo Satanovo. Chce zničit svět s jeho piklemi a vy, vy
nic nevidíte. Říkáte, že je to normální, jelikož vrstva ozónu byla zasažená. Mé děti,
kdo zničil vrstvu ozónu, jestli né lhostejnost lidí na úkor druhých? Je to Satan.
Ponouká vás ke zlému a vy si nic neuvědomujete.
Má Matka vás varovala před odmítnutím mých zákonů lásky ke škodě hmotného
majetku. Pohleďte na to, co žijete: žijete jen abyste si poskytly luxus. Vaše rodiny se
rozkládají; vaše děti jsou opuštěné, rozervané skrze rozvody; počet sebevražd přibývá a staří lidé umírají samotní.
Malé slepé děti, cožpak vás nevarovala před úpadkem Církve? Mé děti už nenacházejí lásku v mé Církvi, je prakticky bez rozkvětu. Její děti jí opouštějí, aby odešly k náboženským sektám, neboť po mně žízní a nenacházejí nic než nepořádek a
změny, které je svádějí z cesty. Potřebují se vrátit k prameni živé vody.
V Církvi samotné se rychle šíří bludy. Někteří z mých vysvěcených synů se nacházejí pod dohledem dětí, které věří, že našly řešení tohoto velkého odpadlictví, a
oni tím trpí. Podvádějí se mé děti, nedávajíc jim pravé hodnoty lásky. Společnost
je ovládána lidmi bez víry. Násilí všude řádí. Školy odmítly moji Přítomnost. Nové
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nemoci uvolnily místo moru. Moje Přítomnost ve vašich rodinách není přijata.
Mé děti světla jsou zesměšňované, protože toto velké odpadlictví je všeobecné.
Moje Matka vám ohlásila velký trest a vy tomu nedáváte žádnou důležitost. Moji
vlastní kněží tomu nevěří. Nechtějí polekat mé děti, v případě, že by se to nestalo,
a zatím můžete vidět jak kraluje rozdělení v samotném lůně mé Církve. Můj svatý
Vikář hrozně trpí. Je kritizován, je neposlouchán. Všechno se uskutečňuje, ne, že
by to bylo chtěno Bohem, je to kvůli nedostatku modliteb. Moje Matka vás žádala
o modlitbu, abyste činily pokání, abyste se postily a vy jste neposlechly.
Velmi málo dětí zná tato poselství, přesto že jsou schválena mojí Církví. Mé děti,
jedině modlitba může zmenšit to co přichází. Vy neberete vážně to co přijde. Je
třeba abyste se shromáždily ve svých domech k modlitbě. Noe, ten poslechl Boha,
zatímco se mu druzí smáli. Když přišel čas potopy, nikdo nebyl připraven, mimo
rodiny Noe. Chováte se jako oni. Vysmíváte se mým poselstvím a také těm mé
něžné Matky.
Budete samy prožívat to co přichází. Právě teď, se děti připravují na tuto událost.
Využívají mých milostí lásky, které je přetvářejí v děti Boží Vůle. Když to vše
začne, budou v pokoji. Vše pro ně nebude než radost, neboť to bude počátek světa
lásky, kde zlo zanikne.
Já, Ježíš Láska, vás miluji, chci štěstí pro všechny, kdo řeknou ano Lásce. Přijďte ke
mně, vliji do vás milosti, které vás přetvoří v bytosti lásky. Buďte láska, mé děti,
staňte se láskou, dovolujíce nechat působit Ježíše ve vašich životech. Přijměte
Lásku ve vás, udělá pro vás úžasné věci.
Konec se strachem, který nyní pociťujete, když myslíte na váš svět. Zůstaňte v bezpečí ve mně, Ježíšovi. Skrze vaše ano, dám ve vás vzrůst lásce k vašemu bližnímu.
Miluji vás mé drahé. Děkuji, mé něžné dítě ano. Ježíš, který vás chce všechny v
bezpečí lásky v něm. Amen.
205 – 13. srpna 2001

Ježíš

Nepředstírejte že neslyšíte.
Já, Ježíš Láska, vás naléhavě žádám o důkaz vaší lásky, abych vám mohl nabídnout
to, co mám v sobě: lásku. Mé děti, vy, které nechcete přiznat, že jste láska, nabádám vás, abyste se dobře chovaly, neboť den, kdy mě uvidíte v sobě je nablízku.
Neuvědomujete si, co ve vás Satan dělá. Vyvolává ve vašem životě události, které
vás vedou k tomu, abyste se dopustily chyb vůči vám a vašemu bližnímu a toto
vám působí bolest. Všechno kolem vás je v nepořádku, všechno je pomalu ničeno.
Jestli to takhle bude pokračovat, nezbude už nic, co by vám mohlo pomoci v těch
hrozných chvílích, které přicházejí za několik okamžiků.
Všechno se odehraje velmi brzo. Nepředstírejte, že nic neslyšíte. Ukáži se vám,
abych se vás zeptal, chcete-li žít v mé lásce, vzdávajíc se vaší lidské vůle, abyste žily
v Boží Vůli. Vy samy odpovíte na tuto milující žádost.
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Mé drahé děti, jak budete moci odpovědět na tuto otázku, jestli-že neznáte nic o
vás samotných? Teď právě, můj protivník kuje pikle k vašemu naprostému zničení.
Necháváte se jím neustále oklamávat. Naprostá bude vaše záhuba, jestli-že se
neprobudíte. Křičím na poplach: “Mé děti, buďte opatrné, spadnete do pekla.”
Nevíte, že peklo existuje? Není to léčka.
Žízním po vás, mé malé. Hledím na vás a pláču nad vaší nerozvážností. Je to tak
smutné vás takto vidět, že moje Srdce je bez života. Pro vás, na kříži, jsem vylil
svou poslední kapku vody. Mé děti, je to pro vaše očištění, co vás snažně prosím,
abyste trpělivě snášely tyto poslední chvilky vašeho života mimo lásku. Je to skrze
toto Velké Očištění, co porozumíte, jak velká je láska Boha, který se nechal ukřižovat z lásky pro každého z vás.
Neuvědomujete si důležitost mých volání k návratu na správnou cestu. Ztrácíte
samy sebe v tomto sobeckém světě, plném pýchy. Nenechte se zaplavit všemi těmi
chybami, které otravují vaše životy. Vaše bezstarostnost je jako jho kolem vašeho
krku, které vám zabraňuje dobře vidět, kam jdete. Mé děti, jestli-že nevyvinete
dost úsilí k tomu, abyste se pozvedly, stanete se ochromenými kvůli vaším špatným zvykům.
Je to normální žít, vyhledávajíc prostředky, které vás omamují, abyste neviděly váš
svět, který vás dusí? Vy jdete za svou prací, jako děti, které jsou vězni systému.
Děti Izraele, ty věděly že byly otroky dětí z Egypta; vy, vy ani nevidíte, že jste
otroky. Uvědomte si, že jste kořistí vašeho světa spotřeby, který vás nutí dělat, to,
co se mu líbí, aniž by vám nechal příležitost, říci slovo. Nemůžete takto pokračovat, je třeba přijít ke mně.
Mé děti, řekněte ano Lásce, to je vaše záchrana. Kolik z vás se neznepokojuje
mými varováními! Děti světla řekly ano Lásce a nosí v sobě děti, které váhají. A
rodiče mně darovali sami sebe a já je nesu, neboť jsem pro ně Spasitelem jejich
dětí, které mně nabídli. Jejich děti jsou cizí samy sobě, nevědí že jsou láska a že v
nich přebývám. Nechaly se ukřižovat jejich zvykem vidět se beze mne.
Ach! ubohá malá děťátka, jak je miluji, ony, které neumí samy sebe milovat! Tyto
děti trpí, neumějíce milovat skrze mne, Ježíše. Beze mne na sebe přivádějí tolik
utrpení! Já je chci. Je to pro vás, špatně milované, nepochopené, nešťastné, sklíčené, prchlivé, cizoložné, lhostejné, pro vás zločince, násilníky, nevděčníky, fanatiky zla, nadutce, pokrytce, zloděje a lháře, ano, je to pro vás všechny, co jsem chtěl
zemřít na kříži. Ukazujíc vám moje Tělo, poznačené vašimi hříchy, jsem vám
dokázal svoji lásku pro každého z vás.
Kolik z vás, mé děti, si odmítají se rozpoznat takové, jaké jsou! Neuvědomujete si
vaši nešikovnost. Vy chcete poznat štěstí, ale nechcete slyšet to, co vám chci říci,
neboť by vás to nutilo se vzdát zakázaných rozkoší. Já, Ježíš, vás žádám, abyste
pomyslely na díla, která od vás budou žádaná. Kolik z vás budou mít prázdné
ruce, když se vám ve vás ukáži!
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Já, váš Zamilovaný, skrze vaše ano Lásce, vám dám dávku sebe odevzdání v moji
lásce; tato dávka odevzdání vám pomůže si uvědomit váš nedostatek vůči vám
samotným. Dám vám lásku, která vám chybí, abyste si uvědomily, že jste mé děti,
patřící mně, tomu Milovanému Otce, vašemu Bratru, vašemu nejlepšímu Příteli,
tomu, který se daroval z lásky.
Mé děti, Láska vás volá, abyste se chovaly jako děti Boží. Pocházíte od něho,
neztraťte možnost, kterou vám dává abyste se vzchopily; vaše nezávislost je proti
vám, budete to vy samy kdo budete trpět. Můj Otec je Láska, on nemůže pocítit
bolest, ta mu je neznámá. Je soucitný před vaší bolestí, pláče nad vámi, ale nemůže
trpět bolesti, protože zlo v něm neexistuje.
Jenom ty, které jsou ve zlu, mohou trpět v jejich bytosti. Já jsem nesl všechny vaše
hříchy a vaše hříchy pohmoždily moje tělo. Všechny ty bolesti jsem pociťoval,
neboť jsem vzal do sebe všechno zlo, abych ho zanesl na smrt.
Kolik si jich klade otázku: “Proč Ježíš a Maria nám říkají, že pláčou krvavé slzy,
když jsou v nebi?” Mé děti, váš život na zemi je cesta, která vás vede k nám, do
Království mého Otce. Jelikož jsem Alfa a Omega, můj vlastní Život je v přítomnosti.
Když se dopustíte hříchu, tento hřích já cítím, jako jsem ho cítil v sobě v okamžiku
mého Utrpení a moje Matka, která se účastnila mého Utrpení, ho cítí; vidíte, že
vaše hříchy jsou pro nás utrpením! Miluji vás tak velice, mé lásky, že ani na okamžik nepřestávám býti ve svém Utrpení, abych vzal do sebe vše, co by vás mohlo
zničit. Když slyšíte říkat že trpím, tato bolest, to jste vy, které nesu.
Moje Matka vás podepírá. Pláče krvavé slzy, protože vás miluje, chce abyste byly
šťastné, jí nablízku. Nemyslete si, že moje Matka nezná štěstí! Štěstí žít v Království
mého Otce je nesmírné. Protože vás miluje, její Mateřská láska se stává k vůli vám
bolestí, když vás vidí ve hříchu; nosí vás všechny ve svém Srdci. Mé děti světla také
trpí, protože vás milují; je to s mými milostmi lásky co trpí, toto utrpení je pro ně
milost.
Vy které trpíte, je to kvůli zlu, že vaše utrpení je nesnesitelné. Není doprovozeno
mými milostmi a toto vás ničí, zatímco ty, které trpí s mými milostmi rostou v
lásce. Skrze mé milosti lásky se mohou nabídnout Bohu v lásce; zcela jako já, který
jsem trpěl, jsem všechno obětoval mému Otci v lásce.
Ty děti, které se dávají Lásce, poznávají útěchy. Vědí, že jsou mnou podpírány,
protože ve mně důvěřují. Když mají bolesti, dají mně je, já do nich vleju milosti
přijetí. Čím více přijmou jejich utrpení, tím více se učí mně je dávat. Když vezmu
jejich utrpení, stává se mým utrpením a jelikož jsem Láska, nese milosti, které jim
opatřují pokoj. Dítě, které mě obětuje své utrpení se stává tak láskou, že jeho
bytost zná pokoj.
Mé děti, vy, které pácháte zlo a nepřicházíte ke mně, jenž jsem v mém knězi, abych
vás očistil, vy znáte utrpení, jenž vás činí nešťastnými. Nevidíte lásku, protože jste
zaslepené zlem, které vás uvnitř užírá. Jenom ty, které budou láskou, poznají štěstí.
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Když láska bude kralovat ve všech srdcích, už nebude žádného utrpení, smích
bude v jejich srdcích a jejich bytost bude v radosti. Děti zla budou odstraněny s
povrchu země. Nikdo už nebude trpět kvůli dětem, které se odmítají Lásce.
Miluji vás, mé děti. Chci vás všechny ve mně, v Ježíši Lásce. Děkuji, moje něžná,
milovaná sladkosti. Amen.
206 – 14. srpna 2001

Ježíš

Dvojice se sjednocují v Lásce.
Moje milovaná, ty trpíš vědouc, že málo dětí mě slyší. Potěš se, moje sladkosti, ony
procházejí jejich přetvářením ve mně, neboť jsou ve škole Lásky. Ty, moje sladkosti, zůstaň sama se svým Bohem Láskou. Daruj se mi. Vejdi ve mne. Miluji tě.
Moje dcero, brzo budete všechny ve mně. Tento čas přípravy je nutný, neboť
mnohé z mých dětí se nestarají o mou svatou Přítomnost, kterou v sobě brzo
uvidí. Jdou po své práci, aniž by se staraly o to, co přichází. Dnešní děti žijí ve světě
bez lásky, jsou mrtvé opravdovému životu. Ano, mé děti už se nedávají lásce k
bližnímu, neboť všechno směřuje k požitku smyslů a k materialismu. Tento dnešní
svět zkazil mé děti. Žijí sobecky ve světě, kde všechno je koncipováno jenom k
uspokojení vnějších pocitů.
Miluji tě, má dcero, buď se mnou, svým Bohem, pro tvé bratry a sestry. V Boží
Vůli, ty je bereš do sebe a pokorně mne prosíš, abych je připravil na svůj svatý příchod. I když trpíš vědouc, že jejich spása bude doprovázena bolestmi, je třeba, aby
se tak stalo. Já, tvůj Ježíš, který je zná, vím lépe než ty, že jejich utrpení jím budou
nutná. Bude to k jejich dobru. Neznepokojuj se s tím co neznáš, chci je všechny,
ano, všechny!
Mé děti, vězte, že jisté děti, od svého narození nežijí, než aby uspokojily jejich
požitky smyslů. Narodily se v tomto světě, neznajíc nic jiného. Vy, malé děti, které
tak vroucně milujete tyto pomíjející rozkoše, což nevíte že trvají jenom okamžik?
Okamžik pocitu radosti a potom nic, už zase odlétl; jako letní vánek, před prudkým nárazem horka, už nezbývá nic.
Já, jenž jsem ve vás, jsem živý, žiji ve vás, nemůžete mě ignorovat. Nemějte strach
mi dát váš život; Já, Ježíš, ho obohatím hojnými milostmi, které vás nechají růst ve
mně, Bohu lásky. Jak velice vás miluji!
Jsem ve vás, mé maličké, jsem Bůh naplněn láskou ke každému z vás. Vím, že
nechcete přerušit svůj neklidný život, chcete žít aniž byste mě znaly; Dává vám to
klidné svědomí, vzhledem k vašemu chování. A v tom, co se týče mě, říkáte, že
mne milujete, ale bez ničeho více, neboť láska ke mně nesmí změnit vaše zvyky
života.
Já, já vás chci mít v sobě v lásce, ne jenom na jistý čas, ale na věky. To, co vám chci
nabídnout, je štěstí, to opravdové, to, co dělá šťastným. Už nebudete poznávat utrpení, ani smrt.
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Ale pozor, jestli chcete poznat toto věčné štěstí, nemyslete si, že budete dále žít
jako děti, které nemyslí na to, než jak ukojit své žádosti smyslů. Nemohu vám to
dovolit, neboť to co nyní prožíváte, je porážka ve vašem životě. Já, Láska, vám slibuji jenom štěstí, mé děti. Čtěte a shledáte, že to, co hledáte je opravdová láska.
Bůh stvořil muže a ženu. Tyto dvě děti lásky byly sjednoceny, aby jiné děti lásky
přišly na svět. Dobře si toto přečtěte: Je to ve svátosti manželství, co dvě bytosti
lásky se musí sjednotit na věky. Sjednocujíc se, nejsou než jedno, v této jednotě
lásky, láska vzkvétá a dává teď zas ona ovoce, které zvětší jejich lásku. Když se láska
dává, jsou to dvě děti, které se dávají, nesnažíce se dávat aby dostaly zpátky; dávají
zdarma. Ty dvě chtějí být jedno pro druhé celé. Je to jenom láska, co se může takto
dávat aby neznala nic než lásku. Když dvě bytosti se dávají, dvě těla se spojí, aby
dala Bohu ovoce, které vzejde s tohoto intimního vztahu lásky. Je to Bůh sám, kdo
vybere dítě, které přijde na svět skrze toto spojení.
Bůh je Život. On vdechl život do muže a on, když vloží zárodek života do ženy,
ona přijímá život v ní a Bůh, který je také v ní, přijímá tento pohyb života. Od
Adama, Bůh pokračuje v dávání jeho dechu života, neboť Bůh je láska, on miluje
dávat. Je to od okamžiku, kdy dítě se začíná formovat v lůně matky, co život v něm
je přítomen. Boží Život je přítomen v této malé bytosti.
Když se mužské semeno snaží vniknout do zárodečné buňky, jedno jediné vstoupí,
nebo možná dvě, aby utvořila dvojčata, atd.; toto se děje v Bohu. Bůh zná všechny
své děti, které mají přijít na svět, on je všechny vybral. Bůh je Působení, on je
pohyb života.
Jsem to já, Láska, jenž žehnám toto spojení skrze svátost manželství. Vlívám do
každého z nich milosti lásky, aby se daly jeden druhému. Já jsem Láska, jenž dává
a přijímá. Já jsem ten pohyb lásky. Vše přichází ode mne. Beze mne by toto gesto
bylo banální. Bylo by to gesto položené mezi dvěma dětmi, které po sobě netouží
než fyzicky, jelikož by bylo položeno bez lásky, jenom jejich smysly by obdržely
uspokojení; toto by byla jenom tělesná přítažlivost.
Můj pohyb lásky je zcela jiný: je čistý, dává se, aby se líbil druhému, neovládá,
nehledá sobecké uspokojení, je zdarma; není než laskavost, úcta a něžnost. Vše
kolem něho je pravdivé, neboť jsem to já, kdo jej živím svou láskou. Skrze jejich
intimní vztah jiné děti lásky přicházejí na svět. Moje stvoření se děje v pohybu
lásky.
Je zde pohyb lásky, jenom jestli muž a žena mají v sobě lásku. Jsem to já, Bůh, kdo
jim dávám moji lásku a potom zase ony, jenž jsou láska skrze mne, se dávají jeden
druhému v lásce, která není jiná než moje láska. Beze mne by tam nebyl tento
pohyb lásky, opravdová láska se dává. Je svobodná a nenutí. Jenom ty, které jsou
láska, se dávají druhému v tomto pohybu lásky. Jsem to já jenž v nich žiji, kdo jim
dávám milosti lásky, aby byly bytostmi lásky.
V intimním vztahu lásky, je spojení dvou dětí lásky, které se nechávají unést tímto
pohybem lásky: Bytost mužská pronikne bytost ženskou. Muž z něho nechá vyjít
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zárodek života, jenž vstoupí do svého hnízdečka,2 aby utvořil bytost lásky. Vše je v
pohybu lásky. Láska jsem já a já jsem ten pohyb. Není to ostuda, mé děti, mluvit o
pohybu lásky.
Vidíte, mé děti, Satan, ten zrádný, můj nepřítel, pokoušel Evu, aby jedla ovoce ze
stromu dobra a zla. A pak zase ona svedla Adama, aby jedl to zakázané ovoce, a
tak poznali zlo, i když v nich nežilo než dobro. Toto gesto způsobilo, že všechna
čistota v nich se dala na útěk, poznali, že jsou nazí.
Protože Satan svedl ženu, poznala, co je zlo. Žena se dozvěděla, že svádějíc muže,
ho může ovládat skrze svůj půvab, stejně jako muž, že uspokojujíc ženu, jí může
ovládat skrze svou mužnost. Protože zlo jim je známo, žena může ovládat muže a
muž může ovládat ženu.
Toto se nikdy nemělo stát, mé děti, ale protože Adam a Eva mě neposlechli, Boží
Vůle se od nich odebrala, museli žít v jejich lidské vůli. Dnes všechna stvoření jsou
svobodná dělat dobro nebo zlo. Satan je původce zla. On chtěl vložit do muže a
ženy moc jednoho nad druhým. Tato moc narušila pohyb lásky dvou bytostí, které
se měly dávat v lásce aby neznaly než lásku.
-Láska se dává. Dvě děti, které se naučí si dávat lásku, se nemohou zklamat, ale
když dávají z důvodu, aby za to něco obdržely, nebudou v sobě moci poznat pocit
uspokojení, protože budou příliš zaneprázdněné jejich potřebou.
-Láska je zdarma. Když dvě bytosti se svobodně milují, obě chtějí vidět druhou
rozkvétat. Jenom tehdy, mohou přijímat výměny opravdové lásky, bez povinností
z jedné nebo z druhé strany. Dvojice se rozvíjí v radosti.
-Láska se respektuje. Když jeden ze dvou se cítí nucen se dát, protože ten druhý
mu nechává cítit svoji potřebu, je zde citové vydírání. To mezi ně přivádí mrzutost
a jednou je to rozdělí. Respekt působí vzplanutí lásky, když není odporován.
-Láska se nabízí. Jak jsou krásné ty děti, které nic nežádají a se nabízejí, aby druhý
se cítil šťasten! Sdílení je v jejich každodenním životě.
-Láska je zdarma. Já ti dávám, ty mně dáváš a jsme šťastné. Ano, mé děti, toto je
láska dvou dětí, které se milují aniž by ubližovaly jeden druhému. Protože se
milují, rozvíjejí v sobě pocit hrdosti býti spolu. V očích všech, chtějí být jeden pro
druhého: jedno.
Mé děti, jak si můžete myslet, že tento pohyb lásky, nebude dovolen v mé Nové
Zemi? Vy, děti, jenž chcete ignorovat, že vás miluji, si myslíte, že jestli žijete v mé
lásce, toto vám zabrání mít intimní vztahy lásky. Mé děti, je to proto, že máte v
hlavě vaše nečisté myšlenky a skutky, které jste činily. Vy jste se neměly v úctě, vy,
děti Boží a stydíte se, když pomyslíte na to, co jste činily vzhledem k očekávání
vašeho Nebeského Otce.
2. Ve vejcovodu se ubytuje vajíčko. Vajíčko je hnízdečko lásky.
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Úkon není hanebný, ale vy jste. Úkon není zakázaný, je to jak ho děláte, co ho činí
ošklivým. Úkon není chybný, je to zneužívání v intimních vztazích, co vás činí
chybnými. Zneužívání, mé děti, činí úkon nežádoucí, činí ho všedním.
Milujete-li svého manžela, svoji manželku, dáte jí všechno to, co je pro ní nejlepší.
Jestli-že zneužíváte intimního vztahu, nenaleznete než stranu potřeby a strana příjemná bude nepřítomná. Vy, kdo milujete pamlsky, není zakázáno je jíst, ale jestli
je jíte ve velkém množství, učiníte se nemocnými a přece, vy milujete pamlsky! Je
to zneužití co činí člověka nemocného, ne ty pamlsky.
Mé děti, myslíte, že chtít mít intimní vztah bez myšlení na potřebu druhého, ale
jenom na svou vlastní, je opravdu skutek lásky? A vy, které to činíte, jenom abyste
si dokázaly, že jste pánem nebo paní situace, zatím co zdrženlivost by se vám lépe
hodila, je toto rozumné? Tato chování jsou neuctivá. Chybí vám úcta k druhému a
k vám samotným. Chtít ovládat a dohlížet je opomenutí vůči lásce, která je ve vás.
Mé děti, když máte intimní vztah lásky, darujte se s láskou, berouce na sebe ohled.
Jestli-že neberete ohled jeden na druhého, nejste dětmi lásky, stáváte se dětmi zla.
Jste jako bytosti neuctivé vašeho vlastního těla, neboť dítě, které miluje svou
vlastní osobu, jí dává lásku. Jestli neodpoví na žádost druhého, je to proto, že se
nechce dávat jenom aby uspokojilo potřebu druhého. Toto dítě chce myslet na
svoji vlastní osobu, která si žádá lásku, nechce se cítit zahanbeno, konajíc gesto,
které ho vede ke svému vlastnímu zhanobení. Mé děti, když někdo koná gesto
proti sobě samému, dojde tak daleko, že už nemiluje sám sebe tak jak je.
Jestli-že jeden ze dvou si přeje mít intimní vztah, nesnažíce se vědět, jestli druhý
to opravdu chce, je to proto, že nechce kontrolovat to, co pociťuje; zneužívá svých
požitků smyslů, užívá moci. Tato moc přichází z toho, co je špatné, ne z toho, co je
dobré; přichází z jeho slabosti. Mé děti, chtít mít intimní vztah neposlouchaje než
vaše sexuální vzrušení aniž byste ho ovládaly, to není braní ohledu na vás
samotné.
Když procházíte kolem pultu s pamlskami a máte pokušení je jíst, i když víte, že
jste je už právě jedly, bude to dobré pro vaše zdraví? Jestli-že úmyslně ignorujete,
že z toho budete nemocné, je to proto, že samy sebe nemilujete. Pomyslete na ty,
které pijí, které jedí, které sportují, které řídí respektujíc omezení rychlosti a
mnohé jiné věci; všechno toto není škodlivé, ale zneužívání je. Neovládáte-li vaše
emoce, budete to vy samy, kdo ponesete následky. Toto není respektování vaší
osoby, každé z vás je jedinečné, jste to vy, kdo jste pánem svého těla, ne ty druhé.
Jsem to já, Bůh, kdo vám jej dal, skrze mou moc lásky.
Stvořil jsem Adama a Evu, skrze jejich intimní vztahy lásky, oni stvořily jiné děti
lásky, které jsem já sám vybral. Vy pocházíte ze mne, máte v sobě můj dech života,
moji lásku. Muž a žena jsou láska. Pocházejí ze mne, Lásky. Láska je jako kytice,
jejíž každý květ nese vůni svobody, dobroty, něžnosti, laskavosti, vděčnosti, souladu, darování, respektu, trpělivosti a bezplatnosti. Dítě, které chce vše pro milovanou bytost, musí milovat Lásku. Ano, mé děti, velmi brzo se dozvíte, že láska
přichází ode mne. Celá tato kytice lásky, já jsem jejím Autorem. Když dvě děti se
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milují, jsou v této kytici lásky, protože jsou láska. Já jsem Láska. Přijde jeden den,
kdy se uvidí v této kytici lásky a budou vědět, že láska přichází od Boha Otce.
Když člověk myslí, že je pánem své sexuality, je to proto, že se dělá pánem požitků
svých smyslů. Jsou-li tyto požitky ve vás, je to proto, že se musíte znova stát dětmi
laskavosti a něžnosti. Není dovoleno abyste si sloužily vašimi pocity ke zneužívání
vztahu lásky. Zneužívaje jich stále znovu a znovu, mé děti, vy vyčerpáváte váš
zdroj štěstí. Zneužívání z vás učiní otroky vašich citových požitků.
Mé děti, intimní vztah lásky byl zdeformován. Skrze jeho užívání, člověk učinil s
tohoto gesta lásky, způsob vlastnictví, výkonu, osobní rozkoše a vydírání, jdouc
tak daleko, že říká, že 50% úspěchu manželských dvojic závisí na sexualitě, zatím
co se nechává stranou opravdová hodnota lásky. Láska není sexualita, není ukojení vašich smyslových požitků, láska je dar vaší celé osoby. Intimní vztah lásky je
pohyb lásky. Když dvě bytosti se s láskou dávají, sjednocují se aby nebyly než
jedno bytí; jejich pohyb se stane jedním jediným pohybem, je to čistota.
Vy, mé děti, vy si myslíte, že mít intimní vztah lásky se týká jenom sexuality. Sexualita je váš výmysl. Vy nemyslíte než na vaší sexuální potřebu, nechcete než sama
sebe uspokojit. Vaše žádost je poznat vzrušení, jenž vám dá požitek. Mé děti, vy
jste přestaly poznávat lásku, abyste pocítily vzrušení a už nevíte, co je láska. Máte v
hlavě jenom vaše sexuální uspokojení vámi vymyšlené a vyvolané Satanem. Jaké
pokoření pro vás, když si myslíte, že sexuální vztah záleží na tom, co cítíte fyzicky,
na úkor lásky, která vás zaplaví! Jsem to já, Láska, mé děti, jenž k vám mluví, jenž
vás miluje, jenž vám chce dát poznat, co je opravdu láska.
Mé děti, zdali-pak děťátko, které přijde na svět, se potřebuje cítit sexuálně milováno? No tak! Říkat že láska záleží na požitcích smyslů je omyl, je to podvod. Toto
bylo rozšiřováno skrze muže a ženy, které chtěly ospravedlnit jejich neovládané
náklonnosti. Kolik jich věří tomuto paradoxu: že buďto je muž mužný v jeho sexuálním chování, a nebo že není mužem; že buďto je žena senzuální, nebo že je
chladná. Toto všechno bylo rozšiřováno jistými osobami, které chtěly učinit z
jejich života přehnanou sexuální výkonnost, dokazujíce muži a ženě, že není normální nežít se svojí sexualitou.
Tyto děti tohoto světa předaly tyto chybné hodnoty a váš moderní svět je vystavil
na oči všem mladým, používajíce fotek a knih a zrežírujíc televizní scénáře za účelem vychovat mladé aby byly svobodné tak jak ony samy si přály, toto jim ulehčilo
svědomí. Všechno bylo zdeformováno těmito dětmi, jenž byly v nedostatku lásky
a to už od chyby neposlušnosti. A dnes, vy, oklamané děti, říkáte, že sexualita je
pro dvojici prvořadá. Pohleďte na počet rozvodů a zamyslete se!
Čím více zneužíváte intimního vztahu, tím více se vyčerpáváte a už vám nic
nezbude, neboť výkon není láska, je to vlastnění a sobeckost. Vše ve vás se stává
metodické, už tam není opravdový, čistý cit. Některé se dostaly tak daleko, že jsou
nucené se utéci ke lsti, aniž by věděli, kam je to dovede. Stáváte se předměty
pokusů, nemyslíte než na uspokojení vašich nezdravých požitků, skrze zneužívání
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vašich vztahů. Vše je jenom povrchní a vy se nestaráte o své nitro, jenž potřebuje
opravdovou lásku.
Myslet si, že láska vaší dvojice záleží na vašich sexuálních vztazích, je uvádět vaši
dvojici v nebezpečí. Rozumíte, že když se toto zmenší, nebudete si už jisté láskou
druhého pro vás a budete tím trpět. Vyvine se ve vás pocit viny vzhledem k vaším
vztahům dvojice do takové míry, že budete mít strach že budete souzené, jestli
neodpovíte na sexuální potřebu druhého.
Nic není víc nesprávné, než si myslet, že úspěch vaší dvojice záleží na vašich sexuálních vztazích. Mé děti, láska, to není uspokojit druhého skrze sexuální vztahy,
neboť v momentě, kdy už nebudete schopné odpovědět na sexuální žádosti druhého, budete žít v obavě, že nejste milovány takové jaké jste. Jaká nebezpečná
fóbie! Váš život lásky je ve vás, není v těchto zneužitých vztazích. Láska vás
nechává žít v pokoji a ve shodě, ne ve strachu.
Chtít mít neoprávněné vztahy k ukojení nadměrných požitků, buďto v manželství,
nebo mimo manželství, z vás činí otroky vaší smyslnosti. Vaše požitky smyslů vás
ovládají a to pro vás není dobré. Vy neberete ohled samy na sebe, když si sloužíte
vaší laskavostí a vaší něžností, která je ve vás, jenom k ukojení vašich smyslových
požitků. Pácháte zlo, stáváte se neuctivými dětmi toho, co jste a stáváte se dětmi
nedbalými.
Bůh vám všechno dal. Dal vám city, abyste byly láska. Vše přichází od něho. Berte
ohled na vaše city. Jsou ve vás, protože vám byly dány, abyste byly v tomto pohybu
lásky. Všechno je v Bohu.
Žena je ve mně, je částí mého Bytí. Dal jsem jí část ze mne, aby byla s milovaným
bytím. Když žena vyšla z muže, vyšla ze mne Boha, neboť já jsem Stvořitel muže.
Vše je ve mně.
Když se žena nechá vzít pohlazením pohybu, dá sama sebe, aby doplnila tento
pohyb: Všechno v ní se dává v lásce. Žena je v tomto pohybu, ona je pro mne to co
je pro muže. Žena je moje dílo, vložil jsem do ženy svoje působení, aby přivedla na
svět dítě v lásce. Když muž pronikne ženu, je to proto, aby tam vložil klíček života,
jsem to já kdo činí tento pohyb. Když tento pohyb je v moji lásce, já jsem Působení. Vše přichází ze mne.
Já jsem Boží Vůle. Vše je moje Vůle když tento pohyb je ve mně. Je to skrze vaše
ano ve svátosti manželství, že zde je tento pohyb lásky. Učinil jsem muže a ženu
pro lásku, aby se rozmnožili v tomto pohybu lásky. Žádné dítě nepřijde na zem
aniž bych jej vybral; já jsem Působení, Slovo. Já, jenž jsem Láska, vás žádám abyste
respektovaly toto gesto lásky; je ode mne, ne od vás. Jsem to já, Působení tohoto
pohybu, vše je ze mne, Stvořitele, vše pochází z Lásky.
– Žena je krásou, je to, co jsem chtěl, aby byla pro muže.
– Její společnost mu musí být příjemná, neboť všechno v ní dokazuje muži moji
něhu pro něho.
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– Žena je skvost mého stvoření, je perla v mé skřínce na klenoty.
– Všechno v ní je hnízdečko lásky, toto hnízdečko lásky je poduška mého stvoření.
– Vložil jsem do ní plodnost pro mé stvoření, neboť celé její nitro je sestaveno k
tomu, aby přijala klíček lidského života.
– Má v sobě moje stvoření skrze moji moc, nechává se vzít mým pohybem života.
– Moje mateřská Přítomnost je v ní, jsem to já kdo to tak chtěl, jsem mateřský
Bůh.
– V sobě, nesu život, jste to vy koho nesu.
– Moji mateřskou lásku já dávám ženě, aby byla matkou skrze mne, jsem to já, kdo
jí dává lásku, kterou musí předat dítěti lásky, které nosí.
– Živím jí svojí láskou, ona je potravou Boží, aby krmila dítě Boží, které má v sobě.
– Stejně jako já, ona dává život.
– Žena je moje Přítomnost, a skrze mou přítomnost v ní, já ji dávám to co je ve
mně: vás.
Mé děti, vy jste všechny ze mne. Já jsem mateřský Bůh. Váš život dětí Božích je
zcela ve mně. Vy mě patříte, moje lásky, já jsem učinil stvoření. Žena je moje dílo,
ona je dílo mého stvoření. Je to z jejího nitra, odkud vychází moje stvoření. Láska
miluje proniknout do jejího hnízdečka, aby tam vložila klíček života. Nitro ženy je
jeho hnízdečko, ono je pro Lásku.
Každá bytost, jenž se dává, se dává Lásce. Když muž se sjednotí se ženou, už
nejsou dva, ale jeden; stávají se moje všechno. Učinil jsem muže a ženu, aby obnovovali můj pohyb lásky. Když jsou sjednoceni jeden v druhém, je to Láska jež
oplodňuje svoji lásku. Jsem do vás zamilován, mé děti. Láska je zamilována do
svých bytostí lásky.
Když žena neodpovídá na tento pohyb lásky, odmítá se svému Bohu lásky, činí
jenom skutek přítomnosti, aby muž byl v ní. V tomto sobeckém pohybu, myslí
jenom aby dala svůj půvab, aby muž byl v jejím bytí. S její zkušeností ví jak manipulovat muže, aby od něho dostala to, co chce pro svůj vlastní požitek. Všechno v
ní ztrácí svůj půvab, už není nic než předmět žádostivosti.
Muž na ní hledí aniž by jí chtěl dát svoji laskavost a svoji něhu, nemyslí na nic než
aby ukojil své požitky smyslů. Všechno se pro ně stane všední. Ano, mé děti, když
dvě bytosti se nedávají pro nic jiného, než aby uspokojily jejich vnější požitky, už
tu nejsou dvě těla, která se dávají. Tento pohyb je neplodný, je jenom zevnější.
Tento neplodný pohyb byl proveden jenom pro uspokojení.
Všechno co je moc, nepřichází od lásky. Žena, která zneužívá svého půvabu, aby
ovládala muže, je v moci. Moc ponižuje lidskou bytost, dělá jí nižší než zvíře. Mé
děti, chcete-li být výkonné ve vaším intimním vztahu, to znamená, že jste nic
nepochopily; všechno je v něžnosti, laskavosti, ve svobodě a v ohleduplnosti.
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Já jsem Láska. Láska miluje dělat šťastné ty, které se jí dávají. Adam a Eva byly
dětmi pohybu lásky. Musely poznat tento pohyb lásky, aby přivedly na svět děti
lásky. Satan je svedl, aby je oklamal. V tomto podvodu oni neposlechly Boha Otce.
Poznaly v nich svou vůli, jenž byla slabá. Byly, skrze svoji slabost, nevědomé toho,
čím měly být.
Satan jich využil aby je ponoukal k tomu, aby měl jeden nad druhým moc. Tato
moc vložila do Adama tak velkou slabost, že byl neschopen se cítit šťasten, on,
jediné dítě země stvořené mýma rukama, které dostalo život skrze můj dech.
Musel pracovat aby země přinesla ovoce, on, kterému mělo všechno patřit. Pokud
se týče Evy, tato moc jí dala poznat nátlak vzhledem k Adamovi. Ona, která byla
ženou zplození mého stvoření, musela do budoucna rodit v bolesti.
Oba dva pocítili takovou hanbu! Nemohli se udržet v čistotě, kvůli jejich smyslům, které zeslábly skrze hřích. Jejich chování poznalo nesvár. Už nebyli schopni
se dávat jeden druhému v tomto pohybu lásky. Vy, mé děti, jenž už nedokážete
rozpoznat co je pro vás dobré, vy si škodíte ve vašich intimních vztazích. Škodit si,
to je když se dáváte abyste obdržely jen to co se vám líbí, aniž byste se staraly o
druhého.
Mít intimní styk, mé děti, není hra, ve které muž se dělá pánem a žena zranitelnou, aby se navzájem roznítily skrze jejich vnady. Muž, jenž se dává ženě v intimním styku lásky, to musí dělat v jemnosti, musí jí ukázat, že jí miluje s gesty,
plnými něžnosti. Žena vrací muži jeho něžnost. Skrze laskavost dává muži své bytí
a je to v lásce co už nebudou než jedno tělo.
Jestli-že žena není v dispozici k provedení tohoto styku, muž musí zůstat trpělivý;
nesmí učinit ženu vinnou kvůli této zdrženlivosti. Když je všechno provedeno v
pohybu něžnosti, tento muž dává ženě vzlety lásky. Je šťasten, že ona mu je na
blízku, aniž by z ní dělal svou otrokyni, nutíce ji k intimnímu styku.
Když se všechno děje v pohybu lásky, muž, jenž čeká na svou ženu, projevujíc jí
vzlety něžnosti, jí ukazuje, že ji miluje. Ona, která ví, že on je láskyplný, cítíc se
porozuměná, zůstává veselá v důvěře před svým manželem, který na ní hledí s
opětným poznáním lásky, kterou mu žena vrací za jeho laskavost. Vše je pohybem
lásky. Jsou dětmi lásky. Svobodně se milují, aniž by byly jeden druhému otroky
lásky.
Žena poznává, že je dobré se nechat milovat. Před trpělivostí jejího manžela,
dokáže poznat svoji hodnotu. V tomto pohybu lásky se žena učí být sama sebou.
Milujíc kdo ona je, stává se pro něho příjemnou společnicí, dává se mu v lásce,
nezadržujíce vzlety laskání, které se líbí jejímu manželovi. Vše je v souladu, ona
mu vrací jeho vzlety něžnosti. Když toto pro ní není možné a její plodné dny jsou
u konce a začne menstruace, musí mu být příjemnou společnicí, projevujíc mu
svoji laskavost, aby mu tak vrátila jeho dobrotu. Vše je pohybem lásky.
Žena, která zneužívá svých vnad k tomu, aby udělala ze svého těla předmět manipulace, dělá muže nejistého ji uspokojit. Manžel se nemůže obměkčit před jejím
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sobectvím. Vyvine v sobě pohyby odmítnutí. Muž se stane pro ženu bytím, jež
ztratilo svoji mužnost, ona už nemá důvěru v její moc svádění, učiní tedy z něho
bytost jí podřadnou. Chtějíc dohlížet na jeho život, snaží se ho ovládat. Její zklamání jde tak daleko, že ho odmítá. Taková je moc, když tam není láska.
Já vám navrhuji lásku tak velkou, že si nemůžete představit, co ve vás bude moci
udělat. Já vám ji ukážu, budete zamilované do lásky. Mé děti, když milujete Lásku,
Láska nechává ve vás vzrůst lásce pro vašeho bližního. Je to v opravdové lásce, jenž
budete žít. Láska ve vás se rozvine. Láska vás učiní láskou a tímto způsoben učiníte vaši manželku šťastnou, nebo vašeho manžela šťastným. Budete dávat lásku
skrze lásku. Jste bytosti stvořené k milování. Mé děti, nechte mně vám ukázat, jak
se navzájem milovat. Jsem ve vašem nitru. Dejte mně vaše ano Lásce a já vám dám
lásku ve vás. Jsem do vás zamilován.
Pojďte, mé děti. Čekám, abyste se rozhodly. Buďte velice opatrné a vezměte vaše
ano vážně, neboť čas mého příchodu je velmi blízko. Pohleďte na obzor, přicházím. Miluji vás. Ježíš Láska. Miluji tě. Amen.
207 – 14. srpna 2001 (pokračování)

Ježíš

Když požitky smyslů zpustoší vaše nitro,
naprosto se oddáte svým smyslům.
Má dcero, jsem v tobě, daruj se pro ty, které nosíš skrze mne, Lásku. Miluji tě. Má
dcero, poslouchat, je obětovat Bohu to, co ti dává. Vše co je dobré přichází od
něho. Poslušnost k mému hlasu je milost pro tebe a pro všechny mé děti. Já jsem
Slovo, jež chce, aby ho všechny slyšely. Mé děti, miluji vás, jsem ve vás. Žádný z vás
mně není lhostejný, ani ne ty, jež užívají násilí proti mým maličkým dětem.
Mé děti, vaše nečistota je proti vám a vaše gesta, která ukojují vaše požitky smyslů,
jsou proti mně, Lásce. Já jsem se obětoval abych vás očistil. Vy, propadlé zlu, je
třeba přiznat vaše hříchy, litovat jich a je vyznat, abyste obdržely moje odpuštění.
Je třeba přijít ke mně v Eucharistii, abyste se živily mými milostmi. Je třeba se
modlit za to, abyste odolávaly pokušení a nespadly do Satanových léček. Je třeba,
abyste se úplně odevzdaly do Boží Vůle, abyste tak došly k poznání že jste děti
Boží. Je třeba zemřít ve mně, Lásce, abyste se znova zrodily v lásce Boží.
Kolik z vás děláte odporná gesta s malými dětmi. Nutíte mladé chlapce a děvčata,
aby dělali nemravné doteky. Berete je bez jejich souhlasu a oni kvůli vám trpí.
Sloužit si pěknými slovy k jejich obelstění, abyste dosáhly vašeho cíle, je proti
jejich svobodě: je to vydírání. Tyto návrhy jsou zvrhlé. Projevovat jim vaši laskavost jenom proto, abyste z nich učinily otroky vašich nezdravých požitků, je urážkou jejich křehké bytosti. Svíjejí se uvnitř hanbou a bolestí. Celé jejich nitro křičí
pomstu proti vám. Vy, jejich agresoři, toho ponesete stopy, když se přede mnou
ukážete. Vy, jenž se nechcete zastavit, vy budete ti jediní viníci, né ony, neboť ony
jsou nevinné a jsou mučené ve vašich rukou.
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Většina z vás, mé děti, když jste byly malé, jste podstoupily nátlaky, a zadržely jste
v sobě stopy tohoto zla. Toto není důvod k tomu, abyste dávaly podstoupit druhým to, co jste vy sami podstoupily. Žádám vás, abyste si přestaly působit bolest a
ustaly v tomto násilí vůči mým maličkým dětem.
Což nevíte že zlo ve vás vás ničí? Neřeknete-li od nynějška ne vaším špatným
náklonnostem, jste v nebezpečí, že ve chvíli vašeho soudu řeknete ne Lásce a
následek vašeho ne vás nechá poznat oheň, který vám dá pocítit to, co jste dělaly
druhým. Každým momentem bude tento oheň zestonásoben, neboť tento oheň
nikdy nevyhasne, ale zhustí se aby vám dal více bolestí. Mé děti, peklo je místo,
kde zlo kraluje a zlo je živeno zlem; čím více trpíte, tím více váš hněv roste a stáváte se stravou zla. Satan je autorem zla. Říkám vám tyto věci, abyste si uvědomily,
že všechno zlo kterého se dopouštíte na zemi, vám bude vráceno.
Jestli jste prožily urážlivé ohmatávání na vaší osobě a nebo jestli jste byly nucené
účastnit se oplzlých výstupů a proto nyní poznáváte nečistá vzrušení, je třeba,
abyste tato vzrušení odhodily daleko od sebe. Pozor, mé děti, Satan si vámi slouží,
aby škodil druhým. Probouzí ve vás nezdravé požitky, které vámi byly poznány
bez vašeho souhlasu a ponouká vás ke zlu. Jestli si vyberete učinit zlo, abyste pocítily tato nesprávná vzrušení k vám samotným, sloužíce si mými malinkými dětmi,
budete vy samy vinné vašich činů a moje spravedlnost bude na vás. Vy samy
budete příčinou vašich vlastních bolestí, vy které působíte bolest mým nevinným
dětem.
Dělat druhým to, co vám druzí udělali vám je zakázáno, je to obnovování zla, je to
živení zla, je to buzení zla a dávání mu síly, která vás naprosto zničí. Jak budete
zahanbené! Vy, hanba vašeho bytí, když se uvidíte, budete se chtít ztratit, takovou
hrůzu vám to způsobí. Abyste zabránily této bolesti, některé z vás, budou plivat na
Lásku, aby už neviděly tuto hanbu, jenž živily během jejich života na zemi.
Mé děti, zlo je ve vás. Vy znáte svoje chyby, ale nemůžete na sebe hledět očima
duše, protože jste si daly přes oči pásku, abyste se nesoudily. Ďábel je tak úskočný,
ponouká vás abyste se nezastavily. Vzbudí události, které vás vedou k tomu, abyste
chtěly znovu prožít tyto požitky smyslů a pohrává si s vámi. Když vás vidí dělat to,
co je zakázáno, jásá v jeho škodolibosti, směje se, když vás vidí zahanbené, má rád
vás vidět nešťastné neboť ví, že to znova uděláte. Drží vás vězni ve svých sítích.
Když podlehnete vašim zakázaným žádostem, je to jeho dílo, je to on původce
tohoto zla.
Jestli nepřijdete ke mně, abyste odolaly vaším zakázaným náklonnostem, nebudete se moci vyhnout Boží spravedlnosti, bude to nemožné. Lidé zformovali
zákony, hájící tyto činy proti vaším vlastním dětem a proti jiným malým dětem.
Vy, jenž se jim snažíte ukrýt vaše zhoubné následky, nemůžete je ukrýt před
Bohem, neboť Bůh je ve vás a ve všech dětech. On všechno ví, on všechno vidí, je
všudypřítomný. Jestli vaše gesta jim jsou neznámá, nejsou neznámá vám a jste to
vy samy, jež se budete soudit s mojí spravedlností.
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Mé děti, žádám vás, abyste už nečinily zlo mým malinkým dětem. Přijďte mě
požádat o sílu odolat Satanovi; dejte mně vaše ano a já, Láska, jenž žiji ve vás, do
vás vleju milosti světla, které vám dají vidět moje světlo; přivedu vás k cestičce
lítosti, kde jsem zasel milosti lásky; naučím vás trhat tyto milosti, aby vás živily;
takto objevíte, že ve vás je láska, jenž je štěstí a čistota vám přijde ukázat, jak je
dobré se cítit čist.
Vaše oči pohlédnou na druhé a uvidí, že to jsou mé děti. Když budete s jedním z
mých dětí, budete to vy, před vámi samými; poznáte se v tomto dítěti, jež na vás
bude hledět, protože to je moje láska, co bude mít v sobě pro vás; řekne vám:
“miluji tě, tatínku. Jsem tvé dítě. Chci tě milovat, protože mně dáváš svou lásku.”
Budete mít v sobě tak hodně lásky k vašemu dítěti. Nebudete chtít nic jiného než
dobro pro vaše dítě a pro vaše ostatní děti. Objevíte v něm odpuštění, neboť vše v
něm vám řekne: “Nyní vím, že mě opravdově miluješ. Dal jsem Bohu ty pohyby,
kde jsi mně žádal, abych ti dal okamžiky požitku, zatímco celé moje bytí odmítalo
a trpělo. Dávám ti svoje odpuštění.”
A vy, jenž jste hledaly zakázané požitky s nezletilými dětmi, zatím co byly pod vaší
zodpovědností, objevíte ve vás lásku, která chrání, která se dává, aniž by něco
žádala nebo vyžadovala. Nebudete jim moci ublížit, neboť ve vás nebude nic než
dobro. Vše ve vás bude křičet lásku k bližnímu a děti, kterým jste ublížily, vám dají
svoji lásku a vy objevíte úctu, svobodu a lásku.
Jsem to já, Láska, jenž jsem v dítěti, které, v Boží Vůli, svědčí o své lásce, protože
vás miluje. Říká vám, že je láska ve mně, Ježíši. Je to skrze jeho svědectví lásky ke
svému agresorovi, jak vás chce dostihnout, abyste potom zase vy mohly odpustit
těm, jenž vás donutily snášet agrese ve vašem mládí.
Váš malý bratr v Boží Vůli: “Miluji vás. Svědčím o své lásce pro každého z vás. Je
mně dáno, v Boží Vůli, že k vám mohu mluvit, skrze Dceru ano Ježíšovi, mou
malou sestru. Vaší bolest před tímto násilím jsem poznal. Bůh, má sladká Láska,
chce, abyste porozuměly, že láska začíná v nitru sama sebe. Není-li tam místo pro
odpuštění, Láska nenajde pokojné místo, kde by se ubytovala. Dát své ano Lásce,
je objevit, že můžeme odpustit.
“Tobě, jenž jsi mi způsobil utrpení, odhaluji svoji lásku pro tebe. Jsem ten kterého
Bůh chtěl aby byl, dítě, jako ty. Protože ty nyní máš lásku v sobě, naučíš se už
nikdy od druhých nežádat aby dělaly nečistá gesta. Poznal jsem tvoje nasycení v
bolesti. Chci aby Bůh do tebe vložil moji lásku abys věděl, že jsem ti všechno
odpustil. Pohleď, Bůh mne nechává říci tyto věci, protože já v něm žiji, jsem v
Božím Mystickém Těle. Nyní když jsem blízko něho v Nebi, kvůli tvému násilnému činu který mě stál smrt po těch zneužitích, vím jak hodně trpíš. Nehněvám
se na tebe, neboť jsem láskou. Jsem v tobě, abych ti pomohl se znovu stát tím
malým dítětem, kterým musíš být.
“Vy, kdo toto čtete, jak vás miluji! Jsem jedna malá duše, váš malý bratr. Je třeba se
modlit za ty, které působí bolest dětem, neboť to jsou ony, ty první zasažené
bolestí. Schovaly ji hluboko v nich, snažíce se zapomenout jejich utrpení. Dejte
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zpět Bohu to, co mu patří, on je Láska a všechny jeho děti mu patří. Miluji vás,
bratříčci, sestřičky.
“A ty, sestřičko3, která pláčeš, protože je také miluješ, jsem s tebou, jsme všechny s
tebou, daruj se. Je třeba se zapomenout když Bůh to od nás žádá. Z lásky, on
všechno dal, je třeba všechno dát.”
Ježíš: Mé děti, pojďte načerpat v mých svátostech božskou Stravu; jsem to já,
Láska, kdo vám ukáže cestu lásky jenž je třeba vzít, neboť věčný život je na konci
této cesty. Má dcero, ty jsi moje pro ně, miluji tě. Dávej, má dcero, tolik tě miluji!
Amen.
208 – 14. srpna, 2001 (pokračování)

Duch Svatý - Ježíš

Vše ve vás je znepokojeno před tím, co jste.
Duch Svatý: Má dcero, jsem Láska. Jsem to já, Duch Svatý, kdo ti diktuje tato slova
v tobě. Napiš co slyšíš pro děti, které hynou a které se necítí milovány tak jak by
chtěly být, neboť všechno v nich křičí nesvár. Já jsem Láska, miluji tě.
Dcera Ano Ježíšovi: Ony jsou přede mnou, ty které nosím v Ježíšovi. Vše v nich je
v utrpení. Jejich tělo je pohmožděno. Jsou rozervány, neboť poznávají, že jsou přitahovány ke stejnému pohlaví jako jsou ony.
Jsou tak mladistvé, ty, co mně Bůh ukazuje. Vidím je ležet ve velmi nízké vodě,
neboť voda je prakticky nepřikrývá; jsou to děti přitisknuté jedny proti druhým,
ležící na břiše pod jednou obrovskou budovou. Tato budova je posazena na četných sloupech. Tyto děti jsou převázané jako mrtvá těla. Jejich kůže se zdá tak
olejnatá! Cítím, že se necítí dobře ve své kůži. Bůh mně upozorňuje, že se potí
hanbou, protože nejsou šťastné když pohledí na svoje pohlaví. Zříkají se svého
narození.
Duch Svatý: Mé děti, všechny děti, před narozením, žijí v lůně své maminky, chráněné tekutinou ve které plavou. Nacházejí se v samotném lůně Lásky. Bůh miluje
své děti, dává jim život. Všechny děti přicházejí na svět s jejich povahou. Nesou v
sobě dary Ducha Svatého, které jim budou nutné ke konání dobra kolem sebe.
Skrze svátost křtu, jsou očištěné od dědičného hříchu, jsou ve velké rodině dětí
Božích.
Já, Duch Svatý, jim dávám světlo, aby konaly dobro.Všechno co je dobré přichází
od Boha. Všechny děti mají v sobě vědění. Vědění přichází od Boha. Jestli žijí v
Bohu, jejich dary jsou pro ně světlem. Činí dobro, slouží Bohu a jsou vděčné za
všechno, co Bůh do nich vložil.
Nechtějí-li žít v Bohu, odmítají se Světlu. Dělají činy, které jsou přesto dobré,
neboť Bůh do nich vložil Život. Bůh miluje všechny svoje děti. Živí je milostmi
3. Dcera Ano Ježíšovi.
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které dává dětem Světla, těm, jenž se obětují za jejich bratry a sestry celého světa.
Ale ty, které jsou mimo Světlo, skrze jejich odmítnutí, dělají špatné činy, protože se
živí jejich špatnými náklonnostmi, které jsou zlo.
Dcera Ano Ježíšovi: Ty co vidím leží na břiše. Nemohouce se přijmout, nevstávají.
Stydí se za svoje pohlaví.
Duch Svatý: Má dcero, Bůh je jediný kdo vybere pohlaví svých dětí. Ty, které
odmítají se rozpoznat jak je Bůh vybral, nejsou hodny se vidět. Je to proto, že leží
na břichu, namačkané jedny proti druhým. Tímto ti naznačují jejich závislost
ohledně k druhým. Jsou oběťmi společnosti, hledí se na ně, jako na extravagantní
děti. Nechtějíc býti jako ty druhé, jsou vyloučeny. Aby se nenacházely samy v
tomto světě, kde děti dvou pohlaví byly stvořeny k plození, seskupují se mezi
sebou.
Dcera Ano Ježíšovi: Tyto děti, které vidím natažené, si naříkají. Mohu slyšet jejich
nářek. Nejsou šťastné z toho, co jsou, chtějí zmizet. Některé si říkají: “Je lepší se
milovat mezi sebou, které jsme stejného pohlaví, než se neznat a plakat samotné.”
Bůh mně dává vidět jeho lásku pro ně. Je v nich, v těchto ztracených dětech, které
si říkají nešťastné, bez chuti k životu.
Duch Svatý: Ale ony, má dcero, bezvýhradní stoupenci zla, nevidí než sebe. Chtějí
žít jenom z jejich pohlavnosti, odmítajíc se chovat jako čisté děti. Dávám lásku
těm, které odmítají se špatně chovat. Když podlehnou, zesílím jejich bytost, aby
mohly odolávat. Vytrvalost zvítězí nad zlem, které živí, aniž by to věděly, skrze
jejich zvyk chodit k zakázané věci.
Dcera Ano Ježíšovi: Jsou tak četné, tyto děti, že moje oči nevidí nic než olejnatá
těla, která se hýbají, aniž by se zvedly. Kdyby chtěly, objevily by, že je pro ně
naděje. Já jsem tam, hledím na ně, aniž bych chápala jejich postoj.
Duch Svatý: Tato skutečnost, že nevíš, proč tyto děti takto jsou, a že nerozumíš
jejich postoji je moje vůle, abych ukázal druhým, že jediný Bůh může soudit jeho
děti, neboť jenom Bůh je zná.
Žádný z vás, mé děti, není na jejich místě, nemáte právo posuzovat jejich způsob
chování. Milujte své bratry a sestry, které trpí. Darujte mně je, jsem Světlo, které
jim přichází ukázat, že jsou milovány, a že jenom Bůh jim dá opravdovou lásku.
Dcera Ano Ježíšovi: Bůh mi dává lásku pro ty, které samy sebe nemilují.
Duch Svatý: Proč jsou jisté děti přitahovány ke stejnému pohlaví jako jsou ony?
Děti moje, abych vám pomohl porozumět, že to jsou nešťastná bytí, oběti světa,
který pozbyl lásky, pomohu vám, z lásky, jim porozumět.
Všechny děti hledají opravdovou lásku, neboť jsou láska. Protože jsou láska od
jejich narození, chtějí lásku. Mají v sobě tuto potřebu, nejsou-li v kontextu lásky,
vyvine se v nich prázdno, jež je učiní zranitelnými po stránce dojmové jako i ve
způsobu chování a celá jejich bytost to pociťuje.
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Dítě které přijde na svět do prostředí které je mimo lásku hledá tuto potřebu lásky.
Všechny děti země mají v sobě tuto potřebu, chtějí být milovány tak jak jsou a
chtějí také milovat ty, které vidí. Tato malá děťátka jsou láska, chtějí lásku. Některé
z nich, ty více citlivé kvůli jejich povaze, trpí hrozně kvůli tomuto nedostatku
lásky.
Když jedno z těchto dětí, přijde na svět, vidí dobře kolem sebe rodiče, jež ho
milují, ale vše v něm je v nejistotě, neboť to, co chce ve svém nitru, neodpovídá
tomu, co vidí. Není si jisto, že to, co vnímá je láska. Je v této nejistotě a Satan to ví.
Rodiče, neznajíce nebezpečí potulující se kolem dítěte které chce být milováno,
milují jeho klid; nekladou si otázku jestli tento klid pochází z toho že je v pokoji a
nebo že je narušené. Zůstávají v jejich vztazích rodiče - dítě a ani si nevšímají
toho, že dítě hledí na jejich chování. Oni, rodiče, se drží ve své tělesné lásce, aniž
by žádali od Boha milosti, aby se mohli milovat jako bytosti lásky.
Dítě ví, jak jeho tatínek je pro něho důležitý; miluje ho, chce být jako tatínek ale
něžná stránka maminčina ho přitahuje více než drsná stránka tatínkova, má z ní
méně strach. Vše se v něm nechá vzít touto náklonností. Aniž by matka nebo otec
si toho všimli, zlo v něm začíná vyvolávat potřeby. Chce sámo sebe shledat tak
něžné a jemné jako jeho maminka. Má rádo se chovat jako ona, toto se stane ženskou spoluúčastí.
Tolik žízní po lásce, že se snaží být zcela jako maminka, neboť nalezlo venku to, co
mu chybí uvnitř. Jeho tatínek je pro něho silné bytí, které je impozantní a které má
rozhodující hodnoty a toto je tak pravda, že se necítí hodno toho, co vidí. Moc by
si to přálo, ale v něm je vše tak křehké! Všechno co chce, je býti milováno tak, jak
ono chce být milováno, bez boje; ano, neboť to, co vidí, je pro něho moc. Je
nešťastné, že není schopno dosáhnout toho stupně jako tatínek. Jelikož má žízeň
po tom, aby bylo milováno, dává samo sobě citové potřeby, které jsou dovršeny
tou jedinou osobou která je prokazuje dobře: jeho maminka. Věří, že opravdová
láska je to, co vidí na venku.
Jeden den, se jeho život začíná obracet k jeho sexualitě. Pohlaví ho přitahuje a jelikož ženské tělo je více přitahující, má rádo to, co vidí. Tělo malého dítěte se
přetváří a v jeho rozvoji vidí jeho tvary které nejsou takové, jaké by si ono přálo.
Stáhne se do sebe, aby na to nemyslelo, je mlčenlivé. Velmi poddajně se dává druhým, aby jim dělalo radost, neboť v jeho nitru trpí. Vše v něm chce býti milováno
s laskavostí a něhou; proto chce být něžné když se nachází s přítelem.
Má rádo ženskou společnost, protože je to, co ono pociťuje, ale jeho pohlaví je přitahováno ke chlapcům. Odmítá se tomu, co cítí, trpí, chce se utéci do sebe, neboť
se stydí za to, co právě objevilo. Jelikož si právě všimlo, že je přitahováno k těm
stejného pohlaví jako ono, stává se snadnou kořistí pro ty, které podlehly požitkům smyslů.
Děti moje, bytost nemůže žít ze své pohlavnosti, je příliš láskou k tomu, aby se
vzdalo toho, co je kolem něho, neboť to, co vidí jsou děti stvořené k tomu, aby byly
milovány láskou k bližnímu. Ale zlo se potuluje kolem něho. Jestli si vybere činit
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zlo, živí toto zlo. Je to Satan kdo vyvolal zlo kolem něho, aby ho ponoukal k tomu,
aby dalo souhlas. Každé dítě, které není v modlitbě a které neumrtvuje své tělo,
aby odolávalo svým špatným náklonnostem, se nechává chytit Satanem.
Svatá Trojice: Má dcero, ty jsi naše, jako ony jsou naše. Já jsem jejich Otec, jejich
Bratr a jejich Láska. My, Svatá Trojice, jsme pro ně jejich jediným zdrojem štěstí.
Daruj se pro naše děti, všechny nám patří.
Ježíš: Moje milovaná, jak tě miluji! Miluj mě. Řekni mi, že potřebuješ to, co ti
dávám. Řekni mi, že mě miluješ, tolik potřebuji, abyste mně říkaly tato miluji tě.
Tento svět nevěřících se musí vzchopit, neboť jestli tyto děti budou takto dále
pokračovat, nezůstane dost času, aby toho litovaly. Jejich slabosti je nechávají dělat
nemravné činy proti jejich vlastní existenci.
Tento nesmyslný svět dosahuje bodu, kdy pozná svůj osud. Nemůže už takto
pokračovat, je v tak žalostném stavu! Ty jsi to viděla ve svém snu. Ty bytosti, ty
zcela malé děti v nedospělém věku, nebyly náležitými bytostmi, byly jako dobytek
jenž je nahromaděn v potu jejich bytí, zápasily se smrtí, cítily se tak nemravné.
Všechny tyto děti jsou bytosti samy sobě neznámé. Ale tento čas je tak blízko
svého konce! Když toto nastane, bude už pro ně moc pozdě; uvidí se v hrozných
bolestech. Byla jsi svědkem jejich žalostného stavu, proto jsi z toho byla tak otřesena. Neporozuměla jsi, že jsem tě chtěl odevzdanou do mé Boží Vůle, abych tě
učinil svědkem mé lásky pro ně, jenž byly dětmi v nejvyšší nouzi. Děti, které jsem
ti ukázal, jsou tak churavé! Ano, má dcero, mé děti v nitru trpí, křičí, aby se jim
přišlo na pomoc. Nevědí jak se osvobodit od toho, co je v nich. Jsou v hrozném
utrpení.
Moje lásko, tento čas jim přinese okamžik světla do tohoto světa tmy. Jestli v sobě
odhalí lásku, dostanou se z této bezvýchodné situace. Jestli-že se nebudou chtít
odhalit takové, jaké jsou, tehdy láska, která je v nich, zmizí na vždycky; nechají se
zničit a to bude na věky. Nebude žádného místa, které by jim přineslo chládek,
něžnost, dobrotu, lásku k bližnímu, pozornost a přátelství; nic kolem nich jim
nedá štěstí. Potopí se, aby se už nikdy neukázaly. Budou bytostmi bezectné bolesti.
Ach! děti mé, rozumějte, co vám chci říci. Používám každého způsobu, abych vám
dal porozumět, že tento čas, ve kterém žijete, už nemá žádný smysl, nemůže už
takto pokračovat. Jsem Láska, jenž k vám volá: “Pojďte ke mně, jsem Láska, jež žije
ve vás. Nenechejte se umřít. Nenechejte se zaniknout.” Já jsem Ježíš, jsem to ten,
jenž vás miluje. Neodsoudím vás. Dám vám sílu opět se vzchopit. Neučiním z vás
děti zotročené Lásce, budete dětmi Božími, svobodnými bytostmi, dětmi jenž
milují život. Budete šťastné na vždy. Pochopte co vám říkám.
Ach! děti bolesti, pohleďte, jak je váš život rozházený! Neexistuje nic, mimo mne,
co by vás mohlo přivést zpátky na správnou cestu. Myslíte, že váš život, jenž je
zkřivený, vás dovede na správnou cestu, na tu, která vás přivede ke štěstí?
Mé děti, většina z vás, jste rozvinuly protivenství proti těm, které nepřijímají vaše
nemravné náklonnosti, zatím co vy jim chcete býti rovné. Myslíte si, že jsou příči-
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nou vašeho trápení. Děti mé, jste to vy, jenž jste příčinou vašeho trápení. Trpíte,
vidouce druhé vás nepřijímat tak, jak jste. Jak by to mohly učinit, když vy samy
trpíte tím, že jste jak jste. Chcete žít, děti mé, s vaším pohlavím, aniž byste si chtěly
dělat starosti s panenstvím vašeho bytí.
Nechcete se znepokojovat přikázáními, jež vám byla dána Láskou. Myslíte si, mé
děti, že láska je pohnutí, jenž přichází z vašich citových požitků. Věříte, že to, co
vás naplňuje, je pro vás pohyb lásky, děláte věci obráceně. Činíte nemravné věci, a
pokoušíte samy sebe přesvědčit, že jste normální. Děti moje, to, co je normální, to
jste vy; to, co je nenormální je to, co děláte. Myslíte si, že se můžete skrýt před
mými přikázáními, ustanovujíce zákony, jenž by ospravedlnily vaše nečisté činy.
Moje dětičky, to, co děláte, je proti vám; vy samy tím trpíte. Chcete se skrýt za
gesta sympatie, namlouvajíce si, že jste děti narozené se ztrátou hormonální rovnováhy. Tato gesta vám nepřinášejí nic než hořkost. Vedou vás k zapomenutí vás
samotných, chtějíce vymazat to co jste. Vy nejste vadné děti, jste moje děti, jste
jedinečné, byly jste stvořené z lásky, z mé lásky.
Když jsem vás viděl jako malinká děťátka, miloval jsem vás a miluji vás stále tak
jak jste. Proč chtít změnit krásu vašeho bytí? Proč se chtít zříci toho, co Bůh chtěl
abyste byly? Snažíte se bedlivě pozorovat váš zevnějšek, používaje vašeho důmyslu, aniž byste chtěly čerpat lásku ve vás.
Jste děti, jež potřebují, aby se jim řeklo: “Lásko, ty přicházíš ode mne, ty nejsi
někdo jiný, ty jsi ty. Já tě miluji. Já jsem tvá síla, já jsem Bytí, jenž žije v tobě.
Nepodváděj sám sebe, vejdi do mne, budeš míti milosti lásky. Nenech toho druhého, Satana, ti vnuknout myšlenky tělesných požitků, aby zaplnil nedostatek
lásky, který je v tobě, jsem to já kdo dává lásku.
Láska je živá, je v tobě. Nenech umřít lásku v sobě, abys tak dal světu vědět, že ty
jsi vyrovnaný a že je to normální abys chtěl žít s tvojí sexualitou. Příliš tě miluji,
abych tě nechal žít s tvými chybami. Já jsem Láska a Láska tě chce, tebe, takového
jaký jsi, s tvojí slabostí. Pojď mně požádat o pomoc, přijdu k tobě, abych ti dal
milosti ke tvé lítosti. Vyčerpal jsi tolik síly chtějíc se ukázat jako celá bytost se
svými chybami.
“Přijď s tím co jsi vykonal. Já ti daruji milosti lásky. Tyto milosti lásky budou v
tobě, budou ti patřit, budou v tobě aby ti pomohly si uvědomit, že jsi dítě Boží, že
musíš býti láskou. Bytí lásky, ty patříš svému Bohu, ty od něho přicházíš, dal ti svůj
Dech, abys měl věčný život. Já, Ježíš, jsem ten který zemřel na kříži pro tebe. Tvoje
pokání je to co tě přivede k věčnému životu. Ty jsi ten kterého držím po své pravici aby ses mohl poznat dobrým, stejně jako ten dobrý lotr. Pojď do svého nitra,
na tvé místo a věz že jsi moje láska.
“Dříve než tě nechám, vejdi do sebe, pojď mě požádat o milosti světla abys porozuměl hodnotě těchto slov, jenž jsou pro tebe. Jsi tak slabý, pomohou ti odhalit
sám sebe. Jsou to slova naděje, slova něžnosti, slova která přicházejí ode mne, od
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toho, jenž se nechal ukřižovat z lásky k tobě a k tolika jiným jako jsi ty. Jsi v mém
Bytí. Trpěl jsem pro tebe, poněvadž jsi pro mne tak důležitý.
“Co ty, jsi pro sebe důležitý? Chceš žít život na zemi se svými požitky, aniž by ses
staral o svůj vnitřní život? Tento život je tvůj; Bůh, můj Otec ti ho daroval. Jsi svobodný přijmout aby byl věčný. Řekneš-li ano na moji výzvu lásky, navrátíš mu
chuť lásky a naučí se znova žít v lásce, protože jsi se narodil k životu v lásce.
Nenech v sobě zemřít život, neboť nebudeš mít jiný.
“Snažně tě prosím, buď na sebe opatrný. Tolik jich umírá na nemoce, nabyté skrze
nezdravé pohlavní styky. Tyto nemoce pocházejí z vaší nedbalosti vůči vašemu
životu. Jenom tehdy si uvědomujete vaši nedbalost, tu, že jste nepřišly ke mně,
Bohu, požádat mne o milosti, které by vám byly pomohly abyste nepodlehly vaší
sexualitě. O lásku je třeba pečovat. Je-li zanedbána, onemocní, zcela zahyne;
nenech se zahynout. Miluji tě. Nechám tě teď, abys mohl přemýšlet o mé žádosti.
Zůstávám v tobě, hotov tě přijmout se svými milostmi. Miluji tě a žehnám ti.”
Ó ty, ty, ty a ty, a kolik jiných, přijďte všechny ke mně, miluji vás, mé lásky. Ježíš,
ten, jenž tě miluje, moje milovaná. Amen.
209 – l4. srpna, 2001

Ježíš Láska

Jedině Láska může pomoci těm,
jenž jsou ve stavu hříchu.
Jsem v tobě, moje milovaná ano Ježíšovi, miluji tě. Jak dobrá je tvoje upřimná
láska k tvému Bohu! Jsem tak smuten kvůli svým dětem, které se mezi sebou
hašteří! Tyto děti jsou všechny děti Boží, ale ony poslouchají jenom samy sebe,
nepřicházejí ke mně, Ježíšovi Lásce. Když dvě z mých dětí mají opačný názor,
začnou soupeřit, aby vyhrály boj.
Ano, mé děti, když dvě děti trvají na svém, je to proto, že nepřijímají mínění druhých; občas, se jejich slova stanou tak jízlivá, že si vyhlásí válku. Neuvědomují si
nesmyslnost této situace. Stanou se protivníky. Už mezi nimi není úcta. Nepostřehly slabost druhého, neboť ignorují svoji vlastní slabost. Staly se dvěma dětmi pod
vlivem ďábla. Jeden chce mít pravdu a druhý chce také mít pravdu. Když dvě děti
lásky si ubližují, je to proto že nepostřehly, že zlo je v nich, je zde slovní spor.
Dítě, které řeklo ano Lásce miluje dobro. Jestli se nachází s jiným dítětem, které se
ho snaží ovládat svými slovy, i když neoceňuje tento rozhovor, ví, že jestli-že mně
ho dá, zachová svůj pokoj. Toto dítě miluje zůstávat v souladu se mnou, Láskou.
Dělat zlo, ho činí smutným, neboť má rádo mně dělat radost. I když je v přítomnosti někoho, kdo mu chce vnutit názor opačný Lásce, nepřijme ho do sebe, ale dá
mně ho, jsa při tom opatrný aby neuškodil svému bližnímu. Ta osoba, jenž mu
chce dát pochopit, že její názor je dobrý, i když uplatňuje válečné lsti, mu nebude
moci ublížit, protože se odevzdalo Lásce. Svěří mi tuto osobu, která neví, že sama
sobě škodí. Dítě ano nechce zlo, miluje kdo ono samo je, a miluje koho vidí. Když
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nějaké dítě nevnímá lásku v druhém, je to proto, že je přede vším nevědomé své
vlastní lásky.
Když láska je v každém z vás, není už žádné nadvlády; vy všechny chcete dávat a
nabízet, chcete dobro pro vás samotné a pro druhé. Láska je ve vás, je ve všech
dětech Božích. Já jsem Láska, žiji ve vás. Když se děti hašteří, je to pro to, že nejsou
uctivé samy k sobě, tolik si škodí! Nepozorují, že to jsou ony, ty první zasažené
těmi šípy, které vrhají na druhé.
V rozhovoru mezi dvěma dětmi, když láska je nepřítomná, nemůže následovat nic
jiného než rivalita: jedno chce vyslovit názor a druhé myslí na to, co by řeklo. Obě
dvě nepostřehly, že neposlouchaly toho druhého; všechno co chtějí je pokračovat
jejich konverzaci. Tyto dvě děti mluví samy sobě. Nedávají nic ze sebe, jsou plané v
jejich přátelském vztahu. Tyto děti neporozuměly, že soupeření je nůž se dvěma
ostřími, buďto vyhrávají, a nebo ztrácejí svou tvář: obojí je proti lásce.
Láska, je dávat sama sebe; jestli se nemohou dávat, je to proto, že nemilují to, co
jsou. Mají se na pozoru, nesouce hlavu vysoko, aby jedno ani druhé se necítilo
rozdrceno povahou druhého. Jsou si tak nejisté samy sebou, že podrobně líčí svoje
myšlenky, aby neztratily své místo, neboť žádné z nich si není jisté, jestli ten druhý
pochopí jeho názor.
Když je rozhovor u konce, často v sobě pociťují prázdno. Toto prázdno je způsobeno pocitem křivdy, že nebyly pochopené, v jejich nitru, každý pociťuje bolest
vidouc, že ten druhý neocenil jejich názor, zatím co se oba snažily uplatnit
všechnu svoji energii k tomu, aby pomohly druhému dobře porozumět. Oba se
navrátí s břemenem na ramenou: nejistota o přátelství druhého. Aby v sobě znova
našly pohodu, odeženou tuto myšlenku říkajíce: “Co na tom, já vím co jsem řekl;
jestli se mu to nelíbí, nemohu nic dělat. Jsem přece svobodný, nic mu nedlužím.”
V nitru nejsou šťastné, protože by byly bývaly rády, kdyby se vše bylo odehrálo v
harmonii.
Ale, mé děti Lásky, tato harmonie mezi vámi nemůže být, leda že chcete dobro pro
vás a pro vašeho přítele. Je třeba se dát. Dát sebe sama, je dokázat druhému, že je
ve vašich očích důležitý. I když jeho názor není stejný jako váš, musíte ho na tolik
milovat, že nebudete trvat na svém. Dávajíce mu první místo v rozhovoru, učíte se
ho poslouchat se zájmem pro to, co on je.
Jestli to, co říká, je proti vaším hodnotám, poslouchejte ho, aniž byste ho chtěly
pokořit s vaším přesvědčením, neboť vy víte co je ve vás. Máte důvěru ve mne
Lásku, proto mně můžete odevzdat tento rozhovor. Jsem to já kdo slyším a já, kdo
ho beru; vy ve vás zachovejte pokoj. Jsem to já, jenž do vás vlévám milosti lásky
pro vás a pro tu osobu se kterou jste. Všechny vaše rozhovory mně musíte odevzdat.
Když se vás zeptá, co si o tom myslíte, odpovězte mu s láskou, takto ho respektujete a respektujete samy sebe. Je to s klidnými slovy, plnými lásky, které z vás
vycházejí, co mu musíte odpovědět, né se slovy, které mu dokazují, že nemá
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pravdu. Řekněte mu, že vaše myšlenky jsou jiné, protože přicházejí od vás samotných. Toto musí být řečeno s jednoduchými a pokornými slovy, plnými ohledu
pro druhého, zůstávaje uvnitř tak, jak jste, aniž byste se ukazovaly marnivými.
Rozvážnost je pro vás dobrý způsob jak se vyjadřovat. Láska z vás vychází a on je
toho svědkem.
Po vašem rozhovoru, nebude možná souhlasit s vašimi názory, ale bude vás
respektovat, protože ve vás zjistil lásku, upřimnost, ba i obdiv pro vás, že jste
zachovaly klid. Brzo se vzdá toho, aby vás bombardoval svými názory, protože
zpozoruje, že jste nebyly slabé, a bude mít radost z toho, že hovořil s někým, kdo je
autonomní, kdo ví co říká a co chce.
Navrátíte se oba naplněné moudrostí, neboť láska ve vás se nechá vidět. Jsem to já,
Láska, jenž jsem vám dal lásku, vám jenž víte, že jste láska a pro druhého který
neví, že je také láska.
Lásky moje, když v sobě pocítíte potřebu vyjádřit svoje emoce, snažte se rozpoznat, jsou-li tyto emoce láska, tázajíce se samy sebe; “Pomůže mu tato konversace
k tomu, aby poznal, že je láska? Způsobí tato konversace že porostu v lásce? Bude
se tato konversace líbit Lásce? Bude tato konversace pro mně svědectvím lásky,
jenž zůstane na věky?” Vidíte, mé děti, to co říkáte bude zapsáno do Knihy Života,
miluji vás.
Ty, má dcero, má malá milovaná, která umíš naslouchat mému hlasu, ty se mně
odevzdáváš, abys nechala všechno místo Lásce. Takto si jsi jistá, že tvůj rozhovor,
bude zapsán do Knihy Života. Odevzdání se Bohu, to je štěstí! Miluji tě. Amen.
210 – 14. srpna, 2001

Ježíš

Láska mluví s něžností.
Má dcero, poskytni Bohu svůj život a všechny ty, jenž jsou v tobě. Dej mi svoje
ano, vleju do tebe milosti lásky, které budou k užitku všem těm, které nosíš. Žiješ
ve mně, jenž jsem Láska. Mé děti lásky, Bůh vás miluje a protože vás miluji, proto
vás kárám. Když vidím jediného z vás si škodit, přiběhnu k němu abych ho napomenul, aby mohl mít věčný život, neboť jsem se dal pro něho z lásky. Tato napomenutí jsou učiněna s něžností, tolik vás miluji!
Mé drahé děti, nechte mne k vám mluvit o lásce. Vy, kdo chodíte na mši prakticky
každý den nebo každou neděli, kdo chodíte běžně ke svátostem a kdo dobře vypadáte před vašimi, říkáte si děti lásky a přesto, mezi sebou mluvíte o mých malých,
které nevědí, že jsou láska. Já, Ježíš Láska, vás žádám, abyste nesoudily svoje bratry
a sestry, i když oni nesouhlasí s tím, co děláte a s tím co říkáte.
Děti moje, je pravda že je pro vás těžké být laskavé k těm, co dělají zlo, k těm, co
nevyznávají stejné náboženství jako vy, co žijí v bludu, jako vaše vlastní děti, vaše
rodina, vaši přátelé, ba i váš manžel nebo vaše manželka. Je třeba, abyste je přijaly
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tak jak jsou; já, jenž vás miluji, vás přijímám tak jak jste, i když nejste tak, jak bych
chtěl abyste byly.
Pohleďte na vás, činíte velké úsilí, abyste splnily to, co od vás je žádáno v mých
zákonech lásky, ale kvůli vaší lidské vůli, jste v sobě vyvinuly handicap: vyjadřovat
svoje mínění, a toto vám škodí.
Myslíte si, že jestli necháte druhým vědět, že jsou ve stavu těžkého hříchu vzhledem k mým přikázáním, jste věrnými, které jednají pro Boha. Ale, mé děti lásky,
skrze vaše slova soudíte vašeho bližního. Malé počítající děti, vy počítáte hříchy
druhých, abyste nebyly vinny vy samy.
Sžíráte se obavami, myslíce na druhé, jež se dopouštějí hříchů. Máte tolik strach,
že je potká neštěstí ve kterém ztratí život, že váš život se stává utrpením. Váš postoj
vás vede k myšlence, že jste vinny za jejich chování. Říkáte si, že jestli přijdou do
pekla, bude to vaše vina, protože jste je neupozornily. Máte strach ze svých myšlenek, neboť pro vás, dobrý křesťan musí dát druhým vědět, když se dopouštějí těžkých hříchů.
Vidíte, mé sladké děti, vy v sobě nosíte úsudky proti vám a proti vašemu bližnímu.
Co vy víte o okamžiku, když se oni přede mnou ukáží? Musíte se naučit mně darovat váš život, a také ten vašeho bližního. Milujte svého bližního jako já jsem vás
miloval, milujte se jako já vás miluji. Mé sladké děti, dávejte pozor, nesuďte samy
sebe a svého bližního.
Přicházím, skrze tyto spisy, abych vám pomohl pochopit mé zákony lásky berouc
příklad o hřivnách. Jednoho dne jeden člověk odešel na velmi dalekou cestu.
Dříve než odešel, daroval pět hřiven jednomu z jeho služebníků, jinému dal dvě
hřivny a ještě jinému jednu hřivnu, podle jejich schopností. To jsem já, ten Mistr,
kdo dal mým služebníkům hřivny podle velikosti jejich schopností. Jsem to já,
Láska, jenž vám dává milosti lásky podle toho, co jste.
Mí dobří služebníci znásobili jejich hřivny, poněvadž si sloužili mými hřivnami,
které jsem jim dal, aby činili dobro kolem sebe. Dávám do vás lásku, abyste mohly
konat dobro kolem vás. Když se darujete, znásobuji ve vás svoje milosti lásky, aby
všichni ti, jenž se nacházejí ve vaší blízkosti, jich mohli využít. Budou vaše, protože chcete pomáhat druhým a já je rozmnožím, vědouc že konáte dobro.
Ten, kterému jsem dal pět hřiven, přinesl velký užitek, neboť v sobě měl smysl pro
povinnost, zcela jako ti, kteří se dávají bez počítání všem těm, které v sobě nosí;
zcela se odevzdávají, nežádajíce nikdy nic pro sebe, ale raději pro všechny děti
Boží. Protože jsou darováním sebe samých, tyto děti jsou v rozmnožování neboť,
čím více se odevzdávají, tím více je činím odevzdaností sebe samých, aby se tak
mohly dávat ještě více.
Ten, který dostal dvě, daroval ze sebe sama, poněvadž byl dobrý; Měl rád to co
dělal, zcela jako ti, jež v sobě nechají vzplanout mé milosti lásky, aby je nabídli
těm, které milují. Já je naplňuji, aby tak dávali ještě více.
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Když jsem se zeptal toho, který dostal jednu hřivnu, jestli z ní přinesl užitek, začal
se hájit, chtěje se zbavit pocitu viny jeho nedbalosti vůči mně, jeho Mistru. Jeho
postoj z něho učinil špatného služebníka. Neuvědomil si moji lásku pro něho.
Ospravedlňoval svoje chování říkajíc, že jeho Mistr byl vypočítavý člověk. Dokazoval tím, že Bůh umí darovat a odnímat. Utekl se ke své vlastní síle, aby bránil
svoje chování. Nemyslel na nic jiného, než na svoji obranu, neviděl na kolik jeho
postoj ho činil vinným.
Tehdy, když někdo vynese ze svého nitra pohyby odmítnutí, aby se tak zbavil
pocitu viny, je zde špatné svědomí; proto se snaží bránit to zlo, které v něm přebývá. Ten špatný služebník neviděl, že jsem chtěl aby byl šlechetný a čistý v jeho
postoji. Počet hřiven, jenž jsem mu svěřil byla jenom jedna, protože jsem věděl, že
byl slabý. Já, Mistr majetku, bych od něho nebyl žádal více, než byl schopen mně
dát. Bylo třeba jednoho jediného úsilí, aby z něho nechal vystoupit svoji dobrotu,
ale jeho strach mu zabránil dělat dobro.
Zcela jako ti, kteří berou sami sebe za mne, nepřicházejí ke mně, spoléhají jenom
sami na sebe, pochybují, že bych jim mohl pomoci a nic ode mne nežádají. Chtějí
jenom čekat na můj příchod, aby dostali co jim patří. Tito nedávají nic druhým,
protože v sobě ukryli mé milosti lásky. Jejich gesta nenesou ovoce, stali se na tolik
neplodnými, že nevidí svoji chudobu lásky.
Já, Mistr majetku, jenž znám svého služebníka, jsem k němu přišel, abych mu ukázal jeho chybu, ale jelikož nemohl rozpoznat lásku, neviděl moji něhu. On sám
sebe soudil, dělaje ze sebe sobeckého služebníka, nemyslíc než na sebe, potlačujíc
v sobě elán lásky, který by byl mohl být živen mými milostmi lásky. Nemohouc
dávat, uchýlil se do sebe, aby se ospravedlnil. Nic kolem něho nemohlo těžit z
lásky, neboť z něho, nic nechtělo vyjít. Domnívaje se, že byl dobrým služebníkem,
vyvinul v sobě lakomství lásky.
Děti mé, láska, ta se dává, ta se rozděluje, ta se nabízí a ta se množí. Když díte je
láska, je zcela pro Boha, pro něho samotného a pro svého bližního, neboť žije v
Bohu, jenž je Celek. Tolik vás miluji, rozumějte má poučení lásky. Mé zákony
lásky vám ukazují, že je třeba milovat vás samotné a milovat vašeho bližního jako
já vás miluji. Je to tak úžasné, když se to děje v naprostém zapomenutí sama sebe,
aniž byste si sloužily vaší lidskou vůlí, nemyslíce na nic než na děti lásky, jenž jsou
obývány Láskou, stejně jako vy!
Mé děti, když si sloužíte vašimi slovy, abyste dokázaly těm, které vás obklopují
jejich špatné chování vůči mým zákonům lásky, těžko jim budete moci pomoci.
Jestli chcete pomoci mým dětem říkajíce jim, aby se dobře chovaly se slovy hrozeb
jako: “Měl bys raději dodržovat Boží přikázání, jestliže ne, tak půjdeš do pekla”,
nebudou mít důvěru v moje milosrdenství.
Jestli si myslí, že váš úsudek je správný, budou se už vidět potrestány a přiznají, že
jsou dětmi neschopnými se dobře chovat, vzhledem k tomu, že jsou bez mých
milostí. Já jsem Láska, nechci je odsoudit. Když jim říkáte, že špatně jednají,
zatímco ony jsou neschopné se vidět jako děti nevěrné mým zákonům, vaše slova
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velmi brzo způsobí, že se dají na útěk před mým milosrdenstvím; tyto děti se
budou vidět souzené vašimi prostředky. Mé děti, mé zákony se stávají vašimi
zákony.
Kolik je těch jež si slouží jejich lidskou vůlí, třeba že ta nese stopy strachu! Když
ony se špatně chovají, máte tolik strachu, že nebudou odpuštěny, že vaše vůle se dá
do pohybu, aby jim dokázala, že jsou děti nedokonalé, neschopné se správně chovat. Nemáte víru v moje milosrdenství, když poukazujete na jejich chyby, aby tak
následovaly moje zákony lásky. Já, jenž jsem Milosrdenství, jsem ve vás, beru do
sebe všechny vaše nedostatky vůči Lásce, abych vás posilnil, abyste tak měly, vy
také, sílu omluvit vaše bratry a sestry, jenž jsou tak slabí.
Lásky moje, vy máte v sobě tolik lásky a vy jí nepoužíváte vyjma v jistých okamžicích; nechápete moji lásku, která je nekonečná pro každého z vás. Dal jsem svůj
Život pro ty nejnuznější; jsou moje milované zcela jako vy. Miluji vás bez rozdílu.
Vše ve mně je spravedlnost. Láska ve vás jsem já: já ve vás, vy ve mně a jsem stejně
také v nich. Já jenž jsem Láska, se obětuji mému nebeskému Otci, abych je spasil
aby byly všechny se mnou v Ráji. Nechci je ztratit.
Mé lásky, jestli-že jsem přišel se nabídnout jako Beránek, jenž se nechá obětovat,
bylo to abych vám ukázal, že jsem laskavý a že všechno ve mně je něha. Miluji vás
a stane se to tím že vám dokáži svou lásku pro každého z vás, že ke mně přijdete.
Děti moje, život vám přinesl radosti a těžkosti; jsou to vaše výběry. Vaše lidská
vůle způsobila, že si musíte vybrat mezi dobrem a zlem.
Kolik dětí před vámi si vybralo dělat to co bylo zakázáno! Vyhnuly se mým zákonům lásky aby dělaly co se jim líbilo, nedělaly si starosti z následků, které jim přinesly mnoho neštěstí. Všechna tato neštěstí byla důvodem mnoha nemocí,
pohrom, válek a hladomoru; zlo kralovalo na zemi. Přicházeje mezi vás jsem přišel očistit všechno toto zlo ve vás.
Tyto děti, které žily před vámi, poznaly zlo a jelikož ony byly dětmi, jenž ztratily
chuť se dobře chovat, bylo zcela nutné aby samy sebe přinutily se vzdát svých špatných zvyků. Poznaly moje milosrdenství. Ó! kolik se jich stalo svatými! Ty jsou
dnes se mnou v Nebi. Sloužil jsem si pro ně slovy lásky a činy něžnosti.
Mé Slovo je zapsáno v mém Evangeliu pro všechny děti země: nacházíte v něm má
učení. Vy všechny je musíte číst a podle nich žít. Stanete se dětmi lásky. Jsou to má
slova jež jsou život; nosí v sobě moji Přítomnost.
Duch Svatý ve vás otvírá přístup ke světlu, dává vám porozumět mou lásku pro
vás. Číst aniž by se ho o to požádalo, je jako dítě, které by chtělo dosáhnout nějakého cíle bez jakéhokoliv úsilí, nechtějíc žádné pomoci a nepřijímaje žádného
povzbuzení. Chce se spoléhat jenom samo na sebe, i když neví kde, jak, proč a s
kým se musí všechno naučit. Ale, sám to nedokáže, jenom Duch Svatý vás může
nechat vidět světlo. Mé světlo je ve vás. On otevře vaše nitro, abyste mohly vidět
moji lásku pro vás.
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Takto budete moci porozumět má učení s mým světlem, né s vaší lidskou vůlí, já
jsem Světlo. Je to skrze má slova co ony děti, které dříve než vy byly ve hříchu, uvěřily v mé milosrdenství. Porozuměly, že jsem je miloval nekonečnou láskou, obdržely moje milosrdenství.
Kdybych byl používal tvrdých slov, soudíc je kvůli jejich hříchům, nebyly by slyšely nic než tato slova k hlásání Evangelia, a byla by to tato slova, co by jim byl
Duch Svatý vnuknul aby napsaly k tomu, aby vám pomohly přijít ke mně. Myslíte,
že byste ke mně byly přišly se slovy výčitek, napomínání, posuzování a vydírání?
Děti mé, není to právě to, co děláte, když chcete ukázat druhým jejich slabosti?
Když jsou někomu dány před oči jeho chyby, zatímco on je ve slabosti, nebude
myslet na to, aby se polepšil, neboť se bude příliš stydět, bude se chtít zahrabat,
jdouc daleko od těch slov která mu připomenula jeho slabost, protože ho to příliš
bolelo. Uvnitř ví, že špatně jednal, ale vyvinul v sobě obranu proti jeho bolesti:
nehledět na svůj hřích. Stal se bytostí necitlivou ke své bolesti.
Je snad třeba aby byl ponořen do své bolesti k tomu aby se mohl znovu stát bytím
jímž by rád byl? Ne, mé děti, to nemůže skrze vaše slova, neboť ony nenesou moje
milosti, jsou lidská, jenom má slova nesou dobrodiní. Jsou to má slova plná
milostí jenž jim pomohou se poznat ve stavu hříchu.
Mé malé chudinky potřebují vaše modlitby, né vaše slova. Já ve vás beru modlitby,
které mi dáte pro ně, a vlévám do nich milosti, které je posílí, aby mohly být dost
silné ten den, kdy řeknu každému z nich, “Miluješ mne, ty, jenž jsi odhodil daleko
od sebe má přikázání?” Vidíte, že neděláte chybu, když mně odevzdáte všechny ty,
jenž jsou malé nemocné? Ony vás tolik potřebují! Milujte se navzájem jako já vás
miluji.
Má dcero lásky, Ježíš je v tobě. Moje lásky, tolik vás miluji! Chraňte v sobě má
učení lásky, pomáhají vám směřovat k věčnému životu. Amen.
211 – 14. srpna 2001

Ježíš Láska

Následujte mé zákony lásky.
Má milovaná sladkosti, ty vykonáváš vše v Lásce; ano, v tobě je naše Vůle. Když
píšeš, dáváš se Lásce. Dávej se, dávej, moje milovaná, dávej.
Ó! mé děti, jisté z vás deformují mé zákony lásky. Přehazujíc má slova, aby konaly
jejich vůli, způsobují bolesti v mých svatých ranách, které nepřestávají vlévat na ně
a na vás očisťující milosti. Mé děti, tyto spisy vám pomohou si uvědomit, že když
konáte vaši vůli spíše než naši Vůli, dáváte se do stavu nedbalosti vůči mým zákonům lásky.
Přišel jsem na svět pro vás, handicapované mých svatých zákonů lásky. Kolik si
jich myslí, že žít mimo má přikázání už dnes nemá žádnou důležitost! Jisté z mých
vyvolených dětí myslí, že moje zákony jsou příliš přísné, křičí na všechny strany:
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“Musí to být méně těžké pro křesťany dnešní doby. Ježíš je tak laskavý, že vám
může odpustit všechny přestupky kterých se dopouštíte, protože on je milosrdný.”
Děti mé, je pravda že jsem milosrdný, ale nemohu vám odpustit, leda že vy, vy litujete svých chyb. Kolik jich půjde do očistce se očistit, po tom, co shledají jejich
opomenutí vůči mým zákonům lásky! A kolik jiných půjde do pekla, protože
odmítnou přiznat jejich vinu, a toto se stane kvůli těmto bludům, které jisté z
mých vyvolených dětí rozšiřují! Tyto poslední, protože jsou příčinou ztráty věčného života mých dětí, uvidí samy sebe přísněji souzené kvůli tomu co říkají.
Ano, mé děti, celý zákon je nutný k dobrému běhu tohoto světa. I když to nechcete
uznat, vaše lidské zákony pocházejí od Boha. Je to můj Nebeský Otec, jenž dal
jeho zákony lásky prvním dětem. Adam měl v sobě lásku Boží a Bůh vedl jeho
krok. Ba i po jeho neposlušnosti, Bůh ho vedl, neboť si musel vybrat mezi dobrem
a zlem. Adamovy děti znaly dobro, neboť živily svoje myšlenky slovy Božími. Ale
Kain se dopustil zla a kvůli tomu, Bůh přísně zakročil. Vyhnal ho daleko od své
tváře, poznal Boží spravedlnost.
Bůh dal Mojžíšovi své zákony lásky, aby každé dítě bylo v dobru a né ve zlu. Bůh
zná své děti, on ví že jsou slabé před zlem. Bůh dává každému dítěti právo si
vybrat mezi dobrem a zlem. My, Svatá Trojice, víme, že na základě naších zákonů
lásky jste sestavily vaše vlastní zákony. Vaše lidská vůle zná lidskou spravedlnost,
zatímco váš život pozná moji spravedlnost.
Co by se s vámi stalo bez našich zákonů, které se váš svět snaží více méně respektovat? Kam byste šly, kdyby zákony neexistovaly? Kolik zlodějů, vrahů a násilníků
by bylo volných páchat jejich zlé skutky ve světě bez zákonů! My, můj svatý Otec,
Duch Svatý a já, Ježíš, jsme k vám mluvili skrze naše zákony.
Před mým příchodem na svět, vybraný lid mého Otce následoval naše zákony
lásky. Aby se nedopustily příliš mnoho chyb, tyto děti poznaly přikázání Boží
skrze Mojžíše; Tyto se staly obecnými zákony jejich života. Pokud následovaly přikázání Boží, cítily se ochraňované Bohem. Ale jelikož nedokázaly žít tak jak Bůh
od nich očekával, Bůh od nich odvrátil svůj zrak. Byly ponechány jim samotným,
bez jeho ochrany, třeba že Bůh chtěl pro ně jenom dobro. Bůh čekal aby jeho děti
přišly k němu. Tyto děti věděly že on byl Bůh spravedlivý. Jelikož jim slíbil Mesiáše, volaly k mému Otci a on jim dal tolik očekávaného Spasitele.
Jisté z mých vyvolených mluví o tolerování jdouce tak daleko, že říkají, že hříchy
existují jenom v těch, kdo si myslí že všechno je špatné. Říkají, že zlo je v tom kdo
si myslí, že se dopustil hříchu a že ve skutečnosti, je-li to hřích, je to on sám kdo
přijal aby to byl hřích.
Mluví k vám tímto způsobem: “Náboženství je uděláno pro lidi, není břemenem,
všechno zlo je ve vaší hlavě. Myslíte-li si, že jste se dopustily zla, je to proto, že
máte špatné svědomí. Je to jako s přítomností na mši, je-li to radost, udělejte to, co
myslíte že je pro vás dobré, ale jestli vidíte, že je to pro vás povinnost přicházející
ze zákonů Církve, jste to vy samy, kdo si ji samy na sebe kladete. Myslíte-li si, že
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nepřítomnost na mši vás přivede do pekla, pozor, jste to vy kdo se pletete. Mše je
obřad jenž vám ukazuje, že Bůh je milosrdenství, on nepřišel aby vás odsoudil.
Mše je udělána proto, abyste se cítily dobře v sobě; nestaňte se otroky nedělních
mší.”
Ale tyto děti vám neříkají jak vznešená je mše, jak hodně milostí vaše duše dostává
k posile vašeho těla a jak jsou tyto milosti pro vás nutné k ochraně proti útokům
ďábla, který chce vaší zkázu. Mše, to jsou otevřené dveře lásce. Bůh chce, abyste
byly zamilovány do sebe a do vašeho bližního. Kde naleznete tyto milosti jestli né
na mši? Jsem to jenom já, Ježíš-Hostie, kdo vám může dát všechny tyto milosti.
Jsem to já, jenž se obětuji svému Nebeskému Otci se všemi vašimi nedostatky,
abych vás očistil, obnovuji při každé mši svou svatou oběť.
Nejít na mši v neděli je čin proti vám; jste to vy samy, jenž se připravujete o vaší
duchovní stravu. Vaše duše potřebuje tyto milosti aby vám dala sílu se opět vzchopit když upadnete do hříchu, jinak ve zlu ochromíte, jdouce až tak daleko, že
budete říkat, že všechno je nedůležité a že vše je v hlavě těch, kteří chtějí dělat to,
co říká pan farář.
A ony pokračují říkajíce: “Každé dítě, které si myslí, že se dopustilo viny, je vinné
jenom tehdy, když se cítí vinno touto chybou, kterou si ono sámo vymyslelo.
Každé dítě musí být přímé se svým svědomím; je tam k tomu, aby vám pomohlo
se poznat takové, jaké chcete být. Není špatné si dát dobré chování. Jestli jste si
vždycky myslely, že mše byla povinností, nuže tedy, ať je to tak, jak si myslíte že to
musí být; Církev nikoho nenutí účastnit se mše, je povinností jenom pro ty, které
to viděly jako prodloužení žádostí z doby, kdy vše bylo považováno za hřích.
Neporozuměly, že Bůh je chtěl jenom pro sebe, tak jak jsou. Bůh od vás nežádá
zbytečného úsilí, které vás týrá.”
Já, Láska, vám říkám, že svědomí, mé děti, to je vaše duše, ve vás, co k vám mluví.
Duše je život ve vás. Všechen život začíná s ní. Svědomí, to je hlas vaší duše, který
vám říká, že vše co je dobré, přichází od Boha a vše, co je proti Bohu, je zlé. Svědomí, mé děti, to je duše jenž chce věčný život; ona nechce věčnou smrt, ona
miluje Boha, nemůže žít bez své sladké Lásky, je jeho nevěsta.
Jak by se mohla obejít bez svého Ženicha? Žízní po lásce. Je to jenom v okamžiku
když se nabízíte k přijetí Ježíše-Hostie, co přijímá svého Ženicha. Je to svědomí
jenž vám říká že opravdová Strava pro váš život je Ježíš. On je ve vás, on je vaše
Strava. Jestli vaše svědomí vám říká, že neděle je k tomu, abyste šly na mši, je to
proto, že ve vás je Život, jenž si vás naléhavě vyžaduje. Jsem to já, Ježíš, kdo vás
volám. Mluvím k vaší duši a říkám ji, jak velice vás miluji a že žiji ve vás. Jsem
snad Bůh jenž se nestará o svoji nevěstu?
A tyto děti vás pokračují přesvědčovat o tom, že vše je ve vás, ve vašem já, říkajíce
vám? “Mše zůstává mší a vy zůstaňte v pokoji před tím, co od sebe nemůžete
žádat. Touha účastnit se mše je chtěna od těch, jenž se nenaučily, že dávat, to
začíná sebou samým. Vaše já se rovná Bohu. Zprostěte se svých zásad, které brzdí
váš vývoj; to vám pomůže milovat svého bližního. Především, jste to vy, co máte
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cenu. Bůh je hrdý na ty, jež se o sebe starají, aniž by si toho kladly příliš mnoho na
svědomí. Přestaňte býti dětmi, které jsou vším vinny, Buďte shovívavé k sobě
samotným, jenom svatí měli rádi se umrtvovat.”
Mé děti, když si myslíte že vše je pro vás, jenom pro vaše dobro, zapomínáte že já,
váš Bůh, jsem se daroval za vás všechny, neodložil jsem ani jedno z vás stranou.Vy,
které si myslíte, že všechno musí být jenom pro vás, jak se mohu ve vás dobře cítit?
Přijímaje si dávat dobro jenom skrze vás samotné a jenom pro vás, abyste se
potom mohly darovat vašemu bližnímu, to není nic jiného než sobectví.
Jsem to já dříve než vy, neboť jsem váš Stvořitel, ten kdo vám dal život. Myslet si,
že si můžete dát lásku, aniž byste přišly na mši načerpat milosti lásky, je blud,
neboť vy musíte vědět, že jenom Bůh musí být pro vás vším. Je třeba zemřít ve
mně k získání věčného života. Kdo ke mně přijde, vším ho zahrnu; jenom tehdy si
může dát lásku, a protože je láskou skrze mne, muže dávat lásku svému bližnímu.
Je to v odevzdání se ve mně, co naleznete lásku, né ve vašem já. Miluji vás tak
hodně, je to pro vás co jsem zemřel na kříži, nebuďte sobecké. Mám vás, mé děti, v
sobě a všechny ty, které vy milujete. Vaše já zastavuje lásku, kterou vám chci pro
ně dát.
Všechno musí být především pro Lásku. Já jsem Láska. Jsem to já, který jsem se za
vás obětoval, abych vás měl se mnou na věky. Je dobře si myslet, že se musíte milovat, ale jestli zanedbáváte to nejdůležitější, mne, Lásku, jenž jsem ve vás, nezůstane
ve vás nic než prázdnota. Dávat sám sebe znamená chtít žít jenom proto, abychom
lépe dávaly. Láska vám přišla ukázat jak se milovat a jak se dávat, abyste měly
věčný život.
Mé děti, odmítnout přiznat že jste dětmi i Božími, znamená si odepřít dveře do
Nebe. Ve vás jsem já, Ježíš, jenž jsem se obětoval Lásce, svému Otci, za každého z
vás. Kdo mne miluje, miluje mého Otce a miluje každého z vás, neboť jste všechny
ve mně. Dát z vašeho času a přijít na mši, je darovat váš čas Lásce a získat věčnost,
neboť já, já jsem Život věčný. Chcete-li žít jenom pro vaší vlastní zálibu, naleznete
se jenom s vaším já. Já, Ježíš jsem váš bližní. Já žiji v Lásce, v mém Otci. On je váš
Otec, je to on především ostatním, vše je pro něho.
Pohleďte na tyto vyvolené děti, žijí ze svých bludů říkajíce vám: “Vy, buďte svobodnými dětmi. Milujte jako svobodné děti, né jako děti zotročené vašimi hříchy.
Jenom ty podvedené jsou v jejich hříších, všechno je pro ně zlem. Bůh miluje jeho
svobodné děti, ty musí dělat to, co je pro ně dobré. Osvoboďte se od svých špatných zvyků vidět všude zlo. Už je pryč ten čas, když jste se chodívaly zpovídat a
dělat pojednání o vymyšlených hříších, abyste se držely pod dozorem Církve; ona
se vyvinula, umí poznat své věrné, jste to vy, co tvoříte Církev. Církev je složená z
dětí které milují dobro, zlo je pro ty, co se nechtějí v církvi vyvinout.”
Děti mé, to jsem já Církev, to je Ježíš a jste to vy, mé údy. Jenom mé děti, které
budou žít ve mně budou členy mé obnovené Církve. Neobnovím svoji Církev s
dětmi, které se nepoznají jako hříšníci. Já jsem Ježíš jenž vzal všechny vaše hříchy.
Vymazal jsem je svou smrtí. Jestli nepoznáte že jste hříšníci, budete pokračovat
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býti dětmi zla. Nevědomost zabraňuje mým dětem uznat jejich slabost; jestli
odmítáte vidět vaše slabosti, jak budete moci přijmout vaše očistění? Byl bych
nechal téci moji Krev pro nic? Proč dělat z mé smrti smrt bez ovoce? Já jsem ten
Ukřižovaný, nesl jsem všechny vaše hříchy.
Já nepřijímám v Nebi žádného hříšníka. Ty, jenž chtějí přijít k mému Otci musí
zemřít ve mně, já jediný je můžu dovést k Otci. Trpěl jsem, abych vás spasil a vy,
vy nechcete přiznat že jste ve stavu viny. Jste čisté, mé děti? Jestli to je ne, proč
nechcete přiznat že jste hříšníci? Ani jediný z vás nebude moci být v mé obnovené
Zemi, jestli se neočistíte. Jenom čisté a pokorné srdcem uvidí slávu Otce. Je-li
jediný z vás bez hříchu, ať hodí první kámen proti těmto slovům. Toto je pro vás
jenž si myslíte, že jste bez hříchu. Ani jediný, říkám dobře, ani jediný hřích nebude
ve vás dovolen, ve vás dětech Božích, které přijdou žít věčně v Nebi.
Děti mé, vy, jež jste v tomto světě, vy posloucháte tyto děti, jež hlasitě a silně
vyhlašují toleranci do té míry, že vám říkají, že půjdete přímo do Nebe, i když jste
se dopustily hříchů proti Lásce, neboť ony tvrdí, že už skoro žádný hřích neexistuje. Vidíte, mé děti, kam se tento svět ve kterém žijete dostal; děti tohoto světa se
považují za mne až do té míry, že si myslí že Nebe je to, co ony chtějí aby bylo.
Děti mé, to je moje Nebe. Vy, vy jste mé vyvolené pro ten čas který přijde velmi
velmi brzo. Budete v mé Přítomnosti, přede mnou, vaším Bohem. Připravte vaše
srdce na můj příchod ve vás. Přicházím do vás vám ukázat že pouze ty, které
budou následovat má přikázání lásky, budou láskou na věky.
Já, Ježíš vás miluji a chci, abyste byly do mne zamilovány. Nechci abyste byly jako
děti, které říkají že mne milují, zatímco nenásledují mé zákony lásky. Toto ukazuje, že jsou lhostejné k mým zákonům. Každé dítě jenž mne chce milovat, se
musí vzdát své vlastní vůle, aby mohlo konat jenom moji Vůli. Vše spočívá ve
vašem odevzdání se mé lásce. Mé děti lásky, miluji vás, milujte Lásku. Chráním
vás ve mně z lásky; jsem to já Láska, jenž jsem vás vyvolil k životu v Lásce. Jestli
nechcete žít jako děti poslušné mé Vůle, já, jenž jsem Láska, nebudu moci s vámi
žít.
Vy, moje děti, jenž chcete žít v neposlušnosti k mým zákonům lásky, vy říkáte, že
mé zákony jsou příliš přísné, tudíž je obcházíte. Abyste mohly dělat jenom to co se
vám líbí a jelikož jsem Bůh lásky, plný milosrdenství, vyvozujete z toho, že je na
mně, abych vám byl nablízku, přijímaje vaši zpronevěru.
Děti mé, já jsem Láska a Láska nemůže být proti sobě. Jestli se neřídíte mými
zákony a myslíte si, že přijímám vaše chování, tímto bych vám dokazoval, že se
mohu popírat. Mé děti, já nemohu schválit vaší zpronevěru, jsem Spravedlnost.
Nemohu zavřít oči před vašimi chybami, jsem Pravda. Nemohu přijmout být ve
vaší temnotě, jsem Světlo. Každé dítě, které chce žít v Lásce, s Láskou, pro Lásku,
musí žít podle mých zákonů lásky.
Já jsem ten, který přišel, aby vám ukázal cestu, která vede k věčnému životu. Mé
zákony lásky vás vedou k mé slávě, jež je vaše sláva. Nepřišel jsem vám ukázat jak
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se vyhnout našim zákonům lásky, přišel jsem na zem abych vykonal dílo svého
Otce. Vy máte v každém z vás cestu, která vás vede k mému Otci, já jsem ta cesta.
Na tuto cestu, mé děti, jsem položil milosti, které vám pomáhají jít kupředu; tyto
milosti jsou pro vás nutné k tomu abyste zůstaly na této cestě.
Mé lásky, vy, vy jste na této cestě. S mými milostmi můžete jít kupředu, jestli vše
konáte v mé Vůli. V přikázáních jenž vám byla dána, nacházíte moji Vůli. Vzdejte
se vaší lidské vůle a žijte v mé Boží Vůli. Je to v mé Boží Vůli, co mne necháváte žít
ve vás. Jsem to já ve vás, co způsobuji váš pokrok k Lásce, která je můj Otec. Každý
z vás se musí se dát na cestu skrze vaše ano lásky. Vyslovit vaše ano, znamená chtít
žít v mé Vůli. Miluji vás, mé děti.
Cestu, kterou musíte vzít je ta, kterou jsem vám vyznačil. Všechno co vykonáte
poznačí vaši dráhu tím co děláte: budou to vaše stopy. Všechny ty, jenž mně nedávají jejich ano se vychylují z jejich dráhy. Jestli jejich dráha nenechává žádné stopy,
je to proto, že nedělaly dobré skutky; nemohou přijmout mé milosti. Já Láska,
skrze vaše ano Lásce, jim mohu pomoci; přiběhnu k těmto dětem, abych je přivedl
znovu na místo kde mají být.
Mé lásky, vy jste na této cestě. Všechna vaše díla vykonaná ve mně vám opatří
odměnu, protože jste kráčely ke mně, Ježíšovi. Vše je ve mně, zůstávejte ve mně.
Všechny ty, jenž jsou ve mně, jsou na cestě lásky. Láska se dává, chce být dobrá k
bližnímu.
Mé děti, ty, co vám říkají, že jsem milosrdný mají pravdu. Dejte mi jejich úmysl, já
do nich vleji, skrze vaše prosby, milosti světla, které jim pomohou poznat, že jsou
láska v mých zákonech lásky. Tolik je miluji!
Děti mé, je to láska co bude kralovat, né neřesti, které ony chtějí, abych schválil. Je
to ode mne jediného, Lásky, co budete dědit, ne od zla. Já jsem Láska, jenž vás
chce zamilované na věky. Zůstaňte, mé děti, s Láskou. Láska vás miluje. Amen.
212 – 15. srpna, 200l

Ježíš Láska

Skrze mou smrt jste ve mně.
Mé drahé dítě ano Ježíšovi, jsem v tobě, ty jsi ve mně; miluji tě a chci tě mít v sobě.
Třeba že mnohé váhají vyslovit jejich ano Lásce, Láska v nich přesto žije, neboť
jsem Hostem jejich nitra, který jim poskytuje lásku. Mé děti, jste v temnotě, ale já,
Ježíš, skrze hnutí Ducha Svatého přijdu do vás abych vám ukázal že světlo je ve
vás. Já jsem Světlo a kdo žije ve světle, žije ve mně.
Děti mé, jste ve mně a já jsem ve vás; Ať si myslíte nebo činíte cokoliv, nemůžete
být jinde než ve mně. Stal jsem se člověkem pro každého z vás, nemohu se vás
vzdát. Jsem lidský, jsem Člověk - Bůh; jsem božský, jsem Bůh. Skrze mne jste se
staly láskou. Všechny ty, které zemřou ve mně, se stanou tím co já chci aby byly:
láska. Já jsem Láska, vy jste láska v mé lásce; nechť je tomu tak jak já chci, neboť
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vše je pro mého Otce, který vás chce. Mé děti lásky, tento svět, který můj Nebeský
Otec stvořil, poznává nyní období lásky v plném rozvoji.
Ale existuje tolik bludů mezi vámi, že si neuvědomujete co se ve vás děje. Velebíte
neřest, zatím co jste byly stvořené k lásce. Dopustil jsem se snad chyby, stvoříc
muže a ženu? Pochopte že já nejsem Bůh chyb, jsem dokonalý. Stvořil jsem vás z
mé lásky a láska mého Bytí je čistá, neobsahuje žádnou nečistotu. Nemohl jsem
vás stvořit nedokonalé, vše ve mně je svaté. Vy, které jste odbočily z cesty lásky,
přicházím do vašich srdcí abych vám ukázal cestu, kterou je třeba následovat
abyste přišly ke mně.
Nacházíte se, mé děti, v okamžiku převrhnutí a ani jste nezpozorovaly, že vám
podávám tyč, abyste se znova dostaly do bárky. Tato bárka je vaše srdce. Vejděte
do mne, vezmu vás zpátky tam kde musíte být: ve vás. Já, Ježíš Spasitel, jsem v každém z vás, abyste v sobě nalezly štěstí. Toto štěstí je pro přítomnost, je pro všechny
ty kteří říkají ano Lásce.
Děti mé, když se vás ptám jestli chcete vyslovit vaše ano, je to proto, že chci abyste
se mně odevzdaly, abych vám tak mohl dát lásku. Tato láska je ze mne. Já nemám
žádné nedostatky, nenávist, žádostivost, strach, pýchu, nejistotu, lhostejnost, žárlivost, pokrytectví, atd., mám v sobě dobrotu, něžnost, jemnost, lásku, radost,
pokoj, moudrost, vyrovnanost, lásku k bližnímu, pokoru a milosrdenství; jsem
Ježíš, Pán všech hodnot.
Mé děti, pojďte! Na co čekáte, vy, které váháte se darovat? Máte lepší vlastnosti než
ty moje, že nechcete přijít? Jsem snad bůh rozporu? Já jsem Bůh Láska. Já, já vám
slibuji pokoj, věčný život a štěstí, které nikdy neskončí. Pohleďte na sebe, kolik z
vás poznalo zklamání, nemoce, trápení a nepříjemnosti? Jste to vy, mé děti, jež jste
žily tato neštěstí, vy, jež jste je vyprovokovaly skrze vaše chování, a jste to vy, jež
jste odmítly žít jako děti lásky; neodhazujte na mne vaše chyby, to nejsem já kdo
vám je vnutil.
Mé děti které miluji, jsem to já, Ježíš Ukřižovaný, který pro vás zemřel z lásky
abyste byly dětmi Božími. Nemohu vás donutit, žádám od vás ono ano, ono ano
lásky skrze které si uvědomíte, že vaše nitro potřebuje změnu. Dáváte mně souhlas
abych vám mohl pomoci odstranit zlo které z vás dělalo děti plné chyb? Láska jež
je ve vás vyžaduje vaše ano pro vás. Já jsem ve vás a dobře vím, co vám chybí k
tomu abyste se mohly stát láskou.
Láska ve vás umírá kvůli čekání na váš souhlas k mé žádosti. Já tam jsem a vy si
nejste jisty mojí Přítomností ve vás. Děti mé, což nevíte, že váš život by mohl být
krásnější? Jestli se neodevzdáte, nezjistíte to dříve než v okamžiku vaší pozemské
smrti. Budete litovat tohoto času, který vám patřil. Ach! mé děti, všechen ten čas
na zemi doufajíce ve štěstí zatímco ono bylo ve vás! Vše je ve vás! Láska pro vás
může všechno a vy, vy váháte mě dát vaše ano kvůli pro strachu a kvůli nejistotě.
Děti mé, co můžete ztratit? Jste to vy samy kdo si odepíráte štěstí.
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Některé z vás se nechtějí vrátit k Bohu. Jelikož se nechtějí zříci jejich náruživostí,
které způsobují, že žijí jako vzpurné děti, nenásledují mých přikázání lásky.
Nechtějí se účastnit nedělní mše a nechtějí se octnout v modlitbě; říkají že toto
všechno je zastaralé, že dnešní život je více vyspělý a že tyto způsoby jsou starodávné; chtějí dělat to co se jim líbí aniž by myslely na mne a aniž by se obětovaly
pro svého bližního.
Láska, pro ně, vzala docela jiný tvar: tvar nedbalosti; všechno, pokud to od nich
nežádá žádného úsilí. Myslí si, že jsou pány svého osudu, už nevěří v má učení.
Pro ně, Bůh je přítomnost jenom pro formu. Když jedna osoba v rodině zemře,
doufají, že šla do Nebe, pochybujíc, že Nebe existuje; chtějí žít bez myšlení na to,
že jeden den ony také poznají tento okamžik; nemyslí na svoji duši, která předstoupí přede mne, jejich Boha, neboť v to už nevěří.
Ale ony, se prozatím přesto chovají jako dobří občané, následujíc legální zákony,
následujíc jejich rodinný život, následujíc jejich oblíbený sport a během tohoto
času, jejich tělo stárne. Tyto děti jsou vlažné, nejsou teplé láskou k sobě samým,
ani studené láskou k sobě samým, kolísají mezi dvěma prázdnotami. Vše je
prázdné kolem nich, plamen lásky v nich je pod popelem. Zapomněly, že se zde
jedná o jejich život, který buďto pozná věčný život v Nebi, a nebo že pozná věčnou
smrt v pekle.
Ale, jak vidíte, ony už nevěří že peklo existuje. Ony, které kdysi věřily v Boha a
všemu co četly v Evangeliu, se nechaly napálit mistrem modloslužby a dnes, jsou v
jejich vlastním já, milují samy sebe nade všechno. Přešly od lásky k Bohu k lásce
svého já; nevěří už v nic jiného než v samy sebe a jestli myslet na Boha se jim hodí,
budou na něho myslet; půjde to, jestli to nebude proti způsobu jejich života.
Ach! dětičky se sehnutou hlavou, vy nepřestáváte hledět na váš pupek, nevidíte nic
jiného než vás! Kde nashromáždíte vaše díla, ve vašem já? Což nevíte že já jsem
Stromem Života? Nepřijdete-li do mne načerpat milosti lásky, vaše díla budou
neplodná. Budete jako ten fíkovník, jenž nenesl žádné ovoce; nebyl k ničemu
dobrý než k ohni, neboť když ovocný strom nenese žádné ovoce, k čemu může
sloužit?
Vy, mé děti, zvedněte své hlavy k Nebi a pohleďte kdo je před vámi: já. Nechal
jsem se ukřižovat pro vás a vy vidíte jenom vás. Přicházím vám ukázat, že moje
sláva bude pro ty, kdo se budou chtít účastnit mého Vzkříšení. Ukážu se vám oslavený. Chcete-li poznat vaši slávu v mé Slávě, je třeba abyste přišly ke mně s vaším
upřimným ano. Budete-li se pokračovat chovat jako děti chladné, nebudete mít v
sobě milosti, které vám pomohou říci: “Ano, jsme tvoje, chceme se vzdát všeho, co
není od tebe. My, děti Boží, jenž jsme z tvého Otce skrze tebe, neboť ty jsi nás
vykoupil ze smrti, přijímáme tvoji lásku.”
Děti mé, jenom ty, které obdrží milosti lásky, budou moci mluvit s těmito slovy
lásky. Pojďte ke mně, mám toho tak hodně co vám chci dát! Začněte malinkým
ano a já, já udělám všechno ostatní, nesmíte váhat. Zůstaňte zpříma, už se nesklánějte samy nad sebou, abyste hleděly jenom na sebe, vaše já vás ničí, vás odsuzuje.
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Když budete přede mnou, vaše já se bude snažit vás ospravedlnit, neboť vás učiní
pyšnými.
Já pro vás mohu všechno. Ano, mohu všechno učinit aby každý z vás byl láska, ale
je na vás abyste věděly, jestli tomu chcete. Mé děti, vy jste zde a pochybujete o mé
Přítomnosti ve vás. Já jsem ve vás, já žiji ve vás; jestli si neuvědomíte, že jsem ve
vaší přítomnosti, jak vám pomohu? Je na vás abyste věděly, jestli chcete abych vám
pomohl, více se mnou spolupracujte. Já, Ježíš, jsem přímý, neschovávám se, jsem
tam, ve vás. Rozhodněte se, je to tak důležité!
Děti mé, přijmete-li býti ve mně, vyleju do vás milosti; tehdy budete vědět, že jste
láska. Když někdo je zcela láska, už neexistují starosti, soužení, traumatismus před
neznámem.
Ano, mé děti, přicházím se ubytovat do srdcí. Láska je mé jméno. Řekněte ano
Lásce. Miluji vás a chci abyste byly ve mně na věky. Připravte své srdce, jsem Hostem lásky, jenž se vám přichází ukázat. Ježíš Láska vás miluje. Amen.

*******
Já, Láska jsem v každém z vás. Jak jsem do vás zamilován!
Já, Ježíš Láska, jsem v přítomnosti mé Dcery Ano Ježíšovi. Mé děti, tato kniha
obsahuje úryvky spisů v angličtině, ona píše jak to slyší. My, Boží Vůle, víme co se
hodí každému z našich dětí. Je to Duch Svatý kdo živí znalost jazyků. Drželi jsme
toto dítě v nemožnosti se naučit jiné jazyky než její mateřštinu, byla to naše Vůle.
Miluji tě, má dcero, že se dáváš svým bratrům a sestrám, víme, že to od tebe vyžaduje poslušnost. Mé děti, chtěli jsme vám ukázat její poslušnost, neboť Dcera Ano
Ježíšovi nerozumí tento jazyk a neumí ho psát.
My, Boží Vůle, jsme požádali korektory aby opravili tyto spisy v angličtině pro vás,
uchovávajíce co možná nejvěrněji slova tak jak je slyšela. Toto je naše Vůle. My
jsme ta Vůle. Je to skrze poslušnost co ona píše ta slova. Vlévám do ní milosti, aby
mohla splnit naší Vůli, a né tu lidskou. Miluji vás. Ježíš.
213 – 16. srpna, 2001

Ježíš

I Am your Saviour.
My daughter, I am God. This is for you, my children. I love you. I am Glory for
you by the Cross.
For you, I am the Resurrection to the Glory of my God, my Father. My children,
open your hearts because I am coming. I am the Glory to the Glorious, for you, in
me, for you with me and for the Glory of my Father. In the present, you glow
through me.
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I am the Saviour. I come back at your time, for this present. My children, I love
you. Love me with me, in me. I bless this writing. I go with you, my hearts.
I am the Son of God. I am the Glory for you, my children, I am the Life, the Blessed. I died for you. My children, you do not understand while I speak. I speak for
you. I am God. I come in the hearts. You Will see my Glory. I love you. I will come
in you. You will see the Son of God in all Glory. I am the Resurrection. This is my
Resurrection who saved you of the dead. I have saved your life. You are my Life. I
am the Life. Give me your yes, your yes is to me, my lovers. You can have Life Eternal, but give me your yes.
Ježíš je ve vás, mé děti, já jsem věčný Život. Přicházím vám ukázat, že život ve vás
je živen mým Životem; já jsem ta jediná Strava, která dává vašemu nitru výživu,
abyste žily v lásce. Vy všechny se musíte nechat živit mojí mocí lásky.
Děti mé, Láska přišla na tento svět aby vám vyznala svou lásku, aby všechny ty,
jenž budou chtít žít věčně, mohly mít věčný život. Věčný Život je ve vás, je světlo.
Já jsem Světlo světa, jenž vám přichází říci, že vy, mé děti, se musíte shromáždit v
mém Srdci na věky.
Všem těm které mne milují, vkládám do nitra symbol, ten dvou srdcí, spojených
zlatým prstenem; je to mé Srdce jež se sjednocuje s vaším srdcem. Touto zástavou
lásky, naše dvě srdce jsou spojená na věky v Lásce. Já jsem Láska, děti mé, dávám
se vám ve věčné lásce. Každého z vás se Láska ptá: “Má lásko, chceš mne? Dovol
mi ti předat zlatý prsten, zástavu mé lásky. Buď mojí láskou na věky. Já jsem tvůj,
buď můj (moje).”
Mé děti, miluji vás, je třeba abyste všechny byly ve mně. Jestli vy nepřijdete ke
mně, budu se muset odebrat daleko od vás a zůstanete ve vás samy. Vy, jenž jste se
narodily k tomu, abyste žily s Láskou, jestli odmítnete žít se mnou, odejdu z
vašeho nitra a budete na vždycky samy ve věčné samotě, a už nikdy nebudete ve
spojení s žádným jiným dítětem. Ano, mé děti, jste-li spojeny s ostatními, je to
proto, že já jsem to pouto, já jsem Láska a vy jste všechny ve mně. Mám vás
všechny ve svém Těle, jsem Mystické Tělo.
Když jedno z vás nechce žít ve mně, odchází na místo, kde musí pokračovat existenci samoty, bez nikoho, kdo by ho miloval. Peklo je místo, kde děti, mrtvé lásce,
zůstávají na věky. Jsou samy, se sebou samými, nemají už žádné pouto lásky; nenávist je nutí, aby se rvaly mezi sebou, nenávidí se, nechtějí mít společnost. Jejich
smrt je dělá necitelnými k sobě samým, neboť všechno co jsou, jsou muka. Nejsou
schopny porozumět, že jsou ony samy příčinou jejich utrpení, neboť inteligence
lásky je v nich mrtvá: všechno co je láska, přichází od Boha.
Satan nemůže dávat inteligenci, neboť on je mistrem neporozumění. Všechno z
něho je zlomyslné. Jeho inteligence pochází z toho, že je duch. Jelikož byl dokonalým andělem před svým pádem, zůstala mu po jeho pádu jeho inteligence, ale
jenom pro zlo samotné, neboť vše co bylo světlo, zmizelo, stal se zlem v dokona-
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lém stavu. Nemůže vám tedy dát inteligenci, neboť ta je dobrá. Chce abyste byly ve
zlu, aby vás mohl trýznit.
Všechny ty, co mě nebudou chtít, poznají toto věčné zlo v samotě, bez jakékoliv
útěchy a bez nikoho, kdo by je podepřel. Pohleďte, jak je hrozné si vybrat být
daleko od Lásky.
Mé děti, mluvím k vám skrze tyto spisy proto, že vás chci se mnou, né daleko a
samotné s vámi samotnými. Neberte tu cestu co vás vede k věčné smrti, zůstaňte
se mnou, daruji vám věčný život kde je vše krásné. Budete žít s láskou k bližnímu,
bude tam tak hodně radosti! Nekonečné bude vaše štěstí. Budete žít v souladu se
všemi těmi, které budou jako vy: bytosti stvořené k tomu, aby milovaly a byly
milovány. Toto pouto lásky bude věčné.
Já jsem láska, jenž k vám mluví, poslouchejte mne. “Mé děti lásky, je to každému z
vašich srdcí co chci podat tento zlatý prsten; vejděte ve mne, já jsem váš Zamilovaný, který vás chce vzít za své. Vy mně patříte, jsem zamilován do každého z vás,
miluji vás. Láska od vás čeká milující ano.” Ježíš, věrný Bůh. Amen.
214 – 17. srpna, 2001

Ježíš Láska

I Have Opened My Heart for You.
My children, come in my Heart, it is opened for you. I love you It is my death who
saved you. I have all your faults in me. Give me your life. I can save you, I am your
Saviour. Each of you is precious for me.
Jsem váš. Jak velká je moje láska pro každého z vás! Má drahá srdíčka, já jsem ve
vás, jste v mém svatém Srdci. Nechal jsem si otevřít srdce, abych vás nechal vejít ve
mne a vy, co je s vámi? Vy do mne nechcete vstoupit?
Děti mé, když jedna bytost se dává aby vám nabídla své srdce za výměnu s vaším,
je pro vás darem. Ano mé lásky, váš život je v mém Srdci, ono tluče pro všechny
milované bytosti. Chce vaší lásku za každou cenu, dal se aby vás obdržel. Nabídl
jsem se za vás, miluji vás nade všechno. Darovat můj Život abych vás měl nablízku
mého Otce bylo pro mne vše, jsem do vás tak zamilován! Můj Otec mně vás daroval, abych vás přivedl zpátky k němu, každý z vás je pro něho velmi důležitý.
Co musím učinit abych vám dokázal, že naše láska pro každého z vás je bez hranic? Musím znovu otevřít své Srdce? Nepřestávám vás úpěnlivě prosit abyste do
něho vstoupily. Otevřel jsem jej jednou pro vás všechny a ještě se znova nezavřelo.
Vědouc, že nejste ještě všechny ve mně, moje láska pro každého z vás trpí. Láska
vás chce všechny, chce vás ochránit proti vašemu vlastnímu utrpení. Brzy, mé děti,
vám ukáži kdo je ve vás; uvidíte všechna opominutí která jste zavinily Bytosti
lásky, jenž žije ve vás. Jsem to já, Ježíš, ten Ukřižovaný, tato Bytost lásky, jenž se
dala smrti za vás, abyste byly zachráněné od věčné smrti, daroval jsem svůj Život!
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Není to proto že jsem byl milovaný Syn Boha Otce že mně nezáleželo na mém
Životě na zemi, miloval jsem žíti s vámi, obětoval jsem svůj Život pro vás. Byl jsem
v naprostém sebe-zapření pro vás, jdouce až tak daleko, že jsem se vzdal své
Matky, té kterou jsem něžně miloval, kterou jsem ctil, té, která byla paprskem
lásky mých dnů. Všechno v ní vydávalo radost a laskavost; nikdo na zemi nebyl
jako ona a pro vás, mé děti, jsem se vzdal její přítomnosti, jdouc vyučovat lásce.
Když vás vidím, mé děti, vím že jste tak slabé, že je pro vás nemožné konstatovat,
že vaše hříchy jsou příčinou vaší slabosti. Volám ve vás, ale vy mě neslyšíte, neboť
jste vložily závoru zvuků mezi vás a mne, která zabraňuje mému hlasu jít k vám.
Lásky mé, já jenž vás miluji, vás vidím v tomto světě, kde jste mne nahradily zábavami, jenž vás ohlušují. Neumíte se zastavit a když jste vyčerpané z vašich nerozvážností, usadíte se před vaší televisí, která vás ochromuje obraznými zvuky, jenž
nahrazují moji přítomnost ve vás a vy říkáte, že jste našly štěstí.
Mé děti, pohleďte na sebe, žijete mne ignorujíce a nevidíte to utrpení které si zaviňujete. Odmítajíce žít ve mně, zbavujete samy sebe Lásky. Láska, to jsem já, jenž
jsem se nechal ukřižovat pro každého z vás. Jsem ten jediný kdo vám může přijít
na pomoc. Objevit mou moc lásky, je uvidět světlo na konci vaší klikaté cesty.
Jestli se snažíte pobavit tímto způsobem, není-liž to proto, že nemáte v sobě pokoj,
klid a vyrovnanost? Máte tolik strach abyste se nenudily, že už nemůžete žít mimo
tento vír, jenž vám dává poznat požitky. Je stále třeba, abyste byly v pohybu, jestliže né, život je pro vás bez zájmu a všechno se vám zdá nudné. Bez tohoto zmatku
kolem vás, na vás sedne smutek a octnete se v depresi. Nejste-li schopny se zastavit, je to proto, že něco chybí ve vašem životě.
Uvnitř vás jsou nedostatky, které vás dělají nešťastnými. Je to Láska jenž vám
může nechat objevit že jste pravdivé, unikátní, a že máte větší hodnotu než
všechny ty falešné potřeby. Chtít naplnit vaše dny pomíjejícími zábavami, znamená nechat se naplnit falešnostmi.
Mé děti, jelikož jste žily po mnoha let oddávaje se bezuzdným zábavám, nechaly
jste do sebe vejít pocity nespokojenosti a odmítnutí sama sebe. Vzhledem k tomu,
že jste nenašly vnitřní pokoj, nemohly jste samy sebe ocenit tak jak jste byly. Tímto
způsobem jste vyvinuly potřebu nechat se obklopit lidmi, abyste se mohly bavit.
Děti mé, toto je jenom povrchní, to vás nenaplnilo. To už nejste vy samotné, ale
jenom to, co tento svět představuje, Svět vzrušující a zábavný: dá se o vás říci, že
jste “cool”.
Jste pod vlivem vašich slabostí. Jak se můžete v sobě dobře cítit, když žijete s vaším
nedostatkem rozlišování? Už ani nedokážete rozpoznat co je pro vás dobré, a
proto konáte činy proti vám a proti vašemu bližnímu, neboť už nevěříte ničemu
jinému než-li vašim vlastním hodnotám. Neuvědomujete si, že jste na zemi, aby
jste konaly činy, jež vás přivedou do Nebe.
Mé drahé děti, až mne spatříte v sobě, zeptám se vás chcete-li mně dát vaše ano.
Ale kvůli vaší letargii, budete v nebezpečí říci: “Proč toto ano, vždyť už teď máme
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štěstí?” Děti mé, toto štěstí, které jste si vytvořily je jenom úskok, utvořily jste si
jenom zdání štěstí. Není v něm nic jiného, než-li vaše každodenní činnosti; A
poněvadž netrvá déle než jeden den, je třeba ho stále znova stavět. Toto štěstí je
jako vítr: ráno přichází, za poledne víří a na večer už nic nezbývá.
Já jsem Ježíš Láska, jenž zemřel, aby vám přinesl opravdové Štěstí, to které je
věčné. Vy, které nevíte že jsem štěstí, pojďte ke mně. Chápejte kdo je opravdové
Štěstí. Já jsem ten jediný, kdo vás může učinit šťastnými a kdo může odpovědět na
vaší touhu, tu poznat věčné štěstí, to které pokračuje aniž by se kdy zastavilo.
Mé děti, vy, které mě nechcete, mé Srdce krvácí když jdete k vašim zábavám spotřeb, sexuality, kuchařského umění a ďábelských písní, abyste uspokojily vaše smysly. Chtějíce žít beze mne jste si zhotovily meč, který otevřel mé Srdce, způsobujíc
mu bolest. Mé děti, nosím ještě tento meč, jenž otevřel mé Srdce. Tento meč je
vaše odmítnutí žít se mnou v mém Srdci. Je to ono, ta příčina této rány, která
zabraňuje mému Srdci se opět uzavřít. Vaše pomíjející štěstí na zemi není nic než
tato bezectná bolest, jež otevřela mé Srdce.
Mé děti, skrze vaše ano Lásce, vás vezmu do sebe a vložím do vás milosti lásky,
jenž vám pomohou si uvědomit že já, Ježíš, jsem daroval svůj Život, abyste se
mnou byly na věky. To opravdové štěstí je ve mně; já jsem vaše štěstí, to opravdové, to jediné, to jedinečné, které se dalo pro každého z vás.
Když hledíte na křiž, vidíte na něm muže s rozpjatými pažemi, připoutanými hřebíky a s hlavou skloněnou k vám, jenž na vás hledí. Jsem to já, Ježíš, jenž na vás
hledí ze shora, z mého kříže a vám říká: “Mé drahé děti, pohleďte na mne, jsem
zde připoután ke kříži; tento křiž mě učinil slavným Ukřižovaným. Skrze mou
smrt jsem vám dal možnost poznat slávu, vaši slávu, mé děti, neboť všechny ty,
které nesu poznají moji slávu, já jsem ten Slavný. Jenom ty, které se chtějí účastnit
mé smrti umírajíc ve mně budou zachráněné z věčné smrti.
Vy, co vy chcete říci, vy které nejste připoutané ke mně? Procházíte přede mnou
bez jediného pohledu a nebo jen tak malého, a zůstáváte lhostejné k vaší vlastní
smrti. Je to vaše smrt, mé děti, na co hledíte; jste to vy kdo jste ve mně připoutány
ke kříži se všemi vašimi hříchy, které vyplývají ze hříchu neposlušnosti Adama a
Evy. Buďte dětmi lásky, vzdejte mému Otci, vašemu Otci, všechnu čest, kterou se
sluší aby dostal.
Pojďte, mé děti, do mého otevřeného Srdce, vejděte skrze dveře, které vás přivedou do Nebe, Mé Srdce je místo vašeho zrození lásce. Nečekejte na vaší pozemskou smrt, pojďte tam teď zrovna vyslovujíc vaše ano Lásce. Já, Ježíš ten Vzkříšený,
vás nechám žít ve mně na věky, já jsem Život a Vzkříšení. Vy, jenž chcete štěstí,
ono je tam ve mně. Já jsem muž kříže, jenž zemřel pro vás. Vy znáte moji moc
milosrdenství, jež odpouští vaše hříchy vůči Lásce. Já jsem věčný Život a skrze
mne, budete mít, mé děti, věčný život.
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“Otče, tady jsou ty, které jsi mi dal, chci je všechny. Hledím na ně z mého svatého
kříže a chci je mít v mém Srdci.” Miluji vás mé děti. Pojďte, mé vyvolené, jsem
Ježíš Láska, jenž otevřel své Srdce, aby vás nechal v ně vejít. Amen.”
215 – 18. srpna 2001

Otec - Ježíš

My Children, I Am God Just for You.
I Come Here Now.
The Father: My Children, I am God the Father. I am God. This is for you: I have
given my commandment. My children, why can you not serve my Glory? You are
my children. Because you are my blessed, my love is a light for each of you.
I, your Father, I have given you my Son. He died because of your faults. I love you.
Hear, my Son comes here with the Holy Spirit in you; you will see my Glory in
you. I am the Glory. For you, my children, I come back now. I bless your life in my
Son. My children, I am in you, I love you.
Ježíš: Oznámil jsem svým prorokům že přijde den, kdy moje děti budou mluvit
jazyky, které jim budou neznámé. Děti mé, pohleďte na tyto spisy a pochopte. Toto
dítě nezná jiný jazyk, než její francouzštinu. Píše slova tak jak je slyší, s nesnází,
neboť není schopná rozumět jejich obsahu. Vše je chtěno námi, Vůlí Boží.
Den mého příchodu je blízko a je to má Vůle vám ukázat co si přeji. Skrze jejich
vlastní vůli lidé započali žíti bez Lásky. Budují sobecký svět, jenž má jeden jediný
cíl: jeho vlastní štěstí na úkor svého bližního. Já vám přicházím ukázat že jedině
láska bude moci změnit srdce. Žijíce v Boží Vůli, láska bude ve vašich životech, vy
všechny budete láska.
Všechno je ve mně pro moji svatou slávu, jenž je sláva mého Otce. Přišel jsem vám
dát poznat lásku mého Otce. Já jsem Syn Boží, můj Otec je váš Otec. Všechny ty
které milují mého Otce, konají jeho Vůli a všechny ty, kdo ho žádají o milosti musí
projít skrze mne. Odevzdejte mi vše, já naplňuji Vůli svého Otce, jsem Slovo,
Působení Otce.
Žádné dítě nesmí zůstat nevědomé mé moci. Mé děti, jsem ve vás, řekněte mně
vaše milující žádosti a odevzdejte se do mé Vůle; já jsem Celek vašeho celku, Život
vašeho života. Vizte, jak moje moc je velká, činím ve vás zázraky. Kolik z vás
mohlo vidět, že moje činy jsou přítomné? Já jsem Cesta Pravda a Život, kdo mě
následuje má věčný život.
Jisté děti viděly uzdravení srdcí, uzdravení tělesná. Viděly v jejich každodenním
životě mé působení, byly svědky mé lásky pro ně samotné, všimly si, že Bůh je
milosrdný. Vidět, že Bůh je stále přítomen ve vašich životech je hnutí, které přichází z nitra.
Jestliže jedno dítě není v mém světle, nemůže vidět působit moji lásku. Když se
mu stane nějaká šťastná událost, řekne: “toto je osud a to se mělo stát” a stane li se
uzdravení, bude si myslet že je to díky vědě, a že je to skrze léky; nepostřehne
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působení Otce. Jediný Bůh Otec je Moc. Bůh je můj Otec, já jsem Slovo Boha
Otce, vše je od mého Otce.
Když je někdo uzdraven, je to můj Nebeský Otec jenž to chce a jsem to já, jeho
Syn, jenž jednám. Toto se děje skrze moc Ducha Svatého, jenž vás přikryje svou
mocí a Bůh zasahuje: jsme jeden jediný Bůh. Vzdávat úctu Bohu, za dobrodiní,
která nám dává, znamená vidět Světlo, které působí, jediný Bůh uzdravuje.
Odešel jsem ke svému Otci a seslal jsem svého Ducha na své apoštoly, aby byli
mým jednáním: vše bylo ze mne. Dnes, procházím skrze mé děti Světla, aby byly v
mém hnutí lásky; Duch Svatý, který je Moc, je obklopuje, aby už nebyly v nich
samotných, ale v Kristu: všechno je ve mně.
Je třeba přijít ke mně, aby jste obdržely tento dar vidět působení Boží; dítě, které
dostalo tento dar je ve mně, Duch Svatý jej zakrývá a mu dává tento dar lásky: vše
je ve mně, Lásce. Ten kdo se vzdá sám sebe aby žil mojí láskou, se odevzdá do
mého konání; stane se jednajícím, jsem to já který v něm působím tuto akci, Duch
svatý ho přikrývá svojí láskou, aby se stal tím co já chci: vše je ve mně. On už není
v sobě samém, ale ve mně, skrze Lásku, v Lásce, aby vzdalo chválu mému Otci,
který je Všechno mého Všechna. Zemřít v Kristu, znamená žít v Boží Vůli.
Duch Svatý a já jsme v Bohu Otci, jsme trojjediná Láska. Vše v nás je moc, my
jsme Moc. Vše co je dobré pochází od nás. Je to jako když konáte jistý čin, který
vám dává pohodu, je to Duch Svatý kdo byl příčinou vašeho počínání a jsem to já
ve vás kdo ho činí láskou; já jsem Slovo Otce, vše je od nás. Nikdo nemůže činit
sebemenší dobro, leda že my to chceme, Bůh je dobrota.
Když vykonáváte jistý skutek, myslíte si, že tento skutek je od vás, zatímco je z
Boha; je to proto, že v sobě nevidíte moc Boží. Duch Svatý vás živí svými dary.
Všechny dary přicházejí od Ducha Svatého. On je Světlo, on je Láska, on je ve
všem co je dobré; je to on kdo vám to dává pochopit.
Tehdy když víte že musíte vstát abyste mohly uchopit nějaký předmět, je to on,
Duch Svatý ve vás, kdo vám dává tu potřebu jít pro tento předmět, jenž vám bude
k užitku. Když držíte tento předmět v rukou, necítíte potřebu ho použít? Je to on,
kdo vám to dává pocítit, on dává inteligenci. Tato znalost slouží k pochopení
užitku tohoto předmětu, abyste ho mohly používat a jednou co skončíte, jste spokojeny s výsledkem vaší práce. Tato spokojenost, kterou pociťujete je od něho, vložil do vás světlo, abyste viděly výsledek: dal vám poznat lásku.
A tehdy, mé děti, když mně dáte ve vás vaše ano, stane se něco úžasného: vezmu
všechno co vy jste a dám vašemu hnutí moje působení. Protože jste mně daly vaše
ano, víte, že všechno co děláte je ze mne, rozumíte, že vaše počínání je v Boží Vůli;
toto, je to světlo ve vás jenž vám to dává pochopit. Učíte se zemřít ve mně, dáváte
mi svůj život a já ho beru. Všechno to, co mi dáváte, je moje: váš život je můj a
všechny vaše skutky jsou moje.
Tehdy, když jste v Boží Vůli, šly pro ten předmět, uvědomte si, že i tato malá akce
je moje. Každé hnutí učiněné ve mně se stane velkolepým hnutím, neboť je prove-
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deno v samotném hnutí Boží Vůle. Já beru vaše hnutí, je ve mně, v Přítomném, a
jelikož já jsem Přítomnost, Alfa a Omega, vaše hnutí je v Bohu; je to v Lásce což
vykonáváte tento pohyb.
Každé dítě je ve mě už od Adama a Evy až do posledního dítěte, které bude stvořeno; skrze mne vy máte všechny děti v sobě. V Boží Vůli, vy žijete v mém Životě,
nejste už ve vás, jste ve mně. Já beru vaší vůli a činím jí mojí; vaše vůle je v mé
Vůli, neboť jsem vás zahrnul svojí Boží Vůlí.
Když se ve vás odehraje pohyb lásky v Boží Vůli, všechny skutky dětí Boží Vůle se
sjednotí ve vás. Vysvětlím to: když vykonáte nějaký skutek, jako na příklad jít pro
nějaký předmět, váš pohyb, který se stal mým pohybem, se stane také jejich pohybem, neboť jsou, skrze vaše ano Lásce, v moji Boží Vůli. Každé dítě, od Adama až
do posledního, které bude stvořeno, je ve mně; v Boží Vůli, váš pohyb je v nich.
Konáte-li váš pohyb dávaje mně ho, váš pohyb bude v přítomnosti, ale jelikož jsem
všudypřítomný, stane se pohybem Lásky ve všech dětech Božích, i když se jim
tento pohyb ukáže v minulosti, v přítomnosti nebo v budoucnosti; tímto způsobem splatím Otci to co se patří aby dostal, neboť všechno přichází z něho. Je to on
kdo do vás vložil život, tento život přichází z něho. Všechno co děláte je živeno
jeho Životem, který do vás vložil. Vidíte, děti mé, jak vznešená je Boží Vůle? Jeden
prostý pohyb se stane zázrakem. Zemřít v Ježíši, to znamená žít! Jak je krásný ten
pohyb, provedený V Boží Vůli!
Největším zázrakem bylo vám ukázat naší moc skrze svaté Způsoby, které se proměňují v mé Tělo a v mou Krev; tento pohyb je věčný, je v Boží Vůli. Můžete
pochopit velikost tohoto hnutí lásky? Ono vás živí, vás posiluje, dělá z vás děti
Boží. Přijít ke mně a vzít do sebe mé Tělo a mou Krev, to znamená přijmout, že už
nejste ve vás, ale v Kristu; zde je ten veliký zázrak hnutí lásky: vezmu vás, abych z
vás učinil děti Boží a toto se odehrává při každé mši. Tento pohyb lásky je pohybem Boží Vůle, obnovuje se ve vás skrze lásku, protože jste ve mně, Lásce.
Ten největší zázrak se děje před vašima očima a vy ho ani nevidíte; jediný Duch
Svatý vám může dát odhalit důstojnost tohoto zázraku. Mé děti, děti před vámi
viděly tento zázrak se před nimi odehrávat a bylo to s očima plnýma lásky co si
uvědomovaly že Bůh byl přítomen; tyto děti už nebyly v nich ale ve mně, Lásce.
Duch Svatý je zakryl svojí mocí a ukázal jim moji lásku, a ta největší láska se jim
nechala odhalit: láska Boha Otce. Ó! jak byla veliká jejich radost, že odhalily tento
zázrak který se jimi nechával vidět!
Dětičky, ten největší zázrak se odehrává před vašima očima, je to zázrak Lásky, té
jenž se vám dává. Jak můžete odhalit tento zázrak, když nemůžete objevit že jste
děti Boží? I kdyby Bůh udělal všechny možné zázraky, nebyly byste spokojeny.
Uspokojit vás by bylo nemožné, neboť když někdo neví kdo on sám je, nemůže být
uspokojen. Žádat Boha, aby vám ukázal skrze zázraky, že jste láska, je chtěno
jenom vámi. Já, já vám chci dát odhalit že v sobě máte Lásku, která pro vás může
všechno. Který zázrak může pro vás předčit tento? Žádný, neboť když objevíte, že
Syn Boží je ve vás, objevíte, že jste děti Boží a víte, že Bůh Otec vás miluje a chce
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abyste byly jeho. Všechno co mu patří, vám dává. Není třeba žádat, všechno vám
dává. Když hledíte z venku na to v co vám dávám a což je pro vás dobré, vidíte v
tom jenom to úžasné třeba že já jsem Božský; vejděte do vás a uvidíte tam nic než
lásku pro každého z vás, neboť je to pro vás samotné, co Bůh chce ukázat svoji
lásku: on je Bůh žárlivý. Chtít být přítomen zázraků, toto vám dokazuje moc Boží
jenom ve vašem okolí.
Kdo chce plnit Vůli Boží je Bohem žehnán. Je to skrze moji Vůli co se všechno
děje. Jsem to jenom já, kdo vybírá co je dobré pro každého z vás. Proč z vás dělat
děti, které vyhledávají oslnění, zatímco já pro vás chci prostotu? Přišel jsem na
zem z lásky k vám. Kdybych vám byl chtěl dokázat moji moc, byl bych vás všechny
učinil dětmi mé Vůle, bez ohledu na to, co jste byly. Já, jenž jsem znal vaší lidskou
slabost, jsem vás chtěl ochránit před vaší lidskou vůlí, která je tak křehká před
pýchou, jenž chce vaší zkázu. Děti mé, nesnažte se ukázat větší než li někdo jiný,
chtějíce mu dokázat, že jste Bohem vybrány. Já vás miluji všechny stejným způsobem. Je to v každém z vás co chci konat mnohá uzdravení a osvobození. Dary,
které se dají vidět, se musí především rozvinout, skrze mne, v každém z mých dětí.
Je zbytečné konat hrdinské kousky druhým na důkaz, že Bůh je váš Otec, on to ví,
vy všechny jste jeho děti. Ten kdo chce konat zázraky na důkaz druhým, že Bůh je
v něm, neukazuje nic víc než jeho vlastní víru v Boha. Když nějaké dítě říká, že je
v Pánu a koná zázraky, toto dokazuje, že Bůh je v něm, ale ti, kteří na něho hledí,
jsou jenom svědky Božího činu. Bůh chce více než to, on vás chce všechny v jeho
přítomnosti.
Odhalit v sobě tu Přítomnost, to je ten zázrak který musíte vyhledávat. Zázrak
který vám dokáže, že Bůh je váš Otec, není žádný jiný než ten, jenž se odehrává ve
vašem nitru. Láska je Přítomnost, já, já jsem Syn Boží; kdo žije ve mně je v přítomnosti Otce. Vše je v moci Ducha Svatého, který vás přikrývá abyste odhalily
lásku, tu, která miluje přebývat ve mně, aby šla k Otci.
Žádné dítě nemůže odhalit lásku v sobě, nežije-li ve mně. Já jsem Láska, jsem to já
kdo vám dal život.Vy, které jste byly mrtvé životu, beze mne, Života, jste nemohly
být živé a beze mne Lásky, jste nemohly být láska. Já jsem milovaný Syn Otce, do
mne vložil všechno své zalíbení. Nikdo nemůže jít k Otci, aniž by šel skrze mne.
Jestli nějaké dítě nepřijde ke mně, aby bylo láska, nebude moci jít k mému Otci,
neboť já jsem Cesta, já jsem Světlo a já jsem Láska. Láska, znamená žít ve mně,
Lásce.
Mé děti světla, vy, které víte, že jste v mé přítomnosti a že žiji ve vás, jděte to říci
mým dětem které pochybují. Ano, vy, které pochybujete, já, Ježíš vás miluji, chci,
abyste byly ve mně, zcela ve mně, v naprostém odevzdání; Nechci ve vás žádný
odpor. Já jsem Život ve vás, žijte ve mně v tomto klamném světě. Přicházím, já,
Ježíš, vám dokázat že jste děti Boží.
Nechte do vás vejít Život, který nikdy neskončí. Mé děti, pohleďte v mých spisech
na slovo nikdy, pochopíte, že konec není nikdy koncem. Je to věčnou lásku, jenž
vám chci dát; je jenom na vás abyste věděly, co chcete. Já nyní přicházím, rozu-
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mějte dobře, budete mě vidět, mne, jenž jsem Světlo, neboť jsem na cestě ke světlu
vašeho nitra. Skrze mé milosti udržujte v sobě vaše světlo; rozsviťte vaše olejové
lampy, neboť Ženich přichází. Ale kolik z vás si nenaplnilo svoji lampu olejem!
Mé děti, čas je neodkladatelný, přicházím nyní. Hodiny vašich dní se odpočítávají,
připravte vaše lampy, noc nocí přichází, přikryje zemi. Země nebude nic než temnota, já jediný budu zářit. Já jsem Světlo, které vzplane z vaší temnoty, abyste se
staly, vy kdo jste nyní bytostmi temnoty, vyvolenými mého Otce, bytostmi mé
Bytosti, dětmi mé svaté Přítomnosti.
Vy, které jste se nepostaraly o naplnění vašich lucern olejem, jak budete moci
vidět? Budete překvapené když vás temnota zachvátí, ona zakryje všechno svým
černým kabátem. Děti mé, když není oheň, je tak zima! Já, já jsem to světlo, které
zahřeje vaše srdce. Abyste měly světlo, buďte dětmi Světla.
Mé děti, je třeba, aby se toto stalo, já jsem živé Slovo. Amen, říkám vám: Ať jste
kdokoliv, buďte světlo v mém Světle, neboť přišel čas kdy si Ženich přichází pro svou
snoubenku. Ježíš, váš od vždy Zamilovaný, já ve vás, vy ve mně, JÁ JSEM. Amen.
216 – 19. srpna, 2001

Ježíš

My Children, I Come Back for You, Just for You
With me, My Lovers.
My children, I bless you. I, God, am speaking to you, my children. I said: because I
am coming now in your hearts, your preparation must come from you. My loving
children, I love you.
A new life commences for you, this will be a life of love. Don’t do that by yourself.
Do that with my Holy Spirit. Why do that? You, my children, why serve your will?
Do not serve your will, but my Will, just my Holy Will! My children, come here
with Me, God, the Resuscitated. I give the Eternal Life. I love you, my lovers. Jesus,
Lover of you.
My children, I am your life, You, your life will be my Life. I am coming just for
you. I am the Saviour. Oh! my children, prepare your life because I am coming.
Mé drahé děti, tyto spisy obsahují odstavce psáné anglicky. I když moje milovaná
dcera nerozumí tomu co píše, požádal jsem ji, aby mě pro vás naslouchala.
Stal jsem se člověkem pro každého z vás a vy, co děláte vy? Vy nepřestáváte kritizovat, soudit a nedůvěřovat vašemu bližnímu abyste se dozvěděly, je-li jeho chování chtěno námi, Svatou Trojicí. Vaše rozumování, mé děti, je příliš slabé, je tak
nedostatečné! Beze mne, jak můžete znát co je pravda? Já jediný, Ježíš, váš Bůh,
vám mohu dát poučení, která vám pomohou porozumět jestli vaše rozeznávání je
láska nebo není láska.
Kolik si jich myslí, že jsou v pravdě, zatímco vidí ve svém bližním zlo? Mé lásky,
zlo vyvolává zlo. Dobro je milost která způsobuje, že v sobě vidíte moji Přítom-

78

Láska ke všem mým dětem, Ježíš

nost. Já jsem Dobrota, vše, co je dobré pochází ode mne. Když si myslíte, že jste
schopny poznat ve vašem bližním to, co je špatné, je to proto, že ve vás je bouřlivost. To, co je ve vás špatné, se nechává vidět na vašem zevnějšku, neboť z vás
vychází to, co ve vás přebývá.
Často, strach jde před světlem. Já jsem Světlo, jenž vám ukazuje, že ve vás není
proradnost když mně dáte vaše pochybnosti o osobě, která se nachází před vámi.
Vaše mínění nesmí být žádným způsobem ovlivněno vaší lidskou vůlí, neboť
všechno, co pochází od vás, nenese milosti. Já jsem to jediné Světlo, které vám
může objasnit váš vlastní způsob vyjadřování.
Jsem to já kdo jsem Vzkříšení a Život. Vzal jsem na smrt všechny vaše hříchy.
Život je ve mně, nic nečistého ve mně neexistuje. Přijďte do vás načerpat to, co
potřebujete, abyste to daly vašemu bližnímu: dobrotu. Vaše slova budou má slova;
je to Duch Svatý kdo vám dá slyšet má slova života. Vše musí pocházet z Lásky, né
z vás.
Mé děti, dříve, než požádáte Ducha Svatého o soudnost rozlišování, je třeba se
zcela odevzdat do jeho Vůle, jenž je má Vůle a také ta mého Nebeského Otce.
Požádejte Ducha Svatého o světlo, jenž je zdrojem víry. Bůh vám dá milost žít v
jeho Vůli, když se vzdáte vaší lidské vůle. Lásky mé, je to rozumné žádat o soudnost rozlišování bez požádání o milosti, které vám pomohou zůstat v Boží Vůli?
Konat moji Vůli znamená chtít konat vše z lásky. Konejte moji Vůli, takto vám
soudnost rozlišování bude dána.
Mé lásky, chci, abyste se mně darovaly, vyleji do vás milosti lásky, které vám
pomohou se mně slepě odevzdat. Dávajíce mně všechno z vás skrze vaše upřimné
ano, vložím do vás světlo, jenž osvítí vaše srdce, zatemněné vaší lidskou vůlí. Mé
děti, nikdo se nestane dítětem Božím, zůstávaje dítětem temnoty, toto není láska;
vyšly jste z Lásky, musíte žít skrze mne, Lásku.
Pohleďte na sebe, vy trváte na tom, že víte, že tito jsou špatní, tamti jsou lháři, tito
jsou manipulanti nebo tito jsou pokrytci; ale mé děti, dítě Boží takto není! Soudnost rozlišování znamená odhalit v druhých moji Přítomnost. Vy můžete hledět
na druhé s láskou a soucitem jenom tehdy, když na ně hledíte mýma očima.
Vzdát se toho co jste, znamená chtít činit Vůli Boží, aby jeho Vůle lásky byla vykonána. Žít v Bohu, to je milovat svého bližního jako chcete mě milovat, neboť Bůh
je ten bližní. Když říkáte, že máte dar rozlišování a sloužíte si jím k rozpoznání zla
ve vašem bližním, to znamená že používáte toho, co vám Duch Svatý dal, k oklamání mých dětí. Používat daru rozlišování a říkat, že jistý ten a ten je ve zlu, je
nedostatek vůči Lásce.
Já jsem Život, jsem to já kdo dává lásku skrze mé milosti těm, které žijí ve mně.
Jestliže škodíte jednomu jedinému z mých dětí, škodíte Bohu. Já jsem ve všech
mých dětech, dal jsem se z lásky pro každého z vás. Věděl jsem všechno co uděláte
a nechal jsem se ukřižovat pro vás. Moje oběť vás měla očistit skrze moji Krev,
neboť jsem daroval svůj Život abych vás vykoupil. Vy, mé milované, je to pro ně,
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co se modlíte a je to pro ně, co žádáte dar rozlišování, abyste jim přišly na pomoc.
Ony, ty nešťastné, nevědí, že mají ve svém nitru moji Přítomnost, jež jim může
přijít na pomoc.
Mé děti, nerozeznávejte v nich nic než ten malý plamínek jenž září, i když je pod
hromadou popele; vy ho možná nevidíte, ale je tam. Je tam pod tím popelem žár,
jenž si jenom žádá aby byl znovu oživen jemným vánkem Ducha Svatého. On je
ten oheň jenž může dát znova život jiskřičce zahrabané pod touto hromadou
popele, aby tak nabyla síly a znovu oživila oheň lásky. Když má nějaká osoba
srdeční záchvat, snažíte se znovu oživit její srdce, aby znova začalo tlouci, není-liž
pravda? Pokud je naděje, život může být znova obnoven.
Já jsem ten Život v nich, ony jsou ve mně a já je drahocenně opatruji, aby se
neztratily v té černé díře, kde je všechno mrtvé. Děti mé, neztrácejte naději, když
vidíte že jeden z mých dětí není tak jak byste si přály, nezapomeňte, že jste všechny
dětmi Božími. Všechny děti mi patří, já jediný jim mohu přijít na pomoc, dejte
mně je.
Když se vám zdá, že s někým ve vašem okolí není něco v pořádku, je třeba se modlit za něho a za vás, neboť to, co vy vidíte, není možná to, co si myslíte. Je pravda,
že dítě, které má divné chování není vždycky uspokojující. Je v něm pravděpodobně něco zvláštního, co způsobuje, že si kladete otázky.
Mé děti, abyste měly světlo, požádejte Boha, aby vás osvítil o všem co se týče
tohoto dítěte. Bůh klade na vaši cestu znamení, která vás přivádějí k tomu, abyste
si kladly otázky o vašem vlastním chování. Je zde světlo, a vy nevidíte co vám Bůh
chce ukázat. Nevidíte nic jiného než to, co je před vašima očima, je to vaše vůle,
jenž vás oslepuje. Bůh si někdy slouží jedním dítětem nebo nějakou situací, aby
vám dal poznat, že vše je od Boha; takto to, co se děje je tam, abyste si uvědomily,
že Bůh vás chce podrobeny jeho Vůli a né vaší.
Bůh si slouží svými dětmi, aby vás nechal vzrůst. Cesta, kterou vás Bůh nechává
vzít aby vám ukázal, že on jediný je Pán ve všem, je někdy nevyzpytatelná. Vy, děti
které si myslíte že znáte vše o Vůli Boží, Bůh vás zná; klade na vaší cestu děti, které
vás potřebují a vy, vy zase musíte mít užitek z nich. Bůh vám chce dát milosti soucitu.
Když vše ve vás je příliš naplněné vámi samotnými, myslíte si, že jste chráněny
před pýchou, zatímco Satan, ten vás pozoruje. Když vidí vaší sebedůvěru,
ponouká vás k tomu, abyste soudily svého bližního. Já jsem ve vás; já, jenž vás
miluji, vám pomáhám abyste nespadly do pastí Satana. Protože vás miluji, nechávám vás projít zkouškou, abych vám ukázal, že vám naslouchám. vzpomeňte si na
vaší prosbu: “Neuvoď nás v pokušení ale zbav nás od zlého.”
Mé malé lásky, když žádáte vašeho Nebeského Otce, aby vás nenechal upadnout v
pokušení, Bůh odpovídá na vaší prosbu, ukazuje vám, že jste pod vlivem vaší vůle.
Když si nevšimnete, že jste se ode mne vzdálily kvůli vašemu posuzování vůči
mým dětem, já, jenž nechci abyste upadly do pokušení, vyvolám situace, které
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způsobí, že se uvidíte takové, jaké jste. Je to moje Vůle, já jsem v mém Otci a můj
Otec je ve mně, já konám Vůli svého Otce.
Kolik z vás potkalo na vaší cestě děti, které vás obtěžovaly, nutíce vás proti vaší
vůli si klást otázky týkající se lásky k bližnímu. Jsem to já kdo vložil na vaší cestu
tyto děti, abyste si mohly uvědomit, že vaše vztahy mezi nimi a vámi nebyly láskou.
Mé děti, když vynášíte úsudky proti svému bližnímu, nenásledujete má učení
lásky; je třeba se zastavit! Je tak snadné upadnout v pokušení když láska k bližnímu je zapomenuta. Satan chce, abyste si škodily jeden druhému. My, Boží Vůle,
víme co je pro vás dobré, abyste se znovu staly dětmi lásky.
Mé děti, mluvím k vám skrze tyto spisy, abych vás vysvobodil od vašeho zla, jenž
je vaše lidská vůle. Toto dítě píše v Boží Vůli, všechno v ní je podrobeno mé laskavosti; neukazujte si jí prstem, neboť ona potřebuje vaší podporu. To, co se vám zdá
škodlivé v těchto spisech je tam pravděpodobně proto, aby vás to vrátilo na správnou cestu.
Děti mé, Duch Svatý vás přichází osvítit abyste konaly dobro: vyplňte jeho Vůli
lásky. Duch svatý je Láska, on je Bůh. Jsme TŘI v JEDNOM, Otec Syn a Duch
Svatý: jsme Láska. Neslužte si naším darem rozlišování k depistáži toho, co si myslíte že je špatné, pochází z Lásky jenž jsme Pravda a Světlo. Ten bližní je v nás; vy,
vy jste naše. Milujeme vás více než si dokážete představit, neboť Láska jsme my.
Chtít mít dar rozlišování, znamená chtít to, co my, my chceme pro vás: lásku.
Hleďte na výsledky vašich činů, přinášejí-li ovoce lásky, je to proto, že máte dar
rozlišování. Všechny ty, které jsou láska, mají tento dar vidět lásku v mých dětech,
protože všechno co je z nás je láska.
Neposuzujte mé děti, ony patří mně. Z lásky k nim, jsem se odevzdal smrti,
nesouc sebou jejich hříchy. Vylil jsem na ně svoji Krev abych je očistil. Konat
dobro s vašimi skutky, znamená mně je darovat. Jsem to já kdo ve vás nese ovoce.
Já jsem Působení, můj Otec mi dal všechnu moc nad vámi; dejte mi všechno co
říkáte, já jsem Slovo.
Všechno co konáte mně náleží; ten kdo vynáší jeden jediný úsudek o jednom jediném z mých dětí mě soudí. Daroval jsem se pro něho na smrt; nosím ho v sobě, v
mých ranách. Nekonejte vaší vůli, ale Vůli mého Nebeského Otce, vašeho Otce.
Mé lásky, nemějte strach mně dát vašeho bližního jenž páchá zlo, změním ho
skrze vaše dary lásky.
Já jsem ten, jenž jsem dal všechno svému Otci, abych vás měl všechny v sobě. Ty,
jenž nebudou chtít mít se mnou nic společného, budou ony samy zodpovědné za
jejich odmítnutí, neboť já, Láska, bych jim byl dříve ukázal jejich místo u mne, aby
tak přišly k Otci. Vy, mé děti světla, vy nebudete vůči mně vinny, protože jste mně
je daly, aby také ony měly světlo.
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Duch Svatý má moc změnit zlo v dobro, protože je Láska. Všechno, co je zkroucené napřimuje svoji přímostí, neboť v něm je vše čisté. Vše, co je studené zahřívá
svou láskou, neboť jeho láska je oheň jeho Bytí. Všemu, co je hořké, dává chuť
medu, neboť v něm je všechno příjemné. Vše, co je chybné, odhaluje svým světlem, neboť je Pravda. Vše, co je plné nenávisti, ozařuje ohněm své lásky, neboť on
je Oheň lásky.
Mé děti, všechno je v těch jenž zemřou ve mně, Ježíši. Já jsem Světlo, vše, co přichází ode mne vám musí ukázat, že vše je dobré. Nepravost nepřichází ode mne;
tedy předstírat, že je třeba dělat jako že je všechno v pořádku před tím, co je
nepravdivé nemůže přicházet ode mne, neboť já jsem Pravda. Nepravost propaguje nenávist, nesvár a neposlušnost vůči mému zákonu lásky. Nepravost je panovačná, je dílo mého nepřítele, neboť všechno co vás rozděluje je jeho dílo.
Když soudíte bez lásky, stáváte se dětmi temnot. Proto je tak důležité dát vaše ano
Lásce, dětské ano. Ano, mé děti, tento souhlas je ten nejjednodušší, ten, co dává
nejvíce. Pohleďte na všechny malé dětičky, jak jsou nevinné! Jedno pouhé zavolání
a už běží ke svým rodičům s naprostým odevzdáním sebe sama, nemají už své oči
pro nic jiného než pro ně.
Udělejte to jako ony, přijďte ke mně, k Ježíši Lásce. Dám vám upřimnou lásku,
lásku loajální, opravdovou, jedinečnou, takovou, která se dává bez počítání a bez
srážky. Miluji vás, mé děti, přijďte ke mně, čekám na vás. Ježíš vás chce takové jaké
jste, je jenom na mně, abych z vás udělat bytosti lásky. Požehnej se v Boží Vůli, mé
dítě. Amen.
217 – 20. srpna

Ježíš Láska

I Am Just Coming in You, My Children.
I Am the Eternal Life.
My children, I am God. I am coming for you to give you my Eternal Life. My children, come in my Heart, because you will live in Me. Why this hesitation? For you,
am I not God? My children, I love you. Come with Me, in Me, for the Glory of the
Father. The Holy Spirit comes in you to bring you my love. You see my love in you.
My children, I love you!
Vy, mé děti, jenž právě teď rozebíráte tyto spisy, diktované ve velmi chudé angličtině, vězte, že to je pro vás co diktuji tato slova. Jelikož ona nerozumí to co slyší,
užil jsem jednoduchých slov, snažíce se respektovat její skrovnost.
Mé děti, používám svých nástrojů lásky, abych vám ve vás ukázal moji svatou Přítomnost. Okamžik kdy mě uvidíte v sobě je bezprostřední. Nemohu vám odhalit
hodinu, přesný den mého příchodu, neboť je to Věčný Otec kdo sám určí ve
vašich svatých srdcích přesný moment. Nemějte tuto potřebu vědět, toto patří
mému Otci.
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Děti mé, mnohé z vás dávají druhým své vlastní mínění, které si vytvořily z jejich
vlastní zkušenosti, aniž by braly v úvahu moji Vůli. Sloužím-li si nástroji lásky
abych k vám mluvil, je to proto, že tomu tak chci; nejsou to ty nástroje lásky jenž
soudíte, ale mne, Boha. Neodsuzuji vaši obezřelost, ale jestli vám zabraňuje obdržet milosti, které dávám skrze má poselství, budete to vy samy kdo je odmítnete; já
dávám těm kdo říkají ano.
Já jsem Bůh a vybírám si komu dát mé milosti světla. Jako pán pozemku, je to on
sám kdo dává plat svým dělníkům. Platí je podle toho jak on sám chce, aniž by
žádal od někoho účty. Nemusím se vás ptát jestli mám nebo nemám poslat dělníky
ke žni. Čas kdy moje úroda je hotová je zde a já najímám koho chci aby pracoval
na polích. Vy, vy chcete pracovat na moji sklizni, neboť čas mého příchodu je zde a
žeň je připravena?
Děti mé, já jsem s vámi, ve vás, mluvím k vám skrze znamení; tato poselství jsou
znamení mé lásky a vy mě neposloucháte. Život ve vás vás miluje. Kdysi, Bůh Otec
daroval dětem tohoto světa přikázání lásky, a dnes, vy je neuvádíte v praxi. Přišel
jsem k vám, abych vám dal poznat toho, jenž dal tato přikázání a vy ho neposloucháte. Učil jsem své apoštoly a své učedníky jak se mají mezi sebou chovat a poslal
jsem jim svého Ducha, aby vám dal to co já jsem jim daroval, a vy je neposloucháte. Moje Matka se zjevuje na mnohých místech, volajíc vás zpět, a vy jí neposloucháte.
Posílám mezi vás posly, kteří vám mluví v Boží Vůli, a vy je ještě stále nechcete
poslouchat. Tyto děti, jenž jsou pod vlivem Ducha Svatého, píší to, co v sobě slyší,
jsou to připomenutí mých učení. Děti mé, vaše srdce se zavřela k mým voláním.
Tato poselství jsou pro vás, neboť vás chceme v nás na věky.
Vy, které posloucháte jenom samy sebe, chcete ovládat váš život a také ten vašich
bratří a sester, odhazujíce daleko od sebe má poselství. Myslíte si, že děti, které je
čtou, jsou nerozumné, věřící všemu co se píše. Tvrdíte také, že tyto děti, jenž čtou
má poselství, jenom vyhledávají nějaký ukazatel jako datum, místo, aniž by braly
má poselství vážně, neboť všechno co chtějí, je uspokojit jejich zvědavost. Pokračujete říkajíce, že jsou jako loutky, které se nechávají manipulovat, věříce všemu,
co se píše bez veškerého důkazu, že ta poselství jsou pravdivá, a že ne právem věří
těmto poselstvím, která rostou jako plevel, zatímco Církev, ta nedůvěřuje těmto
tlachům.
Jste to vy, mé děti, jenž se děláte hluchými vůči mým voláním, nejsou to tyto děti,
které se dávají. Má upozornění jsou pro vás pro všechny, abych vám dal vědět, že
můj příchod je už skoro zde. Připravte svoje nitro, uvidíte vašeho Boha v sobě.
Zůstávejte v mém světle, tam kde je všechna pravda. Moje Církev je ve světle, ona
chce být obezřetná, ona věří mému Slovu a umí rozpoznat pravdivost, neboť zná
má učení lásky. Ve své opatrnosti je rozvážná, rozpozná působení Boží skrze
ovoce.
Jestli, občas, někteří z mých svatých synů rázně odmítají má poselství, aniž by
požádaly o opravdové rozpoznání skrze Ducha Svatého, mé děti světla zůstanou
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ve mně a dají mně je. Jelikož nechtějí být v neposlušnosti k Církvi, budou se modlit, aby světlo pomohlo mým svatým synům, aby porozuměli mému hlasu, který je
tam k tomu, aby přivedl mé ovečky do ovčince. Mé děti světla jsou uctivé, neboť
mají víru v moji svatou římskou Církev, pod dozorem mého svatého Vikáře, mého
předrahého dítěte Jana-Pavla II.
Vy, které soudíte aniž byste hleděly na ovoce, vy budete, v okamžiky mého příchodu, samy před svým vlastním ovocem. Říkám vám, že každému dítěti, které
pomohlo jinému dítěti rozmnožit své ovoce, rozmnožím jeho vlastní; taková bude
míra pro ty, jenž jednají v mé Vůli. Vy, mé děti, jaká bude vaše míra vůči vaší vůli
chtít řídit dokonce i to, co můj Nebeský Otec chce? Vy chcete všechno ovládat, i
toto, a to i jenom proto, abyste nebyly nucené změnit váš bezprostřední život.
Mé děti lásky, Láska je ve vás; jsem živý, ale vy nechcete abych vyrušil váš vzrušující život. Chcete pokračovat dělat jenom přesně to, co se vám líbí, žít, dávajíce si
svoje vlastní štěstí, honíce samy sebe, abyste neztratily kontrolu nad vaším životem, dělajíce to, k čemu máte chuť, nemyslíce na mne, jenž jsem Čistota, ale snažíce se ze sebe učinit děti bez jakéhokoli druhu omezování.
Dětičky, což nevíte, že žít jenom pro váš vzrušující život, to vás nikam nepřivede?
Stálé vyhledávání bezuzdných zábav, aby se člověk nenudil, je velice únavné. Spoléhat jenom na sebe k nalezení štěstí je tak málo uskutečnitelné! Váš lidský život je
tak nejistý, mé děti, nebude trvat déle, než trvá čas odlétnutí: to netrvá déle než-li
jeden okamžik.
Váš život je ve vás, je to vaše duše, ona je váš jediný život, který máte. Nežijete-li
pro nic jiného než pro zábavu, nebudete moci býti šťastné, leda že se bavíte. Jste si
jisté, že zítra budete šťastné? Spoléhat se jenom na zábavu k dosažení štěstí je
velmi nerozumné. Já jsem Život a jenom ty, jenž zemřou ve mně budou mít věčný
život.
Mé děti, je tak důležité znát má přikázání, ale abyste je znaly, je třeba je číst! Už to
je tak dlouho, co vás varuji, ale vy se vysmíváte mým poslům, aniž byste si je šly
poslechnout a říkáte, že jsou pleticháři lží.
Vy, jenž nevěříte že mě uvidíte velmi brzo ve svém nitru, vy jste děti chladné,
necháváte se kolébat vaším klamným životem. Vyjděte z vašich domnělých skutečností a uvidíte, že opravdový Život, jenž žije ve vás je zde, hotov, zcela hotov přijít
k vám. Mé děti, když dáváte přednost životu ve vašem světě, kde se vám zdá
všechno opravdové, zatímco ve skutečnosti žijete ve světě obrazotvornosti, je to
proto, že žijete ve vymyšlené realitě.
Mé maličké, jenom pomyslete na vaší stravu. Myslíte si, že má výživnou hodnotu,
zatímco je stimulovaná všemi možnými chemickými prostředky, lidmi vymyšlenými. Činily jste tak velký nátlak na moji zemi aby vydala hojnost úrody, že nyní
je tak chudá, že abyste jí navrátily síly, dáváte jí “vigoro” (druh hnojiva). Vy, jenž
jste děti které nevěří v moji přítomnost ve vás, si myslíte, že si všechno vymýšlím!
Pomyslete na vaší duševní stravu: živíte se televizními programy, filmy, romány,
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jež jsou zcela vymyšlené. Pohleďte na vaše obarvené vlasy, myslíte si, že jenom váš
kadeřník to ví? Je třeba ještě pokračovat, mé děti? Není vám dovoleno se vysmívat
varováním jenž vás připravují spatřit moji svatou Přítomnost ve vás.
Ten čas který vám nyní zbývá je zde, musí sloužit k vaší přípravě. Už brzo, budete
v sobě, skrze moc Ducha Svatého, před mou Přítomností a vy, kdo budete přede
mnou, vy, kdo nic neděláte, jak budete reagovat? Bude pro vás příliš pozdě, nebudete už moci vrátit čas, budete trpět tím že jste se nepřipravily. I kdyby jste mne o
to požádaly, čas, mé děti, se nedá vrátit; je to dnes co je třeba učinit nutná opatření
ke dni jenž přichází. Přesýpací hodiny byly obráceny aby vám byla ponechána tato
chvíle, ve které k vám mluvím o mém Životě ve vás. Je to ten jediný čas jenž
budete mít k tomu, abyste vyslovily vaše ano Lásce. Já, Ježíš Láska, vás žádám,
abyste učinily z této chvíle čas přípravy. Tento krátký čas je už skoro u konce.
Nečekejte! Až přesýpací hodiny budou prázdné, Snoubenec přejde kolem a tato
slova budou pro vás: “Co jsi udělal s láskou jenž jsem do tebe vložil?” Tato slova se
vryjí do vás jako ohnivá písmena, která nevyhasnou. Mé lásky, příliš vás miluji
abych vás nechal se takto ničit. Odstraňte z vašeho života všechno co není opravdové a shledáte, že opravdový život je ve vás. Miluji vás. Amen.
218 – 21. srpna 2001

Bůh Otec - Ježíš

Give Me Your Life, Just for My Love.
God the Father: My children, I always write for you. I, God, gave my Son for you
to save your lives, because I love you. I am a good God. Why do you only do your
will? It is not good for you, it will not save your life. I gave you my Son. This time
is the time that comes for each of you.
Ježíš: Dobře si to rozmyslete, mé děti, je to naléhavé, je to křik na poplach, teď je ta
chvíle, ta jediná co vám zbývá, abyste vešly do nás, do Svaté Trojice. Tento čas jenž
byl vybrán je pro nás; vy, vy jste částí našeho plánu lásky a nic neděláte k tomu aby
se toto dílo uskutečnilo.
Děti mé, je to tak důležité! Váš čas je zde, je pro vás. Podívejte se kolem sebe, tento
čas k vám mluví, vyžaduje si vaší pozornost. Netravte svůj čas odmítáním toho, co
přijde, nic nebude moci býti změněno; vše je připraveno pro tuto chvíli. Jenom ty
jenž se připravily poznají v sobě radosti v okamžiku když mne spatří. Mé děti,
které se odmítly připravit poznají oheň očistění tak veliký, že tím budou trpět,
protože dříve nevyužily milostí které jim chceme nyní dát.
Dnes, vy čtete tyto linky ohně, jenž já jediný, Ježíš, mohu psát touto rukou. Žádám
vás, já, Ježíš Láska, abyste si dobře uvědomily rozsáhlost vaší nevděčnosti vůči
mým nepřestávajícím žádostem a těm mé něžné Maminky, vaší Maminky. Proč
ignorovat tuto celou panoplii zjevení, poselství a poslů? Tito poslové se dávají v
naprostém odevzdání Lásce a má poselství vám pomáhají se připravit, abyste byly
připraveny na moji svatou Přítomnost ve vás.
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Mé děti lásky, brzy uvidíte události, které způsobí, že budete reagovat. Jenom děti,
které dávají pozor na naše výzvy k dobrému chování budou v lásce a v pokoji,
neboť dostávají milosti lásky, které je připravují aby mohly žít ty události v lásce.
Ty nevěřící, jenž neučinily vhodná opatření, si nemohou uvědomit, že vše co se
kolem nich odehrává je výsledek světa, jenž chce žít jenom ze své vlastní vůle, beze
mne, Boha. Myslí si, že ten chaos ve kterém žijí je důsledek událostí docela přirozený, berouce v úvahu evoluci, ve které žijí. Nemyslí si, že vše je dílo Satanovo,
neboť pro ně Satan neexistuje. Budou hledět na tyto události s jejich nitrem naplněným obavami vůči budoucnosti. Tyto děti si škodí samy sobě, jsou to ony samy,
jenž vyprovokují jejich vlastní utrpení vůči tomu co přichází.
Děti Světla jenž zůstávají v pokoji, následujíce má učení, žijí ve mně, Ježíši; vědí, že
už to začalo, neboť poznávají příznaky, které jim ukazují, že můj návrat do srdcí je
na blízku. Tyto děti také následovaly pokyny jejich sladké Maminky z Nebe, modlily se a se obětovaly za vás, jenž jste je nebraly vážně. Pohleďte, jak na tom jste
dnes. Když má Matka se zjevila v Lurdech a ve Fatimě, žádala vás, abyste se modlily růženec. Tím vás varovala skrze malé vyvolené děti, že budete oběťmi katastrof, nebudete li následovat to, co od vás Nebe žádá. Mnohokrát, během jejího
zjevení, opakovala tyto pokyny, naléhavě žádajíce modlitbu růžence v rodině. Kdo
z vás to dělá?
Mé lásky, kolik z vás ohrnují nosy na tato zjevení! Má Matka to ví a protože vás
miluje, pokračuje. V Garabandálu, si znovu posloužila prostotou dětí aby vám
řekla, že jestli-že nechcete stále ještě uposlechnout, že poznáte velký trest, a vy
nepřestáváte hledět jenom na svůj zisk: vaše já.
Mé drahé malé děti, čeho vám je třeba k tomu, abyste uposlechly naše poselství?
Ona vás neodsuzují, jsou napsána rukama podrobenýma naší Vůli lásky, vizte v
nich naši náklonnost. Můj Otec, Duch Svatý a já jsme připraveni vám ukázat vaše
nitro, tam kde je Syn Boží. Žádám vás, abyste se vzpřímily, přestaňte ničit samy
sebe. Učiňte to vaší povinností uvidět se takové jaké jste, tázajíce se samy sebe,
jste-li připraveny se přede mnou představit?
Mé děti, tyto spisy budou svědectvím lásky. Žádné dítě na zemi nebude moci
zapomenout na tato varování, neboť ona zůstanou. Chcete-li je ignorovat, budete
se bít v prsa a dáte se do nářku nad ztraceným časem milostí. Já, Ježíš Nazaretský,
ten Ukřižovaný, vás snažně prosím abyste zaujaly stanovisko; je jenom na vás si
vybrat chcete-li věčný život. Jenom vám, ano, mé děti, jenom vám patří zodpovědnost vyjádření vašeho postoje vyslovujíce vaše ano Lásce. Skrze vaše ticho a vaší
úmyslnou nevědomost, je to vaše ne co vyslovujete.
Já jsem váš Bůh, jsem Bůh lásky; trpělivý, ano, to jsem, ale když přijde čas, moje
trpělivost dosáhne svého cíle a nastane konec tohoto času milosti. Co si počnete,
vy, vlažné? Budete se mít na pozoru, hledíce z dálky na události které vyvstanou?
Mé děti, toho nebudete schopné; tyto události budou pro vás, neboť se bude jednat
o vás všechny a se mnou, vy budete.
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Ježíš Láska vás žádá, abyste se dobře zamyslely. Amen, říkám vám, když přijde čas
sklizně, Mistr posílá své dělníky ke sklizni, a když je všechno skončeno, volá je zpět,
aby si přišli pro to, co jim patří. Hle, já přicházím. Ježíš jenž je a jenž přichází.
Amen.
219 – 22. srpna 2001

Ježíš

I Am Your God. You, My Children, Are My Lovers.
My lessons are food for your lives. I am God. Who gives his life has Eternal Life.
My children, I love you, love Me too. I am worried for you, you are not in Me! For
you, I died on the Cross to give you my Life, to give you the Paradise.
Zcela ve mně vy jste. Zůstaňte se mnou a já vám dám svůj Život. Proč, mé děti,
chcete stále aby silná vzrušení byla částí vašeho života? Opravdový život je plný
radosti když je mírný a líbezný; jsem to já kdo vám dává poznat pokoj, já jsem
Pokoj. Jako živá voda, která něžně teče ve svém proudu života, jestli se plavíte ve
mně, nepřekotíte se. Nemám žádnou turbulenci, neboť vše ve mně je klidné.
Nesvrhnu mé děti ven, miluji vás příliš, starám se o vás.
Mé děti, když se vám odporuje, bouře rozčilení do vás vnikne; v té chvíli se rozzlobíte, pustošíce všechno co je ve vaší cestě, a já, já jsem tak postrkován, že mně ze
sebe vystrčíte ven. Je ve vás příliš mnoho silných dojmů které unikají, je to jako
proud který se valí s hora dolů zasahujíc všechno v jeho cestě. Nacházíte se ve víru
a nevíte jak to udělat abyste se z něho dostaly; přejete si znovu nalézt klid, abyste
mohly jít k dobrému proudu, ale nevíte jak.
Po této bouři rozčilení, nechápete proč jste se nalezly v tomto stavu hněvu. To
všechno, mé děti, začalo skrze jednoduchou úvahu nebo situaci která se vám nelíbila. Nevšimly jste si, že to převyšovalo vaši schopnost přijatelnosti a staly jste se
neovladatelnými. Vy které jste to nečekaly, jste vybuchly; stalo se to kvůli dojmům
které ve vás přebývají. Tyto dojmy z vás nechaly vyjít hněv. Byly pro vás jako úder
elektrického proudu který zasáhl vaší povahu, která není skoro nikdy na výši toho,
co přichází.
Pomyslete na všechny emoce, které ve vás máte, byly způsobeny slovy bez lásky,
brutálními činy proti vám, násilnými scénami, zuřivými zvuky, nezdravými
obrazy, nedoporučovanou četbou, jízlivými výroky proti vám, vašimi hloupostmi,
vaším nedostatkem odpočinku, nadvládou lidí, kteří vás chtějí ovládat, výsměchy
vůči vám a vašemu hněvivému temperamentu, vaší náladovostí zaviněnou vaším
impulzivním charakterem a neustálým hlukem který vás znervózňuje: toto
všechno vás pomalu otrávilo.
Dnes, všechny tyto bouřlivosti emocí vám škodí, a protože si nejste vědomy toho,
co se ve vás děje, jste to vy, ty první, jenž jsou zasažené. Když se vám odporuje, je
to proto, že nepřijímáte to, co se děje kolem vás; ano, mé děti, jelikož to nejde tak
jak vy chcete, stáváte se obětí vašeho vlastního chování. Majíce se na pozoru,
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všechno ve vás se převrací, všechno chce vyjít ven, a ztrácíte kontrolu vašeho
nitra.
Já, Láska jsem v tobě, má dcero. Chci abys byla zcela maličkou, nic v sobě nezadržujíc. Má Vůle je vzít tě do mne úplně celou. Má dcero, daruj vše ze sebe. Miluji tě.
Dcera Ano Ježíšovi: Ježíši, jsem v tobě. Necháváš mně slyšet slova která musím
napsat. Patřím jenom tobě, moje svatá a přívětivá Lásko.
Ježíš: Má dcero, jsem v tobě. Nechávám tě slyšet moji Vůli.
Jedna duše jenž chce pomoc: Vše je ve mně tak černé. Necítím se dobře. Co se
stalo? Proč se cítím jako malý poražený pes? Stydím se za to, co jsem právě udělal.
Nechci na to myslet, ale mám v sobě bolest, protože jsem se dopustil skutku, který
jsem nechtěl udělat, to všechno kvůli hlouposti. Mohl jsem mu říci, že špatně jednal; místo toho jsem se rozzlobil. Proč jsem musel zvednout ruku proti svému
synu? Miluji ho! Nechtěl jsem mu ublížit, chtěl jsem mu jenom ukázat, že jsem
nebyl rád že přišel až po tom co se začalo jíst. Vřelo to ve mně, neboť jsem nepřijal
že mně bylo řečeno mojí ženou že jsem dělal to samé, když jsem byl mladý.
Byla to pravda, ale vzpomněl jsem si také, že když mě můj otec chytil, dostal jsem
pořádný výprask. Není to moje vina, že jsem chtěl ukázat mému synovi, že kázeň
začíná doma, ale myslím že jsem šel příliš daleko. Bude třeba, abys mi pomohl můj
Bože, nemohu takto pokračovat dále, moje žena chce s dětmi odejít jestli se
nezměním. Jak to udělat? Když se rozzlobím, nemohu se už kontrolovat. Přijď mi
na pomoc, jsem hotov udělat vše co je v mých silách, ale sám to nedokážu, potřebuji tebe.
Ježíš: Vidíš, má dcero, jeho slabost a modli se za všechny ty děti jenž jsou v této
bezvýchodné situaci.
Kolik z mých dětí se cítí samotné, myslíce na jejich chování, potom co nechaly
druhé se podrobit násilí? Jsou tak nešťastné! Stydí se, ale cítí se neschopné se změnit, mají raději zapomenout na to, co právě udělaly. Aby nepociťovaly příliš bolest,
zbavují se pocitu viny říkajíce si, že za všechno mohou ti druzí. Neuvědomují si,
jak hodně si samy sobě škodí, stávají se otroky své povahy. Satan, který je zlo, se
raduje když je vidí, že jsou otroky svých emocí, protože je může lehce ponoukat
aby znovu začaly.
Myslíte si, že jste schopné kontrolovat vaše emoce? To je omyl, mé děti! Je
nesprávné si myslet, že jste pány svých emocí, neboť toto je neovladatelné. Je to
proto, že v sobě máte jisté emoce, které nechávají vyvstat jiným emocím, ukrytým
co nejhlouběji v sobě, neboť tyto se tam ubytovaly bez vašeho vědomí skrze jiné
emoce, a tak dále.
Mé děti, když nepřijímáte co se odehrává, stáváte se tak citlivými, že nevíte, která
emoce z vás vyjde. Nemůžete pochopit, že to je, zcela zřejmě, příčina vaší zranitelnosti. Ano, mé děti, když jisté emoce se provalí na povrch, a když vám zabraňují
býti pány vaší povahy, přestanete rozumět samy sobě, dáte se do řvaní, začnete
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násilně gestikulovat, dáte se do pláče samy nad sebou kvůli vaším reakcím a vaše
tělo pociťuje bolest zaviněnou vaším pláčem. Trpí vaším nedostatkem ovládání;
onemocní kvůli všem těm bouřím, které ve vás vyvstávají po každé, když chcete žít
nebezpečně ve vašich silných vzrušeních.
I když jste byly podrobeny násilí, nenechte toto násilí z vás vyjít, dejte mi ho, já
jsem ho nesl, jenom Láska může zvítězit nad vaším násilím. Vyhýbejte se pokušení. Víte, mé děti, že jste ovlivňované scénami, obrazy a skutky, které tvoří část
vašeho každodenního života? Když vidíte na obrazovce scény násilí, toto vás dává
do spojení s násilím; tehdy, ve vás, nastane neklid, toto ve vás nechává vyvstat
vzpomínkám, které jste v sobě ukryly. Tyto scény živí vaše zlo ve vás a vy nemůžete odpustit těm, které vám byly příčinou bolesti.
Stejně tak časopisy, které vám ukazují obrazy podobné tomu, co jste prožily, vám
připomínají pózy nebo situace, kde jste byly podrobeny potupě někdy tak zahanbující, že ve vás vyvstane nenávist proti tomuto světu, který vás nedokázal ochránit. Zdá se vám, že podporuje neřest, nechávaje volné pole k prodávání časopisů
ukazující obrazy, které podporují zlo. Nemohouce se ovládnout, projevujete nenávist vůči společnosti.
Vidíte, mé děti, co emoce ve vás dělají? Nikdo nemůže ovládat to, co je uvnitř vás a
vám neznámé. Přebývá-li ve vás nenávist, je to proto, že byla živená zlem ve vás již
od neposlušnosti vůči Bohu. Nenávist živí nenávist, mé děti. Tento svět velebí
nenávist i v pořadech pro velmi mladistvé děti.
Děti, které podrobují druhé násilí, nemohou dát samy sobě lásku, neboť v jejich
nitru, si nerozumí. Všechny ty emoce, které v nich přebývají jim dávají poznat to,
co nemohou ovládat. Mé děti, tak hodně emocí je ve vás, vy, jenž žijete v tomto
světě, kde se vám ukazuje násilí jako filmová hvězda na televizi. Já vím že násilí je
v životě od té doby, co bytosti lásky chtěly žít v jejich vůli raději než v Boží Vůli;
ale kvůli televizi, znáte tak silná vzrušení, že, aniž byste si to uvědomovaly, udělaly
jste ze sebe nástroje zachycující vlny násilí.
Vy, rodiče, vy neschvalujete toto násilí, ale přesto zůstává pravdou, že vaše děti se
dívají na tyto pořady. Když se vrátíte z práce, jste tak unavené, že nemáte sílu
dohlížet na co se dívají. Všechno toto násilí vchází do nich, a ony žijí samy s jejich
emocemi. Jednoho dne, když je něco rozzlobí, toto v nich nechá znovu vyvstat
emocím tak silným, že použijí násilí vůči vám a vůči těm, se kterými si budou
hrát. Jejich život bude otráven těmi scénami, které viděly na televizi, a když vyrostou, nebudou moci ovládat svoji povahu, která se stala násilnou.
Mé děti lásky, vy jste zodpovědné za svoje děti. Je třeba jim ukázat, že v nich je
láska, ale abyste jim mohly ukázat tuto lásku, je třeba abyste vy samy byly láska.
Vše musí vyjít z vás. Nemůžete mluvit o lásce vašim dětem, aniž byste pociťovaly
působení lásky v sobě.
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Jestli, vy samy, se pokračujete dívat na násilné scény, bude ve vás násilí, a toto není
potrava pro vás; vše, co vstupuje do vás, vás přetváří. Chcete-li dát vaším dětem to,
co je ve vás, musíte vědět, jste-li obývané láskou.
Až láska bude ve vás kralovat, kolem vás bude jenom radost, jenom pokoj, jenom
štěstí, jenom krása a jásot; vše se stane pro vás krásným: už né mrzutost, smutek,
hněv, zklamaní, soupeření, nevázaná sexualita, atd., ano, vaše gesta budou láska
pro osoby, které milujete. Budete se umět dávat s láskou, jako bytosti, které mají
rády se dávat svému bližnímu.
Mé děti, oznamuji vám, že nyní žijete čas přípravy; proto nechávám psát mé vyvolené. Tento čas, kdy se musíte připravit, je čas milostí. Využijte tohoto času očekávání kdy se musíte připravit, brzo již bude u konce, už dosahuje termínu. Potom
nastane jiný, kdy budete muset učinit rozhodnutí pro svůj život: bude to čas Velkého Očisťování; ukáže vám vše co je ve vás. Tento čas pro vás bude nutný, aby
uklidnil vaše bouřlivosti. Všechno co není láska, bude z vás muset býti vyhozeno,
aby bylo ponecháno jenom kouzlo mé Přítomnosti.
Potom, se všechno znova stane klidným; po bouři, barvy duhy! Je na vás abyste si
vybraly, chcete-li žít v neustálé temnotě bouře a nebo ve věčných barvách lásky.
Čas lásky, který bude následovat bude pro ty, jenž vysloví jejich ano Lásce, bude
věčný, tento čas lásky. Ježíš vás něžně miluje. Miluji tě, má sladkosti. Amen.
220 – 23. srpna 2001

Ježíš

Dávejte vaším bratřím a sestrám.
Mé děti lásky, miluji vás. Vy, které čtete tyto spisy, ony jsou pro vás; nechají vás
vidět schovanou skutečnost zla, neboť je tak podlé to, co ve vás hřích způsobuje.
Kdybyste mohly vidět vaše nitro, když jste ve stavu hříchu, spatřily byste zlo, jenž
je smrt, a které se snaží vás zničit. Je to vaše duše jenž je božská skrze mne, která
zabraňuje zlu vás usmrtit. Vaše tělo uvnitř trpí kvůli zlu, které v něm přebývá.
Tolik trpí, že nemůže čelit pokušením Ďábla, který jej chce oslabit všemi možnými
způsoby, aby mohl usmrtit vaší duši. Mé děti, vaše duše je někdy tak slabá, že beze
mne, by nemohla moc dlouho přežít. Proto vám nechávám žít situace, kde můžete
činit dobro, tímto způsobem se ona může živit mými milostmi síly, abyste byly
udržené při životě. Bůh Otec je ten jediný kdo rozhodne o tom okamžiku, kdy
vaše poslání na zemi bude u konce.
Ale je zde Satan, který vám chce ublížit, on ví, že hřích vás činí v pokušení zranitelnými. Jelikož vás nenávidí, připravuje proti vám ďábelské plány od okamžiku
vašeho příchodu na svět. Nečeká až budete dospělé, začne hned jak vás spatří.
Celá jeho bytost je křečovitě stažená při pohledu na vás. Má hrůzu z božského
života; ono mu připomíná jeho přítomnost v blízkosti Boží, nechce aby vy, lidé,
jenž jste příčinou jeho pádu, jste šli k Bohu.
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On nepřijal se poklonit Synu Božímu, jenž se stal člověkem pro vás. Tolik vás
nenávidí, že si slouží všemi prostředky k tomu, aby vás svedl, abyste spadly do
jeho pastí a to hned od vašeho narození. On je inteligence zla v čistém stavu a vy, k
vůli neposlušnosti vašich prvních rodičů, vy přebýváte na zemi, venku z pozemského Ráje, tam kde on se snaží kralovat jako pán.
Vaše tělo, mé děti, bylo podrobeno, od doby Adama a Evy, útokům tak podlým, že
už není rozpoznatelné, jak je slabé. Marně si říkáte, že váš vzhled se podrobil změnám, i když jste větší než vaši rodiče, vaši pra-rodiče a vaši pra prarodiče, toto je
jenom ze vnějšku. Pohleďte na sebe, jste jako třtina: velké, ano, o tom není pochyb,
ale silné! Ubohá malá těla, musí projít mnohými zkouškami dříve než se jim
podaří uvěřit, že jsou silné! Kolika zkouškám, mé lásky, se musí podrobit s vaší
panoplií vitamínů a vyváženými pokrmy podle vaší postavy, vaše odtučňovací
diety, nízkého tuku, bez cukru, vaše sportovní aktivity, vaše chvíle meditace s
vašimi pozitivními myšlenkami, vaše seance masáže, atd., to vše abyste si namluvily, že jste zdravé; a přesto, mé děti, nemoce se rychle šíří a i vaše vnoučata jsou
nemocná.
Nevěřte tomu že je to Bůh, kdo to chce takto. Vaše víra v tyto chybné hodnoty je
jako čerň, která vám zabraňuje vidět světlo ve vás. Jsou to vaše hříchy, co jsou příčinou vašich nemocí. Neuvědomily jste si, že hříchy tohoto světa utvořily vaší společnost, a tyto hříchy se staly vašimi zvyky. Jste tolik zvyklé dělat zlo, že se to
proměnilo v epidemii, která se rozšířila po celém povrchu země.
Děti mé, nechci vám nahánět strach, ale které je to největší zlo, jenž se všude rozšířilo velmi velikou rychlostí? Nevědomost hříchu. Tohle je ta největší nemoc, která
vám způsobuje nejvíce utrpení. Když jste nevědomé zla, které ve vás přebývá, stáváte se jeho kořistí, klestí si ve vás cestu, dosahuje takového rozsahu, že nahání
strach; tehdy, abyste se chránily před strachem, jenž se ve vás instaloval kvůli zlu,
nemluvíte o něm. I někteří z mých vlastních synů v mé svaté Církvi si uhnali tuto
nemoc: tu, že už nemluví o hříchu.
Už nemluvit o hříchu, znamená ho chtít ignorovat. Dnes, zlo si udělalo místo ve
všech mých dětech. Staly se nevědomými toho, co v nich hřích dělá. Mé děti, na co
čekáte, aby se vás Ďábel zmocnil na věky? Usmrtí vás jeho zlobou, jeho nenávistí.
Já vás miluji a chci vás mít se mnou.
Boží Vůle: Má dcero, daruj se, dej vědět co jsem dovolil abys pro ně žila.
Dcera Ano Ježíšovi: Píši to, co Bůh do mne vkládá skrze Ducha Svatého, on je
autorem mého svědectví.
Jsem před obrazovkou počítače a přepisuji tyto spisy, které mně Ježíš nadiktoval.
Byl to Duch Svatý jenž mně pomohl porozumět lekcím mého zetě, k zacházení s
tímto přístrojem. Bůh mě řídí. Nechce, abych si jím sloužila mimo jeho přítomnost, říká, že tento přístroj musí sloužit jenom k dobru, jako každý přístroj. Varoval mně před nebezpečím při brouzdání po internetu. Jsou pro nás neznámé ty
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obrazy a informace, které nám nabízí internet. Bůh jediný nás musí řídit, musíme
se mu zcela odevzdat; proto mě požádal, abych mu zcela naslouchala.
Jeden den, nedopatřením, jsem nechala ukázat malý trombón na moji obrazovce,
napravo; I když zábavný, můj pohled se nemohl dát zcela Bohu. Za několik minut,
jsem v sobě pocítila nevolnost. Měla jsem pocit, že ten malý trombón byl živý, že
na mně hleděl a že mně hlídal. Požádala jsem svoji dceru, aby ho oddělala ale ona,
jako já, nevěděla jak to udělat.
Za nějaký čas, když jsem přepisovala Ježíšovy spisy, myslela jsem, že to byl Bůh
jenž mně říkal jako obvykle: “Piš, má dcero.” Já, jenž jsem byla jistá, že tento hlas
byl Boží, jsem začala psát toto: “Ty jsi moje milovaná, miluji tě. Přestaneš psát pro
tvé bratry a sestry? Zničíš se!” Přestala jsem psát, ne pro mé bratry a sestry, ale
protože jsem právě slyšela hlas Ďábla, né že je ve mně. To co jsem slyšela, to byl
Satan jenž ke mně mluvil ze zevnějšku a já jsem ho reprodukovala v sobě. Satan
vzal jisté místo ve mně, neboť moje mysl přijala to co chtěl abych si myslela. Byla
jsem to já kdo, aniž bych to chtěla, jsem vzala co bylo mimo mne abych to učinila
mým.
Vidíte, je to jako když berete fotku. Obraz, na který se díváte skrze aparát je zevní,
ale když vezmete snímek, světlo zachytí obraz a zabarví ho, aby mohl nabýt tvaru v
aparátu. Takto můžete nechat vyvolat na netknutý papír obraz, který tam dříve
nebyl. Bylo třeba hnutí z vaší strany, abyste mohly reprodukovat to co bylo zevní a
nechat to vejít dovnitř. Je to jako vaše myšlenka nebo váš zrak, je třeba abyste
vzaly to co je vám zevní, abyste to mohly nechat vejít do vás. Právě jsem mu tedy,
aniž bych si to uvědomila, dala v sobě místo, jemu, pánu zla, jenž mně chtěl ublížit.
Dnes vím, že Bůh to dovolil pro vás. Couvla jsem zpět, ale, velmi rychle jsem
pochopila, že toto bylo dovoleno; Tehdy, abych nedala zlu nade mnou moc, dala
jsem toto všechno Bohu. Bůh mi dal pochopit, že Satan je stále přítomen, připraven nás nechat klesnout ve zlo. Bůh řekl, že on si posloužil tím malým trombónem, a že já, jenž jsem v Bohu, skrze jeho milosti světla, jsem mohla
postřehnout přítomnost Ďábla, jenž na mne hleděl. My všechny musíme prosit
Ducha Svatého, aby nás uchoval ve světle. Musíme prosit Maminku Marii, aby
nám mohla pomoci zůstávat stále poslušné tohoto světla, neboť Bůh je Světlo.
Ježíš: Má dcero, Satan žije v temnotách, živí se zlem. Zlo přebývá ve všech dětech
světa kvůli hříchu Adama a Evy.
Mé děti, je na každém z vás abyste řekly ne zlu. Přejete-li si lhát, je to proto, že zlo
ve vás přebývá. Satan má rád vyprovokovat události, které vás přivedou ke lhaní.
Ponouká vás, abyste páchaly zlo, a je na vás abyste odmítly. Vy samy máte na
vybranou říci ano nebo ne zlu; ale pozor, umí si sloužit vším co by vás mohlo přivést k podlehnutí zlu, jenž je ve vás. Kvůli vaší lidské vůli, je pro vás těžké odolávat
jeho útokům. Bez naší pomoci to nedokážete, neboť zlo je částí vašeho života.
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Zlo ve vás přebývá, ale ne Satan, leda že souhlasíte, aby byl vaším pánem. Kolik
jich to udělalo skrze hry, aniž by si to uvědomily! Ó! tyto ubohé děti, neuvědomily
si, že mu právě daly svůj život. Dávajíce mu ho, on získal moc nad vším, co by
dělaly, říkaly, myslely a viděly, neboť vnímání věcí by teď bylo v jeho moci. Tyto
děti jsou loutkami, jejichž provázky on drží. Vy, které jste toto neudělaly, buďte
opatrné, může vás nechat udělat zlo, vnuknouc vám ho. Umí si sloužit vším co je
hmota, jenom pomyslete na peníze, příčina mnohých hříchů; může si také sloužit
zvířaty, dokonce i vzít formu anděla.
Ano, má dcero, to co bylo napsáno a co jsi vymazala, to je on co se ti projevil, sloužíce si malým předmětem. Vzpomeň si, řekla jsi, jednoho dne, že jsi neměla ráda
vidět ten malý trombón, jenž vypadal jako by tě hlídal; toto v tobě vyvinulo strach:
strach že nebudeš schopna jenom mne naslouchat. Má dcero, strach nepochází ze
mne, pochází ze zla. On, pán zla, tě slyšel, a byl to on, kdo se přičinil o to, aby
někdo z tvého okolí se dotknul jedné klávesy tvého počítače abys tak mohla, aniž
bys to chtěla, nechat ten trombón se ukázat na tvé obrazovce. Viděl v tom prostředek jak odvrátit tvou pozornost abys mně nenaslouchala. Jelikož viděl, že jsi
upadla do jeho pasti, věděl, jak k tobě mluvit, neboť jsi otevřela dveře jeho poli
působnosti.
Má dcero, zapomněla jsi mi dát to, co tě vyrušovalo a on si tím posloužil aby ti
uškodil. Když jsi přepisovala ten text na tvůj počítač, uslyšela jsi hlas který tě žádal
abys psala. V poslušnosti jsi se odevzdala, myslíc že je to moje Vůle. Tento hlas ti
říkal: “Ty jsi moje milovaná, miluji tě. Přestaneš psát pro tvé bratry a sestry? Ty se
zničíš!” Přestala jsi psát. Já, Láska, jenž jsem v tobě, jenž žiji v tobě, jenž dělám vše
pro tebe, jsem ti nechal si uvědomit, že tato slova nepřicházela od Lásky, ale od
Ďábla. Jsme to my, Boží Vůle, jenž jsme to dovolili, neboť víme, že jsi v nás. Chtěli
jsme to proto, abys mohla svědčit o nebezpečí, když se nám všechno neodevzdá, a
abychom mohli říci naším dětem, že Satan je tak lstivý, že si slouží vším, ano, vším
aby vám namluvil, že my pro vás nemůžeme dělat nic.
Neztrácej odvahu, moje milovaná, piš pro tvé bratry a sestry. Jsem to já, tvůj Ježíš
Láska, jenž ti diktuje tato slova: “Miluji tě.” Má dcero, Ďábel má hrůzu z těchto
slov, nedokáže zůstat dlouho v postavě Lásky. Nemůže kázat lásku, účast a dělení
se, darování sebe sama k pomoci druhému, neboť on vás chce zničit. Má dcero,
vložil jsem do tebe moji přítomnost, jsi ve mně.
Mé děti lásky, Bůh je v každým z vás. Adam a Eva si vybrali žít s dobrem a se zlem
a toto uškodilo vašemu životu na zemi. Já jsem Dobro, já jsem Boží Vůle, jenž vás
chce vzít, abyste už nežily se zlem. Svět lásky bude kralovat na zemi. Tyto spisy, mé
děti, jsou důležité, dokazují vám co zlo ve vás udělalo. Skrze tyto spisy se vidíte
takové jaké jste a já, Láska, jenž jsem vás vzal v sebe, abyste neškodily svoji duši,
hledím, abych k vám mluvil a vás upozornil, že velmi brzo mě budete muset odevzdat vaší lidskou vůli, abyste žily v Boží Vůli.
Kolik z vás - a počet, mé děti, je prakticky totální -, žijete se zlem, které se pro vás
stalo zvykem, způsob života, jdouce tak daleko, že mu dáváte v sobě hlavní místo.
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Neuvědomily jste si vážnost toho, co udělalo, staly jste se přáteli zla. Tehdy když
přijmete zevnější zlo, abyste ho nechaly vstoupit do sebe, děláte z něho přítele,
berete jeho zvyky, jeho způsob reagování, myšlení, dívání a mluvíte jako ono.
Zapomínáte, mé děti, že žiji ve vás, že znám všechno o vás. Je to z lásky co k vám
mluvím, záleží mně na vás. Tyto spisy jsou světla. Nezůstávejte v námitkách, neboť
až se vám ve vás ukáži abych vás požádal, abyste mně daly všechno z vás, nepřijmu
žádnou námitku, protože chci vaše naprosté odevzdání, abyste se staly láskou. To
co ona zažila bylo námi chtěno, abychom vám dokázali, že je snadné nechat zlo
řídit váš život.
Zlo je všude, vy už nemilujete. Láska, znamená se dávat, je to hledět na druhé s
mýma očima, je to naslouchat s láskou tomu co vám vaši bratři a vaše sestry chtějí
říci. Budu vás živit mými milostmi lásky, abyste se mohly milovat a milovat svého
bližního. Všechno co uděláte pro ty, které jsou v mých očích ty nejmenší, uděláte
pro mne. Odpusťte, mé děti, těm, kteří vám působí bolest. Já jsem Milosrdenství.
Dám vám stonásobně toho, co vy poskytnete druhým. Láska se darovala, milujte
se.
Mé děti které miluji, milujte své bratry a sestry, toto je velmi důležité. Šťastné ty,
kdo dělají dobro svým bratřím a sestrám, je to mně komu to dělají. Milujte ty,
které vám ubližují, ony jsou nešťastné; jsou to ony, kdo nejvíce trpí. Vy, kdo vidíte
jejich trápení, žehnám vaším gestům lásky vůči nim. Buď požehnán den vašeho
zrození ve mně, Ježíši Lásce.
Amen, říkám vám: Až přijde den sklizně, dám vám vaše dlužné. Těm, které hodně
dostaly a všechno rozdaly, budou mít Ráj v nich samotných. Těm, které dostaly podle
jejich míry a daly to, co mohly, dám Ráj v dědictví. Těm, které hodně dostaly a zanedbaly své bratry a sestry, všechno odejmu; budou mít jenom jejich slzy v dědictví.
– Ty které jsou se mnou, ve mně, v mé lásce, žijí pro své bratry a sestry.
– Ty, jenž milují bez úsilí své bratry a své sestry, mne milují, neboť jejich láska je
úplná.
– Ty, které se dávají svým bratřím a sestrám, aniž by počítaly čas, jsou do mne
zamilovány.
– Ty, které se dávají z povinnosti jejich bratřím a sestrám jsou děti, jenž dostanou
milosti které jim ukáží, že jsou ve mně, ve mně který jsem se jim daroval bez
zadržení.
– Ty, které se dávají, ponechávajíce si pro sebe to nejlepší, se uvidí tak jak jsou;
dostanou milosti sebe odevzdání, vědouce, že já, já jsem se obětoval Otci abych
jim zachránil život.
– Ty, které mají strach se dávat, protože si myslí, že nejsou milovány, postarám se
o to, aby jejich život splynul s mým Životem, jenž se daroval, neboť jejich život
mně je drahocenný.
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– Ty, které všechno odmítají, se uvidí bez mých milostí útěchy, podpory a něhy.
Tyto děti jsou ty, které neznají nic než nenávist a násilí vůči jejich bratřím a sestrám. Mají jako jedinou stravu zlo.
Mé děti, miluji vás, ale když jste ve stavu hříchu, vaše bytost mě odstrkuje a vy
nejste schopné milovat svoje bratry a sestry jako já vás miluji. Já, jenž jsem ve vás,
trpím vaší lhostejností. Ano, tolik trpím, když zanedbáváte své bratry a své sestry!
Mé lásky, vy, kdo jste ve stavu hříchu, až budete přede mnou, vleji do vás milosti,
které vás nechají si uvědomit vaše nedostatky vůči nim. Dopřejte si tu milost nezanedbat to, co vám chci darovat: lásku. Milujte se navzájem.
Mé děti, hle, přicházím spořádat účty. Já jsem Pánem panství; vy, vy jste mé klenoty. Zůstaňte se mnou, já jsem s vámi. Miluji vás. Ježíš, Král králů. Amen.
221 – 24.srpna 2001

Ježíš

Give Me Your Life.
My children, I, Jesus, I am coming in you, for you, to give you Eternal Life. I, Jesus,
your God, write for you, my children. Why, my children, don’t you hear my voice
in your hearts? I have given it in your hearts. You will see me, Jesus. My lovers, I
am God. You are my children. Because you are my children, I ask you your yes to
the Love. This is for you.
Mé děti, tyto spisy vám připomínají to, co bylo předpovězeno skrze mé svaté proroky jako Izaiáš a Daniel. Tyto spisy vám pomáhají porozumět mým vyučováním,
která jsem dával svým milovaným apoštolům jako Janovi, Lukášovi, Markovi,
Matoušovi jakož i jiným, a mým učedníkům jako Pavlovi, Barnabášovi a jiným,
kteří byli inspirováni mým Duchem. Tyto spisy nejsou nová vyučování, to, co se
vám zdá jiné, je to, že užívám váš dnešní jazyk. Varuji vás před zlem, které proniklo do vašeho každodenního života skrze váš modernismus. Já jsem Přítomnost,
Alfa a Omega, žiji s vámi jako jsem žil s mými apoštoly a s mými učedníky.
Kolik z vás jenž následujete má učení, věří, že velmi brzo mne uvidí? Varuji vás že
přijde den, kdy všechny děti mne uvidí v jejich srdci. Děti mé, vy, které chcete
ignorovat moje spisy, vy, které chcete žít váš každodenní život jako hrdinové
vašich vyprávění o dobrodružstvích, vy si neuvědomujete, že vaše chování je bez
ohledu na vás samotné. Tvrdíte, že žijete ve světě kde technologie je v plném rozkvětu, kde nic nemůže jít proti tomuto pokroku, honosíte se touto výsadou.
Mé drahé děti, tato technologie bylo udělána člověkem, který se živil mými znalostmi. Je to skrze moji všemohoucnost, že žijete v tomto světě. Na počátku, člověk
si měl sloužit mými vědomostmi k dobru mých dětí, ale on to zapomněl, sloužil si
nimi ke svému vlastnímu dobru za účelem stát se pánem. Člověk se stal pánem
mého vědění. Všechno toto, mé děti, není to, co já, Ježíš, jsem pro vás chtěl.
Od začátku tohoto světa člověk mně měl naslouchat a žít v souladu s Láskou.
Všichni měli býti láska, měli se odevzdat lásce jejich Stvořitele, aby byli dětmi
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lásky. Já, já jsem váš Stvořitel, já jsem Láska, já jsem Bůh; vy, vy pocházíte ze mne a
jste povolány k tomu, abyste se staly božskými skrze mne: tohle je vaše evoluce.
Evoluce dětí tohoto světa, je stát se dětmi Božími. Vy všechny musíte růst v lásce,
neboť láska je věčná, láska nepřestává růst. Život je pohyb lásky; chtějíce žít bez
lásky, si odmítáte růst.
Chtějíce žít ve vaší nevědomosti, vy odmítáte vyslovit vaše ano Lásce, což z vás
dělá bytosti nesmírně domýšlivé. Protože žijete jenom pro váš svět, staly jste se
studenými bytostmi, bez lásky pro vašeho Stvořitele. Všechno vaše vědění, které
není ve službě Bohu Stvořiteli, nebude sloužit k ničemu než že bude proti vám.
Ano, mé děti, já vás znám, já jsem ve vás: “Já znám mé ovečky. Mé ovečky mě znají.
Já jsem ten dobrý Pastýř. Kdo mě zná, mě následuje.”
Mé děti lásky, jak vás miluji! Všechno z vás mně je drahocenné, váš život je můj.
Což to nejsem já kdo vás zachránil před věčnou smrtí? Když se prohlašujete pány
vašeho života, nepostrádáte chladnokrevnosti, neboť jeden jediný pohyb zastavení
mé lásky a už byste neexistovaly. Jsem to já kdo vás drží při životě. I když jste
pochybovaly o tom co vám říkám, zamyslete se nad vaším narozením: od okamžiku vašeho příchodu na tento svět, jste nucené dýchat vzduch, jenž musí vniknout do vašich plic. Jestli neuděláte tento pohyb, budete přinucené dýchat; toto
vám ukazuje, že je pro vás nutné dýchat vzduch k životu.
Mé děti, stejně tak moje láska pronikla skrze Adamovy nozdry, dávajíc vám život.
Duše se instalovala v Adamovi, a aby mu dala život, Bůh jí živil svojí láskou. Vy v
sobě máte duši, to je váš život; Jestli jí odmítnete lásku, umře, to jsem já, Láska.
Kdybych se z vás odebral, umřely byste z toho, neboť vaše duše se beze mne neobejde. Můžete se obejít bez vaší technologie, ale ne bez lásky. Mé děti, vy nepřestáváte zanedbávat lásku. Láska, to jste vy, to je váš bližní, to jsem já jenž jsem se
daroval, abych vás měl v sobě na věky, a vy, vy jenom myslíte na vaše materiální
pohodlí.
Můj návrat do srdcí je bezprostřední, uvidíte mne ve vás. Poznáte všechno co jste
udělaly ve mně, se mnou, pro mne a všechno co není ze mne vám bude také ukázáno. Budete si muset vybrat: mne, nebo váš moderní svět.
Děti mé, jenom vám samotným bude náležet břímě rozhodnutí jestli chcete
pokračovat žít v tomto studeném světě, lhostejném vůči svému bližnímu, nebo
pokračovat žít se mnou, Ježíšem. Počkám na vaše rozhodnutí jenom na délku
trvání jednoho blesku. Ano, mé děti, nebudete mít dlouho na rozmyšlenou, neboť
já znám každého z vás, vy znáte vaši vůli milovat.
Láska vám připomíná to, co bylo oznámeno mým prorokům: děti Boží vstoupí do
Nového Jeruzaléma. Ten bude krásný jako mladá nevěsta, ozdobím ho klenoty,
dám mu najevo svoji lásku. Bude mít pro mne jenom lásku jako dar; já, já mu
daruji svoje Království. Vy, kteří nasloucháte jenom vaším slovům, neslyšíte vítr
Ducha Svatého, jenž vám je poslán aby vám řekl: “Hle Ženich, ozdob se svými nejkrásnějšími klenoty, oblékni se do svatebních šatů, neboť tvůj Ženich k tobě přichází,
aby tě vedl do své Nové Země, kde všechno je jenom láska.”

96

Láska ke všem mým dětem, Ježíš

Mé děti, tento vítr, to je Duch Svatý jenž mluví k vaší duši, připravuje ji aby přijala
svého Ženicha. Jestli vaše oděvy jsou obnošené, jděte si je dát vyspravit. Ujistěte se,
že nemají skvrny, neboť přichází Velké Očištění, kde všechno musí býti očištěno
pro ty, kdo chtějí vstoupit do Nové Země. Potom nastoupí, po tomto času Velkého
Očištění, velmi, velmi krátký čas a potom, přijde čas velkého trestu, kde všechny
ty, které si nevyberou Lásku, zmizí z povrchu země; tehdy, mé děti lásky vstoupí
do Nové Země, která je již připravena.
V jednom okamžiku, všechno bude jenom nicota pro vás, kdo si vyberete žít pro
vás samotné. Život nebo smrt, hle co vás čeká na věky, je na vás si vybrat. Nezapomeňte, vaše věčnost bude postavena na vašich dílech. Mé děti, vězte, že všechno
co nashromáždíte v dobrých dílech vám přinese štěstí.
Nemyslete na vaše hmotná jmění, která nyní hromadíte; toto vám nepřinese věčný
život. Vše, co děláte dobrého pro vaší duši a pro vašeho bližního, vám bude odměněno. Duše je věčná, to je váš život, duše. Duše není věc, která hnije v zemi a
zmizí, duše je božská, je živoucí, ona neumírá. Já jsem živoucí, já jsem Bůh, já neumírám, já jsem Život. Jděte se podívat, mé děti, do vašich kostelů, já jsem váš Bůh,
já tam žiji. Dávám se vám abych vás živil, abyste měly věčný život.
Miluji vás, já, který nechávám psát tuto ruku, jenž se dává Lásce. Já jsem váš Bůh
Spasitel. Zamyslete se! Již jsem u vašich dveří a veřeje jsou pod mojí Vůlí. Jeden
jediný slabí nápor otevře ty dveře. Již nemohu déle čekat, mé děti, hle, již přicházím. Amen.
222 – 24. srpna, 2001

Ježíš

Strach pochází od Satana.
Má dcero, žehnám ti. Skrze mou moc, ty slyšíš můj hlas a píšeš to co ti diktuji. Ty
jsi ve mně, já jsem v tobě, já jsem Vůle Boží.
Mé děti, já jsem Láska, žiji v každém z vás. Beru ve vás všechny vaše nesnáze a
měním vás skrze mé milosti lásky. Láska je pro vás dobrá, dává vám všechno co je
v ní, abyste mohly objevit lásku.
Láska je štěstí. Když se dítě nechá mnou milovat, objeví, že je přetvářené, aby se
stalo klidnou bytostí, dobrou a spokojenou fungovat sama se sebou.Všechno co
dělá mu je příjemné, neboť objevilo, že to jsem já, Ježíš, kdo pro něho vše dělá.
Kolik dětí ignoruje moje působení! Nechají se ovlivnit v jejich každodenním
životě svým okolím, aniž by si uvědomily co to v nich způsobuje. Nemají se na
pozoru před útoky Ďábla.
Satanovy úskoky jsou tak nepředvídatelné, tak vypočítané a tak malicherné, že
všechno, co jste schopné si představit je jako nic v přirovnání s tím co on může
dělat. Jeho duch je tak zlomyslný, že si to nedokážete představit. Již jsem vám dříve
řekl že byl, v nebeské hierarchii nadřízený nad ostatními anděly. V jeho pádu, je
ten nejvíce inteligentní ve zlu. Zlo je jeho moc ve všech svých formách, nic mu
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neuteče. Je tak podlý, že vše, co je ošklivé pochází od něho; je tak odporný, že
všechno co je zlé pochází od něho; je tak perverzní, že všechno co je klamné
pochází od něho; je tak zlomyslný, že všechny vady pocházejí od něho. On je autorem zla, je Ďábel, on vás chce rozdělit. Má hrůzu z dobra, neboť vše v něm je opakem toho, co je dobré.
On ví, že všechno ve vás je připraveno se bránit, neboť vaše bytost nechce jít do
pekla, tak si slouží svými úskoky, aby vás obelstil. Nemylte se, on je zchytralejší
než vy všechny dohromady. Děti si představují, že jsou schopné samy sebe střežit
před zlem. Kolik z mých dětí si myslí, že v nich nepřebývám! Nejdou ke mně aby
mne požádaly o pomoc k tomu aby zvítězily nad pokušeními, která je napadnou,
ony žijí beze mne, beze mne jenž jsem v nich.
Jisté děti žijí ve strachu, jsou přesvědčené, že v nich přebývá Satan. Mé ubohé děti
nerozumí Satanovým úskokům, neboť držíc je ve strachu, ponechává je v jejich
slabosti. Tehdy, když si myslíte, že jste pod vlivem Satanovým, máte sklon k tomu
žít ve strachu; neuvědomujete si, že váš strach vás přivádí v omyl, neboť vaše mysl
je na něho příliš zaměřená; hraje si s vámi na kočku a myš. Je skutečně tam s jeho
pomahači, jenž vás ponoukají, abyste položily gesta, která jsou nešikovná.Tato
gesta, která vám škodí, jsou následky toho co děláte, toho co říkáte, toho co si
myslíte, nebo toho co pociťujete. Je to váš strach z toho být v jeho moci, co vám
škodí, zatímco vy si myslíte, že to je on s jeho pomahači, jenž mají nad vámi moc.
Poslechněte si toto. Mé děti, jednoho dne, lidé ze stejné vesnice slyší jednoho z
nich jim říkat, že nějaký obr přichází každý večer jíst svou potravu. Je si tím tak
jistý, že jim říká, že jestli ten obr není živen každý večer, že přijde zničit vesnici. Po
mnoho dní všichni pracují aby uživili toho obra, který jim nahání tolik strachu.
Mají tolik strach, že začnou být nervózní až z toho onemocní. Jednoho dne, nějaký
kolemjdoucí jim řekne, že ten obr, o kterého se jedná, nemá žádné zuby a že je tak
malý, že ho mohou rozdrtit jestli chtějí, neboť, ve skutečnosti, to jsou mšice.
Strach jednoho vesničana nabyl obrovské formy a všichni vesničané začali mít
strach. Jelikož nerozuměli, proč se jejich potrava, kterou nikdo nehlídal ztrácela,
žily ve strachu. Nevěděli, že během noci, mšice se živily jejich prací.
Mé děti, toto znamená že Satan existuje s jeho démony. Satan je propadlý anděl a
démoni jsou andělé, kteří ho následovali. On a jeho pomahači mohou vzít tvar,
jaký jim chcete dát. Čím více jim děláte místo ve svém životě, tím více jsou přítomni; čím více jim dáváte důležitosti, tím více v sobě rozvíjíte strach; čím více
věříte, že mohou zničit váš život, tím více nešikovností tropíte; čím více věříte, že
jsou mocní, tím více jste pod jejich vlivem. Tehdy, když jim dáváte důležitost,
berou si místo ve vašem životě a drží vás pod vlivem strachu.
Jiné zase nechtějí věřit v jejich existenci, poslechněte si toto. Jednoho dne, jsou
vesničané shromážděni kolem správce vesnice, který jim dává jeho pokyny. Informuje je, že položil pastě kolem vesnice, kdyby náhodou nějací cizinci přišli v noci
krást. Vesničané se vracejí domů smějíce se tomu způsobu, jakým je chce správce
těch míst chránit. Po několika rocích, během kterých vesnice neutrpěla žádnou
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loupež, se lidé z vesnice otevřeně vysmívají správcově prevenci. Vidouce v tom
jenom hloupost, oddělali ty pastě, které je ochraňovaly proti lupičům. Nedávajíce
pozor, jedné noci, lupiči přišli a vzali jim všechno to, co nashromáždili během
jejich života. Správce, vida jejich nerozvážnost, je nehuboval, ale poučil je o jejich
nešikovnosti. Aby je potěšil, dal jim zodpovědnost hlídat jejich vlastní dům proti
lupičům, kteří v noci nikdy nespí.
Mé děti, ten první příběh vám ukazuje, že ty, které žijí ve strachu, otvírají ony
samy dveře jejich neštěstí. Ty, které myslí jenom na zlo, si neuvědomují, že dávají
zlo na první místo v jejich životě. Pozbývají víru v moji moc lásky a už nejsou
schopné zůstat a mně naslouchat. Strach je ovládá a ani nepozorují, že jsem v nich
abych je ochraňoval, spoléhají se jenom na vnější vzhled, kde všechno je jenom
klam.
Mé děti, mít víru že jsem tam, ve vás, znamená dokázat samy sobě, že věříte v moji
přítomnost. Já žiji ve vás, živím vás mými milostmi. Svátosti jsou zdroje milostí a
modlitba vzdaluje působení Satana, toho, který vás chce ponoukat k životu pod
vlivem strachu. Nemoc je způsobená hříchem, je třeba abyste zůstávaly ve stavu
milosti. Když podlehnete zlu, nezůstaňte bezvládné, jděte k mým kněžím, já jsem
v nich; budu vás živit mými milostmi a naučíte se mi dávat to, co vám nahání
strach.
Satan a jeho ďáblové do vás nemohou vejít; oni chtějí, abyste zůstávaly ve strachu,
aby vás ponoukali ke zlu vůči vám a vašemu bližnímu. Mé děti, jenom ty, které dají
svoji duši Satanovi jsou ním obývány; je to jenom tehdy, co jejich život pozná
hrozná muka, neboť vše, co jim může dát není nic jiného než lež.
V tom druhém příběhu, ty neuctivé děti nedbající nebezpečí, které se kolem nich
potlouká, žijí pod ochranou jejich správce. Ale toho dne, kdy si myslí, že jsou
moudřejší než on, nechají stranou jeho pokyny, aniž by se staraly o to, proč je chtěl
chránit. Když si uvědomí, že se dopustily chyby, správce je netrestá, dá jim zákony
aby jim ukázal, že každý musí být zodpovědný za svoje vlastní obydlí.
Tak je tomu, mé děti, s vámi. Měly jste zákony lásky, které vás chránily proti úskokům Satanovým, ten, který chce vaší zkázu. Bůh vás chtěl chránit, ale vy jste
nedbaly na jeho pokyny. Udělaly jste z těchto zákonů nášlapný kámen abyste si
dokázaly, že jste nad těmito zákony. Nechtějíc e věřit v Satana, povznesly jste se
nade mne, jenž jsem vás chtěl chránit. Neviděly jste, že vaše pýcha vás uvedla v
omyl.
Dnes nechcete poslechnout mé kněze, kteří vám doporučují modlitbu. Žádají vás
všemi různými prostředky, abyste se navrátily ke svátostem a vy se jim smějete.
Nechcete se vzdát všeho toho co jste nashromáždily, všechno odmítáte, abyste
mohly dělat to co chcete. Je-li tam nějaký skandál týkající se mé Církve, vrháte se
na tuto směšnost, abyste zesměšnily moji Církev. Což nevíte, že všechno co je
skandál pochází od Ďábla? Neházejte zpět na moje děti vaše chování, neboť to, co
vidíte, je to, co jste vy.
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Satan si slouží tím co se z vás stalo, aby vám ukázal to co jste a vy nic nevidíte!
Otevřeně se vám vysmívá. Nepovažujte to za hotovou věc, že jste lepší než mé děti,
které upadly do pokušení. Každé dítě, které upadne do hříchu, zatím co odolávalo,
je méně vinno než-li to, které ho obviňuje.
Ó! děti, já vám říkám co Satan dělá proto abyste upadly do jeho sítí. Nevěříce, že
on existuje, může s vámi dělat co chce, může jít až tak daleko, že vás nechá dělat
zlo, ospravedlňujíc ho. Buďte hodné toho, co jste! Nenechte Satana vás zničit! On
je pánem všeho toho, co vás může přivést k věčné smrti.
Když si dáváte samy sobě důležitost, ignorujete, že on je tam, zcela blízko vás, aby
vás zničil. Ignorovat Satana, je ignorovat zlo, které je vám na blízku. Zasévá do vás
pochybnost zabraňujíc vám věřit, že on je tam kolem vás; takto vám může ukrást
milosti víry v naprosté tichosti.
Dnes, je po celém světě velké odpadnutí od víry. Mé děti, Satan vám chce odejmout všechnu možnost vydat se na cestu k věčnému životu. On je tam, ale vy
tomu nevěříte. Až přijde čas kdy mne uvidíte, kolik z vás budou věřit, že jim chci
dát věčný život? Abych vám pomohl, dám vám milosti nutné k vyslovení vašeho
ano, abyste mohly žít v moji Nové Zemi. Jenom ty, které budou následovat moje
zákony lásky, zůstanou svobodné v lásce.
Mé děti lásky, jaký omyl si myslet, že jste samy s vámi samotnými! Já jsem tam, ve
vás, tolik vás miluji! Prosím vás o to, pojďte mne požádat o pomoc, abyste tak
mohly míti odvahu zvítězit nad útoky zloduchů proti vám. Nemohu vás nutit jestli
odmítáte vejít do sebe. Ale pozor, mé maličké, jestli zůstanete samy, necháváte otevřené pole Satanovi. Žijete ve světě, kde se Ďábel udělal pánem. Sloužíce si vším
co je kolem vás, ano, říkám “vším”, mé děti: předměty, zvuky, zvířaty, osobami,
atd., on vás manipuluje, chce vás zničit.
Mé děti lásky, já jsem ve vás, žiji ve vás. Vzal jsem na sebe všechny vaše hříchy.
Všechno co bylo špatné, jsem vzal jako bych to byl já, kdo spáchal to zlo: byly to
vaše hříchy. Já vás všechny znám, vím všechno co děláte a co budete dělat. Nic
mně není neznámé. Nespoléhejte samy na sebe, ale na toho, který vás vysvobodil
ze smrti. Miluji vás. Amen.
223 – 24. srpna, 2001

Ježíš

Zvuky s obrazy vám škodí.
Moje milovaná, ty která jsi ve mně, zůstávej poslušná a piš, v Boží Vůli, svědectví
jedné z mých dětí ano. Pomůže mým dětem, které nevědí že Ďábel si slouží tím co
dělají, aby je znepokojoval. Poslechni, moje milovaná.
V jednom snu, Ďábel jí ukázal mladého muže, jenž se jí dvořil. Tento muž byl příjemný a svůdný. Její srdce se bránilo jeho lichocením. Vzbudila se celá znepokojená, žádajíce mne o pomoc. Trpěla vidouc se v této situaci, neboť tento muž nebyl
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její manžel. Já, Láska, její Ježíš, jsem jí dal milosti lásky. Dopustil jsem toto pro vás,
mé děti, jenž žijete ve světě, kde Satan vás ovládá.
Jednoho dne, toto dítě si chtělo odpočinout; ona jenž byla velmi unavená, se usadila před televizní obrazovku. Před ní byly obrazy uvedeny v pohyb; ona si je vzala
pro sebe, neboť pronikla do toho světa představivosti, aniž by si to uvědomila.
Satan si posloužil její únavou, aby jí ponoukal k odpočinku před tímto aparátem.
On znal její slabost, jenž jí vedla k tomu aby se uvolnila před televizí. Jelikož jí
chtěl ublížit, posloužil si obrazy, které pronikly do ní. Satan zná vaše slabosti, on ví
jak vyčkat momentu, kdy se nacházíte ve stavu letargie, aby do vás vložil obrazy,
které nechají vyvstat špatným myšlenkám. Nehledajíc to, co je pro ní dobré,
nechala otevřené dveře pokušení.
Je to on kdo podnítil lidi k vynalezení televize. Viděl jí zcela oddanou před touto
ďábelskou obrazovkou, která jí ukazovala svádivé výstupy provedené postavami,
vybranými k tomu, aby se zalíbily pohledům zraků. Radoval se, když slyšel ty
zvuky rozléhající se místností a pronikající v ní. Ona si nebyla vědoma všeho toho
co se dělo. Satan, který všechno připravil, mohl klidně pokračovat v jeho plánu,
vyprovokovat situace které jí přivedou k prožití toho, co do ní vstoupilo. Tudíž
ona, po únavném dnu, se nebyla schopná bránit proti těm obrazům, které v ní
vyvstaly v jejím spánku.
Únava, mé děti, je proud který otvírá Satanovi pole působnosti. Jak je velké množství dětí, které, unavené po dnu práce, si odpočívají před televizí. Televize vysílá
obrazy, které se vtiskují do vás, mé děti. Tyto sledy obrazů, spojených se zvuky,
dávají život tomu co vidíte; toto způsobuje, že věříte nepravým realitám.
Když jste umístěné před touto obrazovkou, vydáváte se v nebezpečí nechat se
ovlivnit ze všech stran vymyšlenými scénami. Ony ve vás nechávají zrodit emoce,
které jednoho dne vyvstanou, když to budete nejméně čekat a nebudete vědět proč
jste zareagovaly takovým způsobem.
Kolik z vás žijí dávajíc jednu část svého života těmto únikům! Ano, mé děti, když
svolujete trávit hodiny před televisní obrazovkou, už nežijete, přestaly jste fungovat dávajíc volný chod obrazům a zvukům aby do vás vsákly za cílem zábavy a ani
to nejste vy kdo rozhodnete, z čeho se bude skládat vaše zábava, je to svět televize.
Vzal si vás na starost.
Ano, mé děti, děti které se naučily ovládat vysílání, rozhodují za vás pořady, které
by se vám líbilo vidět, abyste mohly prožít pěkný zábavný večer. Vidíte co jste připustily? Daly jste část vašeho života jiným dětem, a tyto si vzaly na starost vaše
hodiny zábavy.
Mé děti, tyto chvíle patří vám. Jste si jisté, že tyto hodiny jsou užité k vašemu největšímu dobru? Tehdy, když necháte jiným vaše oči, vaše uši, a dokonce i vaše
skutky, které se stávají nečinnými, necháváte jim volné pole k tomu, aby vás
nechaly vidět obrazy, slyšet zvuky a pocítit emoce jak se jim zdá dobré. Neuvědo-
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mujete si to všechno nebezpečí jenž toto může způsobit ve vašem životě. Společnost ovlivňovaná tím, co vidí a slyší je manipulovanou společností.
Ano, mé děti, jste manipulovány pomyslným světem. Pohleďte na svoje děti, strojí
se jako jejich slavní herci, a vy se česáte jistým způsobem, protože jste viděly v
televizi se tak česat umělce. Váš každodenní život je pod vlivem reklam. Pohleďte
na celou tu panoplii vynálezů, které vám jsou nabízené v inzerátech, toto je k
tomu, abyste uvěřily, že štěstí je v těchto věcech, které si můžete pořídit. Tyto
obrazy ve vás provokují žádostivost.
Když se vám ukazuje všechno to, co si bohatí mohou dovolit, vyvine se ve vás
nespokojenost vůči vašemu způsobu života; začnete myslet na všechno to, co byste
si mohly dovolit kdybyste měly peníze. Abyste měly sliny na jazyku, ukazuje se
vám cestování, luxusní domy, auta roku, modní přehlídky a vy, usazené před vaší
obrazovkou, hledíte na všechen ten luxus aniž byste si mohly tyto věci dovolit. Mé
děti, vaše společnost našla prostředek jak vám otevřít dveře tomuto takzvanému
štěstí, nechává vás si koupit loterní losy.
Ó! mé děti, necháváte se chytit do pasti žádostivosti. Necítíce se šťastné ve vašem
životě, vaše chvíle jsou zabrány díváním se na televizi nebo myšlením na to, co
byste udělaly, kdybyste vyhrály v loterii. Dětičky lásky, váš život má větší cenu než
toto. Tento svět televize vám ukazuje to, co byste rády měly. Dělá z vás otroky
hmotného majetku, jste vězni vašich přání, která se, pro velkou většinu těch které
hrají v loterii, nikdy neuskuteční.
Mé děti, kolik z vás tráví hodiny dívajíce se na postavy, jejichž obličej a tělo jsou to,
co byste rády chtěly mít. Ztotožňujete se s tím co vidíte, a jestli nemáte rády vaší
váhu nebo vaše tvary, stáváte se jako děti nespokojené s druhými, neboť vám bylo
ukázáno, na co se má společnost ráda dívat. Uvnitř vás jste nespokojené, neboť
byste rády byly jako ty postavy, které mají vzezření manekýnek. Ale ve skutečnosti,
tyto postavy nejsou takové jaké je vidíte na obrazovce, neboť dotek líčení podvedl
vaše oči. Což nevíte, že jste všechny neobyčejné a že všechny máte svůj půvab?
Tyto falešné reality jsou příčinou vašeho porovnávání.
A všechny ty filmy a týdenní programy vyprodukované podle napsaných příběhů!
Ó! mé děti, toto všechno vás přivádí do světa naprosto vymyšleného, což nevíte, že
to znamená souhlasit s usmrcením sebe sama, neboť všechno co je nepravé nemá
život. Myslíte si, že tyto zábavy jsou příjemné? Kolik z vás jste přirovnávaly vaší
manželku nebo přítelkyni s tou, která se natřásá před vašima nevěrnýma očima? A
jak velké je číslo dvojic které trpí, protože jejich láska byla přirovnána k lásce vášnivé!
Mé děti, vy máte v sobě to co hledáte: opravdovou lásku. Vy chcete být milovány a
ta drahá bytost, které jste slíbily lásku jakou si samy přejete, chce také být milována; nebude to hledíce na druhé, co z vás necháte vyjít lásku, která ve vás přebývá, ona je živá, ta láska ve vás, chce se dávat. Jestli neděláte nic jiného, než že
hledíte na to, co byste chtěly mít, vyvoláte v sobě kritiku, neboť uvidíte jenom
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chyby milované bytosti, která vám nedává to, na co čekáte, a neuvidíte vaše posuzování které živíte tím, co vidíte a slyšíte.
Mé děti, vy jste otroky vašeho vlastního duševního rozkladu a ani si toho nejste
vědomy. Ty obrazy vám dávají dojem, že všechno co je na televizi, je hezčí než ve
skutečnosti, zatímco toto je lež; opravdový život je ve vás, naučte si dávat lásku, vy
jste láska. Probuďte v sobě to, co usnulo; ty obrazy z vás učinily otroky vašich
nenaplněných potřeb lásky; staly se z vás bytosti nemilující opravdový život ve vás.
Mé děti, myslíte, že všechno co vidíte, slyšíte a čtete v televizi, v rádiu, v kině, na
internetu a v knihách je bez nebezpečí? Tyto věci tam jsou k vaší službě, abyste
konaly dobro; nebuďte jejich otroky. Když jste v mé přítomnosti, já, Ježíš, do vás
vkládám milosti, které vás nechávají si uvědomit nebezpečí, které vám hrozí.
Tehdy, když mne požádáte abych vás osvítil o opravdové hodnotě jistého pořadu,
já, jenž jsem ve vás, vás nechám si uvědomit, že to, na co se díváte, není důležité
pro vaší duši a tak, pomaloučku, se naučíte odpoutávat se od těchto chybných
hodnot.
Život, to se hýbá. Buďte živoucí a rozhodněte vy samy jestli ano nebo ne, může li
vám jistý obraz uškodit. Nenechte druhé vzít část vašeho života a naplnit jí tím co
je neskutečné. Jestli, protože se nudíte, necháváte druhé vzít část vašeho života,
aby ji naplnily zvuky a neskutečnými obrazy, je to proto že jste přijaly aby se s
vámi jednalo jako s někým méně hodnotným. Váš život patří vám, nenechte ho
lidem od televize. Vy jste živoucí, žijte mé děti! Nebuďte prázdné smyslu, nedovolte aby vás braly za lidi nestarající se o jejich život lásky. Pomyslely jste na ty,
které jsou s vámi a které by s vámi rády mluvily? Jste tak zaneprázdněné televizí,
že už si ani nepohovoříte. Ve vás je prázdno které se tam ubytovalo a vzalo místo
lásky. Mé děti, je třeba se vzbudit dříve, než bude moc pozdě, neboť ty osoby
kolem vás udělají to samé jako vy: nechají prázdno se ubytovat mezi vámi a nimi,
a už nezbude místo pro lásku.
Myslete na vaše děti, které jsou hodiny před obrazovkou, ony jsou bez obrany;
všechno, pro ně, je pravdivé a upřimné. Jestli vy, rodiče nedohlížíte na jejich
pořady a na množství hodin ztrávených před televizí, je zcela jisté, že pro ně, život
je to, co vidí. Všechny děti se učí tím co vidí, potřebují mít vzory. Myslíte si, že
všechny pořady jsou zdravé, prosté všech strachů a násilí, schopné jim dát to, co
vy, vzorní rodiče jim můžete dát?
A vy, rodiče, po vašem dnu práce, se uvolňujete před obrazovkou, nechávajíce se
bavit všemi možnými druhy zvuků a obrazů, nestarajíce se o jejich obsah, jen když
je obrazovka zapnutá. Ať jsou zdravé nebo nezdravé, klidné nebo rámusivé, krásné
nebo strašlivé, veselé nebo smutné, naučné nebo neplodné, pokojné nebo násilné,
pravdivé nebo klamné, toto není důležité, neboť jste nechaly stranou vaší duchovnost protože jste si myslely, že už to je zastaralé. Vidíte, vy jste si ani nevšimly, že to
škodilo vaší duši.
A co se dá říci o vašem tělesném a morálním zdraví? Vy nechcete myslet na to, co
do vás vchází; říkáte, že jste pány svého vlastního života a, i když vám toto škodí a
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vy si toho jste vědomy, myslíte, že je to lepší než se nudit. Mé děti, vstoupily jste do
této spleti Satanovými úskoky a ani jste si nebyly této události vědomy. Ty zvuky s
obrazy ve vás způsobují pocity, které vás očarovávají. Aniž byste si to uvědomily,
televize a filmy naplňují vaše hlavy zvuky, obrazy, myšlenkami a znalostmi, které
nejsou všechny zdravé. Mé děti, ty zvuky s obrazy jsou ve vás, hýbají se ve vás.
Nebezpečí, že jste nechaly do vás vstoupit tyto zvuky s obrazy je to, že je to škodlivé vašemu tělesnému a duševnímu zdraví.
Dejte pozor na tyto zvuky s obrazy, Ďábel ví, jak si s nimi sloužit aby vám škodil,
aby vás trápil, vkládaje do vás žádosti a otroctví abyste tak ublížily vašemu bližnímu. On je zlo a může si posloužit vším co je kolem vás k tomu aby vám uškodil.
On dokázal vyvolat události v životě některých z mých dětí, které jim daly zvyky, k
vůli kterým si myslely že je to normální jít vidět oplzlé pózy, buďto v časopisech
nebo na obrazovce. Malé bezstarostné děti, vy samy sebe omlouváte za to, že se
díváte na tuto pornografii říkajíce: “Na tom není nic zlého toto dělat, jelikož jsme
takto udělány.” Ale, tyto obrazy jsou proti vaší čistotě a té vašeho bližního; způsobujete si zlo a podporujete zlo. Kdo se snaží vidět co je špatné, nemůže předstírat
že je nevinný; je stejně vinný jako ten kdo dělá zlo, neboť oba dva konají gesto
proti jejich bližnímu.
Ano, mé děti, jisté děti jdou až tak daleko, že platí malé děti, aby dělaly svinstva;
používají je k tomu, aby dělaly gesta tak ostudná, že tyto malé už ani nechtějí žít,
tolik jsou tím zničené. Mnohé děti jsou otroky v rukou těchto lidí bez skrupulí.
Mé děti, zcela malá děťátka jsou oběťmi těchto lidí. A vy, jenž se díváte na tyto
filmy a časopisy, které jsou na prodej a nebo které jsou rozdávány na ilegálních
místech, vy je podporujete. Kochajíce se touto pornografií, škodíte vašemu vlastnímu životu lásky. Všechny tyto věci, které jsou proti opravdové lásce, zabíjí to, co
je láska ve vás, aniž byste si toho byly vědomy. Vy, kdo toto děláte, ubližujete
vašemu vlastnímu životu. Život, to je vaše duše; ona je život, není to to, co pociťujete, když se díváte na ony věci.
Všechno ve vás je na pospas Ďáblu. Neuvědomujete si to zlo, které vy působíte
samy sobě a těm, které jsou oběťmi těchto scén zakázaných Láskou. Což je to
láska, mé děti, odevzdat se prostopášnostem? Já, váš Bůh, vás miluji; jsem to já
kdo žiji ve vás. Jeden den uvidíte všechno to, co jste zavinily vašemu nitru a jestli
jste se špatně chovaly, zlo se ve vás soustředí aby vám způsobilo bolesti; budete to
vy samy kdo jste daly souhlas k vašemu trápení. Mé děti, pornografie je neřest. Je
to zlo ve vás jenž vám dává poznat tyto věci. Nesnažte se ospravedlnit samy sebe,
říkajíce, že je to normální. To není normální dívat se na tyto oplzlé obrazy a zůstávat v prostopášnosti; je to zlo a to zlo ve vás vám způsobí utrpení.
Všechny tyto nástroje: televize, rádio, obrazovky kin a počítače, které se vám zdají
tak zábavné, jsou nástroji, kterými si Satan může lehce sloužit, aby vás ponoukal
konat zlo. Vstupuje do nich kdykoliv chce, slouží si jimi jak chce, je velmi silný v
této hře. Bůh vás chce svobodné. Vy samy si můžete vybrat mezi dobrem a zlem.
Pozor! Zlo je na zemi, proto vás Satan může pokoušet; on se živí zlem. Jelikož byl
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svržen do pekla, snaží se vás tam přivést, neboť vás všechny nenávidí, vás, které
jste byly vyvolené k životu v Království Boha Otce.
Skrze odmítnutí vašich prvních rodičů, vaše lidská vůle vás učinila svobodnými si
vybrat. Žijete na zemi a Satan je také na zemi, až do dne, kdy bude muset zmizet v
hloubi pekelné propasti. Jen potom bude láska kralovat na zemi. Vy všichni musíte
udělat jeden výběr: říci ne Satanovi, chcete-li žít v lásce.
Váš zrak, mé děti, je váš, jsem to já kdo jsem vám ho dal, nenechte ho k jeho
službě, je třeba abyste zůstávaly ve mně. Má sladká milovaná, která jsi svolila dát
svědectví lásky, a ty, má Dcero Ano Ježíšovi, miluji vás. Můj nástroji lásky, jsem
zcela v tobě. Já, Ježíš, Král králů, vám žehnám. Amen.
224 – 25. srpna, 2001

Ježíš

Tento čas je tak blízko svého odhalení!
Moje milovaná, miluji tě, jsem v tobě, moje lásko. Všechno je ve vás láska, mé děti,
tehdy, když milujete Ježíše Lásku. Má dcero, ty, která se zcela dáváš, dovol mi mne
z tebe udělat nástroj pro spisy, jenom pro spisy. Ano, buď ve mně, má dcero, ty jsi
ve mně. Vy, mé děti, vy, které mne milujete, miluji vás, jsem v každém z vás, vy jste
ve mně.
Moje drahé maličké, musíte si uvědomit, že tento čas, je čas přípravy. Chci, abyste
byly v mém světě lásky, je už tak blízko svého odhalení! Pohleďte na všechno to, co
se kolem vás děje, všechno se začalo bořit. Ano, vaše díla zničila všechno co mělo
být pro vás štěstí a radost. Varuji vás, že všechno co nebylo člověkem respektováno, je vaše daň. Kvůli vašim zavřeným srdcím, poznáváte časy tak těžké, že mně
říkáte: “Ale, Pane, co jsme udělaly?”
Mé děti, vy jste tak křehké kvůli vaší lidské vůli, že se to odráží ve vašem chování.
Pohleďte na sebe, když se vám něco přihodí a není to podle vašeho přání, nedokážete zachovat klid a reagujete s takovým rozčílením, že děláte kopec z maličkostí,
zatímco bylo jenom třeba trochu trpělivosti k tomu, abyste si všimly, že se všechno
urovnává. Jestli se pro vás všechno stává přílišné, je třeba si uvědomit, že jste unavené. Pracujete pro peníze, abyste mohly konzumovat, a pak pokračujete pracovat
abyste nahromadily peníze, abyste mohly pokračovat konzumovat a kolo se otáčí.
Jste tak unavené, že máte sotva sílu dokončit váš den, a to až do té míry, že se vám
všechno zdá nekonečné.
Všechna tato spotřeba dosáhla neuvěřitelného rozpětí ve vašem životě; stala se na
tolik částí vás, že už nemyslíte na nic jiného, než abyste si pořídily hmotná jmění.
Všechny tyto zbytečnosti otrávily váš mozek, už nejste schopné jasně uvažovat,
neboť v sobě máte tu potřebu si obstarat hmotné jmění. Je imperativní abyste si
uvědomily váš opravdový nedostatek: jenž je žít.
Vy nežijete, vy existujete. Uvědomte si: Každé ráno vstáváte abyste šly pracovat za
jediným cílem, mít peníze, abyste zaplatily vaše účty, ale tím to nekončí. Mé děti,
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vy kalkulujete vaše konce měsíců abyste věděly, budete-li schopné si koupit něco
nového; nemůžete si zabránit toužit po jiných věcech. Toto je nesmyslné! Zastavte
se, abyste se zamyslely a shledáte, že vaše chování je nerozumné. Není třeba na to
dlouho myslet, ztratily jste váš směr!
Mohly byste říci vašemu zaměstnavateli: “Dnes ráno je pro mne den odpočinku,
zůstanu doma abych využil mého života.” Určitě ne, mé děti, to vás ani nenapadne.
Spíše začnete myslet na to, že jestli vynecháte jeden den práce, váš plat tím bude
trpět. Všechno toto pro hmotu! Vidíte, že jste až na druhém místě a ty které žijí s
vámi, jsou také až na druhém místě? Jestli váš život závisí na penězích, to znamená
že už to nejste vy, kdo řídí váš život, ale váš výnos života. Ztratily jste kontrolu nad
sebou, neboť jste jí předaly vašemu výnosu života.
Některé děti se toho dokázaly vzdát, poněvadž se jim podařilo dát jejich život před
tuto potřebu konzumace. Pochopily, že to co potřebují je, darovat samy sobě čas,
aby měly lepší kvalitu života. Neporovnávaly svůj život s měním, které by byly
mohly nashromáždit, tyto děti se naučily milovat samy sebe více, než peníze,
darovaly svoje ano Lásce. Ony vědí, že přicházím, zbrzdily svůj běh, aby se daly do
kroku s Bohem. Daly svůj souhlas abych já do nich vléval milosti lásky. Očekávají
můj příchod, kdy mne v sobě uvidí.
Jsou to děti Boží zcela jako vy, ale ony se odevzdávají z lásky k těm, které milují,
zříkaje se hmotného jmění. Kolik z vás se na ně díváte jako na výstřední! Ano,
mluvím o vás, jenž vyslovujete vaše mínění o těch, které si zvolily rodinu před
penězi. Neodsuzuji váš výběr, je jenom na vás abyste věděly, co je pro vás nejlepší.
Některé dvojice mají raději si odříci luxus, aby manželka mohla zůstat doma a
sama vychovávala své děti. Proč si myslit že jsou výstřední? Není to normální je
respektovat? Je to jejich volba, ale některé z vás říkají, že manželka, která zůstává
doma, je těžké zátěží pro manžela; jiné říkají, že to je lenoška, ta, co nechce jít pracovat; jiné si myslí, že využívá situace, neboť dnes se to už nedělá.
Proč tohle říkat? Není to normální vidět maminku dávat svým vlastním dětem
svou mateřskou lásku? Není to normální chtít vychovat s láskou své děti, dávajíce
jim pozornost a něžnost, rozvíjejíce mezi nimi vzájemnost lásky? Není to normální aby manželka a dítě byly doma a přivítaly toho, jenž přivolil, že je bude
ochraňovat, opatřujíc jim vše nutné? Není to normální ho přivítat s láskou dávajíc
mu najevo něžnost? Není to normální když pociťuje, že je vítán ve svém domě,
tam kde to smíchem překypuje, kde projevy něžnosti se dějí s láskou srdce? Není
to normální dát dítěti vzor rodičů, které kladou lásku na první místo v jejich
životě? Není tohle všechno normální?
Nebo, mé děti, je to normální říkat, že je prvořadé aby oba dva pracovaly, aby si
mohly pořídit dům? Je to normální si myslet že je to nutnost mít dvě auta? Je to
normální mít v úmyslu dát ihned vaše dítě do mateřské školky, i když se ještě ani
nenarodilo? Je to normální si myslet, že dítěti je lépe ve školce než doma s jeho
maminkou? Je to normální si myslet, že je pro dítě lepší se nacházet s jinými dětmi
jeho věku než býti obklopen mateřskou láskou? Je to normální myslet na jeho
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intelektuální rozvoj bez myšlení na jeho rozvoj citový? Je to normální myslet na
jeho samostatné chování více než na jeho chování lásky? Je to normální myslet na
jeho pokrokovou stranu, která ho připravuje vstoupit do světa práce, kde studie
jsou prvořadé aby tak měl vážnou budoucnost, bez myšlení na lásku, na něžnost,
na smích, všechno toto pro peníze? Je to normální býti takto udýchané proto,
abyste si mohly dovolit luxus? Je to normální aby dvojice musela zaplatit tuto cenu
aby měla velký dům, auta a luxusní předměty na úkor kvality života lásky? Je to
toto normalita?
Mé děti, je třeba vzít tyto spisy vážně, jsou pro vás, informují vás, že velmi brzo
spatříte Ježíše, který žije ve vás. Nejsou to vaše hmotná jmění, co vám přinesou
štěstí, jsem to já, Ježíš, jenž jsem Láska, kdo vám ho přinesu. Nebudete už potřebovat vaše hmotná jmění která vám dávají tak zvané štěstí, vy pocítíte co je láska,
objevíte lásku, která se dává. Vše, co se vám zdá být jediným způsobem života
zmizí. Vše, co se vám zdá nutné už nebude existovat, neboť peníze tohoto světa už
nebudou; jsem to já kdo vás vším zahrnu v mém světě lásky. Vy, jenž trpíte žijíce v
sobeckém světě, kde peníze převládají, věřte v Dobrou Zprávu, přicházím vám jí
dokázat ve vás.
Ó! mé děti, pohleďte na sebe, snažně vás prosím, myslíte, že jsem lhostejný před
tolika utrpením? Přicházím vám říci, že vás miluji. Je to pro vás co nechávám psát
tato poselství, která vám pomohou si uvědomit, že přicházím, abych vám ukázal
že jste dětmi lásky. Vše je pro vás připraveno. A pro ty které už znají má poselství,
neztrácejte trpělivost. Já vím, že už očekáváte můj příchod od začátku poselství v
Garabandále, v Dozulé a těch mé Matky dané Donu Gobbi. Kolik z vás četlo
poselství přicházející od jiných poslů? Toto všechno jsou poselství která vás připravují na můj příchod ve slávě ve vás. Každý posel dostal poselství přicházející z
Nebe pro vás. Každý byl připraven námi, Trojicí a mojí Matkou.
Je velmi důležité abyste věděly, že toto bylo chtěno námi, Vůlí Boží, protože my
víme co je pro vás dobré. Viděli jsme vaše úmyslné zamlčení, vaše posuzování a
vaše odmítnutí vůči našim poselstvím a našim poslům, je to vaše lidská vůle co
vám zabraňuje ve vás vidět světlo. Duch Svatý vás nepřestává osvěcovat, ale vy si
zacpáváte uši a zakrýváte oči. Vy vidíte jenom to, co se vám zdá pro vás dobré;
nemyslíte si že my, my víme lépe než vy co je pro vás dobré.
Je třeba, mé děti, abyste si uvědomily, že všechno toto je naše dílo pro vás. Každé
poselství které bylo diktováno, vás mělo přivést abyste se odevzdaly Boží Vůli.
Každý posel byl vybrán, aby vám pomohl porozumět, že to jsme my jediní kdo
vybíráme dělníky polední hodiny. Pole, mé děti, se obdělává ale, na před, je třeba
ho připravit, aby přinesl hojnou úrodu. Každá etapa je důležitá.
Když, kvůli vašemu osobnímu mínění, odložíte stranou jistá poselství, která jsou
naší přípravou pro vás, jste to vy samy, co se zbavujete našich milostí pro vás,
neboť každé poselství přicházející z Nebe, je naplněno milostmi. Všechny ty
milosti jsou důležité. Když nějaké dítě nachází na své cestě poselství přicházející
od jistého posla, je to Duch Svatý jenž je dal na jeho cestu. Toto se nestalo náho-
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dou, neboť my víme, co je pro vás dobré. V Bohu neexistuje náhoda, vše je v Boží
Vůli; jenom ty, které nevědí že všechno je v Bohu, věří v náhodu.
Mluvím ke každému z vás jenž říkáte: “Jedno jisté poselství mně nic neříká, nebo,
já mám raději jiné, neboť mi něco přináší.” Dětičky lásky, nechte nás být jedinými
soudci toho, co vám vyhovuje. Když čtete, řekněte si, že jediná vaše duše se právě
živí milostmi, které přicházejí z nebe, od jejího Manžela. Zbavíte jí snad milostí
které my, my víme že potřebuje, aby pak zase ona vás mohla živit mými milostmi,
abyste se nechaly přetvořit v děti Světla?
Neposuzujte stravu Manžela pro svoji manželku. Což nevíte, že my jsme Božství?
Všechno co je dobré pro vaši duši přichází od nás. Vybraly jsme každé slovo. Zvolily jsme si k vám mluvit skrze poselství která přicházejí přímo z naší lásky pro vás.
Čas je znám jenom nám. My známe ten okamžik kdy je pro vás nutné číst naše
slova, která se nechala napsat jedině skrze naši Vůli, aby jsme vás nechaly jít
kupředu k tomu, co vy neznáte a co vám bude moci pomoci. Není na vás, abyste
analysovaly cestu Boží, která vás vede k věčnému štěstí. Každé poselství bylo
vypočítáno aby vás nechalo jít kupředu ve vaší tolik zanedbané spiritualitě.
Modlete se, mé děti, Aby Duch Svatý otevřel vaší chápavost vůči Vůli Boží. Proste
Ducha svatého a požádejte ho aby zavřel vaší chápavost vůči vaší lidské vůli; ona
vám zabraňuje porozumět, že Bůh zná lépe než vy ten okamžik kdy diktuji mým
poslům slova, která vy musíte slyšet. Děti lásky, tyto časy jsou tak důležité pro váš
věčný život a vy ztrácíte čas diskutujíce o mých poselstvích lásky.
Řekl jsem vám abyste milovaly jeden druhého jako já vás miluji; Proč posuzovat
mé posly trvajíce na tom, že to prochází jejich lidská vůle? Vy jste tolik plny vás
samotných, že ani nevidíte, že k vám Nebe mluví. Jste snad vyšší než já, abyste
věděly co je pro vás nejlepší? Hodláte pokračovat živit vaší pýchu? Malé bytosti
podřadné Bohu, pokládáte-li se za bytosti větší než já, ukáži vám co jste získaly,
chtějíce být nadřazenými vašemu Bohu. Když čtete poselství která mluví o lásce,
která nepopírají moje Evangelium, buďte pokorné, řekněte si, že Bůh se nad vámi
smilovává, že chce, i přes vaší tvrdohlavost, vám přijít na pomoc.
Neodložil jsem žádné dítě stranou, říkajíce si, že nebylo to, co jsem od něho čekal,
daroval jsem svůj život ke spáse všech dětí mého Otce. Každé slovo, které vyslovíte
proti jedinému z mých dětí, tato slova jsou slova vyslovená proti mně, vašemu
Bohu Spasiteli. Nezanedbávejte lásku Boží, neboť já jsem v každém z vás. Učinily
jste z vašeho života blud kvůli tomu všemu co jste slyšely, viděly a četly. Každého
dne to bylo skrze opakování co tyto bludy způsobily, že jste zapomněly kdo jste, vy
děti stvořené k tomu abyste přišly ke mně.
Většina z vás posloucháte každý den, během několika hodin, televizi a rádio;
ostatní čtou noviny, časopisy a romány; všechna tato slova vás ochromila, slyšely
jste je a četly znovu a znovu již od vašeho narození. Což není normální že já, váš
Spasitel, vám opakuji svoji lásku pro každého z vás sloužíce si posly? Má poselství
vás nechávají si uvědomit, že žiji ve vás a že umírám láskou pro vás. Zastavím snad
má poselství, která jsou upomínkami mých učení, když vy, vy nepřestáváte
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naslouchat a číst ta slova, která vás ode mne vzdalují každým okamžikem? Mé
děti, tato poselství vás musí živit. Chci živit vaší duši, ona potřebuje milosti lásky.
Já jsem váš Ježíš, ten samý co nechal psát jiné posly. Toto dítě je od nás, od Trojice.
Já nejsem Bůh, jenž dává psát, říkajíc jednu věc jednomu a druhou jinému, nejsem
jiný podle posla, jsem Ježíš Nazaretský, ten, který zemřel na kříži. Má poselství
jsou poselstvími lásky, vedou vás do mé Nové Země. Vše je ke chvále Boha Otce.
Vezměte si čas živit se mojí manou z Nebe. Zamyslete se, abyste věděly, jestli čtení
mých poselství je méně důležité než dívání se na vaší televizi, čtení vašich novin,
časopisů, románů, poslouchání toho, co si druzí o vás myslí. Čtěte ta poselství;
udělejte to pro svoji duši, ona vám to vrátí, dávajíc vám milosti které dostala od
nás, kvůli vaší četbě lásky.
Dětičky lásky, tolik vás miluji! Kdybyste mohly, na jeden jediný okamžik, vědět jak
moje Srdce jásá radostí, když jeden z mých poslů se mně odevzdá! Tyto děti se stávají nástroji lásky, jenž dostávají slova pro vás. A jakou radost pociťuji, když
pomyslím na okamžik kdy vy, vy budete číst má poselství lásky! Vy, které miluji
víc než svůj vlastní Život, jak se moje Srdce rmoutí, když vidím jednoho z vás
hanobit můj elán lásky!
Ó! mé děti, připravte se, Host přichází. Obléknul si svatební oděv, přichází vás
navštívit. Nechte vaše lampy rozsvícené, aby vše bylo připraveno v okamžiku kdy
budu s vámi, s vámi moje lásky. Ano, chci vás mít se mnou posazené u svatebního
stolu, jste moji ctihodní hosté.
Miluji vás mé děti, Žehnám vám. Amen, říkám vám, všechno se naplňuje tak jak
já, Ježíš jsem to oznámil. Nic není zapomenuto, vše je ve mně; vy, buďte ve mně.
Láska je ve vás a vy jste mé děti. Když některé dítě na sebe hledí v zrcadle, nemůže
pochybovat o tom, že se vidí. Kdo se vidí, mne uvidí. Já jsem ten který byl, který je
a který bude, jsem v každém z vás, přicházím. Udělej znamení kříže, moje milovaná. Amen.
225 – 26. srpna, 2001

Ježíš-Hostie

My Son Comes in Your Hearts. Listen to Your God.
I am God. I am your God. My children, this is for you. This is your preparation for
now. It is for this time. My Coming comes here now for you, my children.Why do
you not believe? This is my Coming in your hearts by my Holy Spirit. The Holy
Spirit is for you!
Toto je tak blízko že to můžete cítit. Mé děti, poslouchám vaše srdce jenž volá ke
mně: “Lásko, my už nechceme déle žít bez tebe!” Mé drahé děti, víte proč je tolik
sklíčenosti v tomto volání? Je to proto, že vy nevíte že můj příchod se nyní připravuje v srdcích těch, které vyslovují svoje totální ano. Je na vás samotných abyste se
připravily na můj svatý příchod ve vás.
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Vy které jste řekly ano Lásce a které žijete lásku, vydávejte svědectví o mé přítomnosti ve vás. Můj příchod do srdcí je pro všechny mé děti. Jenom ty, které, nyní,
vyslovily svoje totální ano, mohou pociťovat efekt který v nich způsobují všechny
mé milosti. Ano, mé děti, jisté z vás v sobě pociťují radosti. I přes vaše bolesti z
toho, že mne v sobě nevidíte, zůstáváte v radosti a pokoji, protože vy víte, že jste
zaplaveny moji láskou, skrze Ducha Svatého. Vše ve vás je v očekávání, neboť vy
víte, že se vám už brzy přijdu ukázat.
Já, Láska, vás přetvářím svými milostmi. Shromážděte se a řekněte těm, které jsou
s vámi, že k vám mluvím, že ve vás působím, že se ve vás hýbám, že vy jste ve mně
a já že jsem ve vás. Jděte, sjednoťte se a se mnou ve vás, jim řekněte, že Láska ve
vás přebývá, řekněte to silně, aby ty, které usnuly se vzbudily, neboť, mé děti, můj
příchod do srdcí těch, které mne nechtějí, přijde v několika dnech. Jsem tam, ve
vás, pro ně a né jenom pro vás.
Mé děti, žádám vás abyste se ještě obětovaly za ty, které zpožďují jejich příchod ke
mně, já je všechny znám, ony řeknou ano Lásce. Snažně vás prosím, abyste se za
ně modlily, abyste se obětovaly při mši, dávajíce mně je, a abyste mně daly vaše
dny, kladouce do vás tyto děti; mnoho milostí bude do nich vlito skrze mne. Mé
milované, jsem tolik zamilován do každého z vás, nechci z vás nikoho ztratit! Mé
děti, těm, které vás chtějí slyšet řekněte, že Ježíš-Hostie je ve vás a že k vám mluví.
Volám velmi silně pro každého z nich. Řekněte jim, že jim říkám toto: Připravte
se, vy, děti ponurého konce tohoto světa bez lásky, neboť ten svět, ve kterém žijete,
už nebude existovat.
V mém světě lásky, tam už nebude pláč, křik, násilí, strach, nemoce, závist, lenost,
bezstarostnost, lhostejnost, prostopášnost, žádostivost, lež a nenávist vůči bližnímu; žádné zlo už nebude existovat. Mé děti, vy budete ve mně, Lásce, stanete se
znovu jako děti, jenž byly stvořeny z lásky, v Lásce: mluvím k vám o Adamovi a
Evě před jejich odmítnutím poslušnosti.
Vy, které váháte zaujmout pozici, dobře poslouchejte, když první děti neposlechly
Boha Otce, on jim dal naději, říkajíce, že jim pošle Spasitele; takto, vy jejich
potomstvo, jste se měly znova stát dětmi Lásky. On dodržel svůj slib, daroval
svého Syna Ježíše na kříži, abyste se znovu staly dětmi Božími. Tento čas, kdy se
toto mělo stát byl pro zítřky, naplněné nadějí. Ten čas je pro vás; jejich zítřek je váš
dnešek.
Mé děti, ty, které odmítnou se vidět v Bohu, Stvořiteli Adama a Evy, budou mimo
čas lásky, který přichází. I když jste jejich potomstvo vezmete věčnou cestu pekla,
neboť, odmítajíce se Bohu, budete to vy samy, jenž si to vyberete; Nikdo jiný než-li
vy samy uděláte toto rozhodnutí. Proto, mé děti, vás shromažďuji kolem svých
proroků; ano, oni jsou proroci posledních časů, ohlašují vám můj příchod, plní
dílo, jenž je žádám aby vyplnily.
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Amen, pravím vám, vše, co přichází ode mne, nemůže nikdo zastavit. Já jsem Bůh
v Bohu. Vše ve mně je moc. Moc Boží je ve všem: já, já jsem moc. Jdi, má dcero,
konej to co ti říkám. Amen.
226 – 28.srpna,2001

Ježíš Láska

Manželství v Lásce.
Moje milovaná dcero, Což nevíš že láska všechno zahrnuje, i ty nejvíce vzpurné,
jako ty, které žijí v cizoložství, ano ty, které jsou lhostejné vůči mým zákonům
lásky žijíce mimo svátost manželství? Já pro ně mohu všechno, tolik je miluji!
Mnohé utekly z jejich manželství, chtějíce žít v požitku vidět se hýčkán(y) někým,
kdo by je ocenil lépe než-li ta osoba se kterou byly oddány. Došly až tak daleko, že
si myslí, že já schvaluji jejich nové dobytí, říkajíce, že jsem Bůh plný milosrdenství.
Toto všechno je tak aktuální, že děti tohoto světa říkají, že provdané páry, které
jsou ještě spolu, je fenomén. Jsou považovány za marginální. Je to toto opravdový
život v Bohu?
Dovol mi ti říci, se slovy známými tvé inteligenci, jak budou žít mé vyvolené jež
budou chtít žít v mé Nové Zemi, kterou jsem já pro ně připravil. Mé dítě které
miluji, buď ve svém Ježíši Lásce, jenž tě tolik miluje. Já jsem Láska v tobě, vše v
tobě je láska. Ano, jsem v tobě, v tobě jenž se dáváš bez počítání.
Moje milovaná, jak velké bude štěstí pro všechny mé děti Lásky! Všechny budou v
lásce. Když láska bude kralovat v jejich srdcích, všechny budou zamilovány jeden
do druhého; všechny budou radostí jeden pro druhého; všechny budou šťastné
dávat, dělit se s druhými a kontemplovat štěstí druhých. Radosti bližního budou
jejich radostmi.
Proto, mé děti ano Lásce, i když bych vám mohl vysvětlovat ty vnitřní radosti,
které pocítíte až budete v mé Nové Zemi, nejste schopné je chápat pro velikost
jejich blahodárných účinků. Vůči tomuto důležitému oznámení, vaše lidské chápání je pro vás překážkou, která vám zabraňuje pochopit velikost tohoto textu.
Vaše slabost je tak veliká, zatímco radost vaší duše je tak nesmírná. Všechny
budete ohromeny před rozmachy radosti, jenž se ve vás nechají pociťovat až
budete tváří v tvář Lásce.
Jestli vyslovíte vaše ano, stanete se tolik láskou, že ani s největším úsilím si nemůžete představit v jakém stavu budete, kvůli vaší příliš velké slabosti, zaviněné
vašimi hříchy. Vy jste velmi křehké bytosti skrze vaše předpojaté myšlenky.
Pohleďte na vaší reakci když vám říkám, že už tam nebude pláč, nemoce, násilí a
strachy, ale jenom pokoj, štěstí a věčné radosti, zůstáváte skeptické, neboť příliš
podléháte dojmům toho, co jste našly ve vašich životech, říkáte, že všechno bude
příliš krásné.
Mé děti, velikost tohoto spisu vás nebude moci zasáhnout, tolik je hluboký. Odhalí
vám epizody vašeho života, a toto způsobí, že si budete myslet, že tento spis je
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nesmyslný. Mé děti, pravda je ve mně, já jsem Světlo které osvětluje vaše temnoty.
Jsem to já kdo diktuje tomuto dítěti lásky slova, která ona píše, abyste věděly, že
koncepce pravého štěstí na zemi, není známa nikomu jinému, než mně, Lásce. Vy
si nedokážete představit to co přichází, tak velké to bude štěstí. Všechno bude ve
vás; vy všechny budete ve mně, jenom ve mně. Pojďte ke mně a odevzdejte se do
mé Vůle; jenom tam, porozumíte tomu štěstí, o kterém vám chci mluvit. Ačkoliv
ho nemůžete žít nyní, můžete pocítit jeho blahodárné účinky. I když mohou být
sebemenší, kéž vás potěší, vědouce co na vás čeká!
Mé děti lásky, vy které žijete v cizoložství od x roků, zatímco Bůh vás sjednotil s
drahou bytostí skrze svátost manželství, vy nejste hotovy se vzdát vašeho přítomného života, abyste věřily tomu co si nemůžete představit; přečtěte si toto, je to pro
vás které miluji. I když se vám to bude zdát inkoherentní, já jsem ten jediný
soudce mých slov.
Nenechte se chytit do pasti mého nepřítele, ten jenž chce abyste zůstávaly nechápavé před těmito spisy; já jediný vám mohu pomoci, ne vy, jenž jste tak slabé kvůli
zlu, které je ve vás. Je to Satan kdo vás navedl abyste se vzdaly mých zákonů lásky.
Proste za světlo, abyste poznaly, že jste v omylu vůči mým přikázáním. Miluji vás,
mé děti; vše bude jenom štěstí.
Dvojice, které se vzdaly jejich manželství v naději že poznají štěstí, žijí v cizoložství, a dvojice, které žijí společně bez svátosti manželství, žijí mimo moji svátost
lásky. Všechny tyto děti nevěrné mé svátosti, jestli si vyberou vyslovit ano Lásce,
poznají věčné štěstí. Ano, mé děti, vy které vyslovíte vaše ano abyste měly věčný
život, budete v lítosti před Láskou, která ustanovila svátost manželství, neboť do
vás vložím milosti lásky, které vám dají sílu znovu začít a stanete se znova dětmi
Božími.
Svátost manželství, mé děti, je svátost, která vám dává milosti. Tyto milosti, vy jste
je nepoužívaly; skrze ně, já znovu oživím vaši svátost. Vy, jenž jste nevěrné děti
Lásky, milosti svátosti manželství vám dají světlo a vy se uvidíte tak jak jste. Jakmile se dvě bytosti sjednotí v manželství, už nejsou dva, ale jeden. Hřích cizoložství je překážkou lásce.
Jen láska bude kralovat v mé Nové Zemi. Objevíte lásku, tu pravou jenž je ve vás;
nebudete moci uniknout vaším rozmachům lásky, které budou hledat toho nebo
tu která je částí vašeho života; vaše oči se otevřou lásce a vaše láska bude oživená,
neboť vše z vás se nechá očistit.
Když dvě bytosti se naučí se navzájem milovat, objeví opravdovou lásku která se
dává. Až budete před Láskou, poznáte opravdovou lásku a tehdy, jelikož jste spojeny s druhým (s druhou) skrze svátost manželství, odhalíte pravou tvář lásky: tu,
která je nejhlouběji ve vás, tu, která je čistá, posvěcená mými milostmi lásky.
Ten den kdy jsem byl přítomen na svatbě v Káně, požehnal jsem, skrze moji Přítomnost, toto manželství, měníc vodu ve víno. Každá svátost je dílo Boží. Jediný
Bůh může ustanovit svátost. Takto to bylo ten den, kdy moje něžná Maminka mne
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požádala abych učinil tento zázrak, skrze skutek lásky, jsem odpověděl v mém
Otci na její žádost lásky, přicházející od lásky božské. Bůh se účastnil, v přítomnosti Matky Slova, jednoty dvou dětí Božích, které se sjednocovaly na věky. Já,
Ježíš, jsem učinil onen den posvěcení manželství, aby tak dvě děti byly sjednoceny
ve štěstí na věky.
Mé děti lásky, k tomu, aby štěstí rozkvetlo, dvě bytosti, které se milují, se musí
sjednotit ve svátosti manželství, aby tak využily mých milostí; vše je ve mě, Ježíšovi. Až budete žít v mé Nové Zemi, pocítíte takové štěstí, že budete zamilovány
do té osoby, která je spojena s vámi skrze svátost manželství, neboť mé milosti,
které s ní jsou spojeny budou na vás pršet.
Skrze tuto svátost, je tam pouto, které se nedá rozdělit; je to spojení jednoho muže
a jedné ženy, které jsou jedno v manželství: toto je nezrušitelné. Manželství je jednota jednoho muže a jedné ženy, je to spojení lásky. Jeden ve vztahu k druhému
jsou spojeny aby utvořily jeden celek. Když jeden koná nějakou činnost, druhý ho
podporuje; Jestli jeden z nich se z nutnosti vzdálí, druhý musí zůstat v lásce Boží,
neboť Láska je obývá. Když jeden z nich je nemocen, druhý zůstává, pokud je to
možné, jemu na blízku aby mu šel na pomoc, neboť láska je v nich. Když vzájemný
vztah je láska, není tam nic než štěstí. Dvojice je spojena jeden s druhým aby utvářely jedno.
Modlitba je milost mezi dvěma zamilovanými. Já živím tuto dvojici mými
milostmi lásky. Toto je to, co je láska, když je živená mými milostmi: je svobodná,
trpělivá, uctivá, přívětivá, ohleduplná, milosrdná, dobrá a něžná. Milovaná bytost,
která žije v lásce, miluje se dávat, aniž by něco vyžadovala od druhého, neboť láska
je zdarma. Vše je jen krása v lásce. Udělat radost druhému činí druhého šťastným:
kdo se dává, se umí nechat milovat. Manželství je úkon lásky, kde vše je konáno v
jednotě dvou bytostí zamilovaných jeden do druhého.
Mé děti, kolik z vás jste se rozešly, rozvedly! Vy jste zapomněly, že manželství se
nemůže vydařit beze mne; chtěly jste se oženit (provdat), domnívaje se, že jenom
vaše láska obstojí dráhu této dlouhé cesty. Což nevíte, že manželství je běh, který
se nechává zdolat každodenním životem, skrze změny nálady, skrze rozlišnosti
názorů, skrze majetkové potřeby, skrze vaše rozdílné způsoby jak chtít vychovat
vaše děti, skrze únavu, skrze nemoc, skrze výčitky kvůli vaším dnům naplněným
vaší prací, skrze nedostatky ohledu, skrze vaše vlastní způsoby vyjádření věcí,
atd.? Všechno toto uškodilo vaším milujícím vztahům, zatímco vy jste si myslely,
že jste neochvějné.
Jít po této cestě aniž byste si s vámi dvěma přinesly zdroje řešení vás vede k
nesváru, netrpělivosti a zklamání. Mé děti, vy jste myslely, že to bylo možné beze
mne, Ježíše, kdo vás sjednotil! Ale bez mých milostí, je to jako odejít do pouště bez
polní láhve s vodou! Nikdo nemůže odolávat zkoušce cesty, je to nepravděpodobné, leda že mne požádáte o pomoc. Což nejsem Zdrojem živé vody?
Myslíce si, že z vás budou perfektní manželé bez poklesku a bez překážky, jste
zapomněly, že budete potřebovat mne, abyste poznaly štěstí ve dvou. Jsem to já,
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Láska, kdo vás činí láskou s mými milostmi lásky. Nemohly jste zůstat zamilované,
neboť jste nevěděly, že jste ve mně; proto jste mne nepožádaly o milosti lásky.
Časem, vaše láska pro druhého zmizela a šly jste k jinému, hledajíce to co jste ztratily.
Když jeden ze dvou nevyužil milostí manželství, ten druhý ho musí podpořit,
žádaje mne, skrze milosti svátosti, abych mu pomohl. Když žádný z nich mne o
nic nežádá, nastane pokles v jejich vzájemné přítažlivosti a jednoho dne, nesvár
bude v jejich každodenním životě; oba dva tím budou trpět.
Satan, rozdělovač, chce ponoukat dvojice aby se rozdělily, neboť chce aby byly ve
zlu. On ví že rodina je zdrojem štěstí, ve kterém svorné děti mohou čerpat síly k
tomu, aby zůstaly dětmi Božími. Když nějaká dvojice trpí nedostatkem lásky, toto
jí činí tak slabou, že zlo v každém z nich vítězí nad dobrem. Jestli jeden z nich už
nechce přebývat s druhým, tento poslední se musí modlit, odevzdávaje se mně;
dám mu milosti síly aby nepodlehl zlu, aby tak mohl pomoci druhému, tomu
který podlehl.
Mé děti, ve vašem světě svobody, kolik z vás opustily jejich manžela nebo manželku? Poněvadž jste příliš trpěly nedostatkem lásky, našly jste nějakou útěchu:
nahradily jste tu pravou, tu jedinečnou, tu celistvou vnitřní lásku, spojujíce se s
partnerem. Chtějíce mít vztah páru, kombinovaný s hmotným majetkem a sexuálními požitky, udělaly jste ze sebe děti utěšované, neboť jste nenašly to, co vám chybělo.
Vy, jenž jste se rozešly, vy rozvedené, jenž jste poznaly tento nedostatek lásky, vaše
zklamání vám dalo pocit neúspěchu. Utekly jste před tímto neúspěchem připoutávaje se k vašemu přesvěcení, že štěstí je zevnější, né vnitřní, a že je výhodnější
nechat jeden druhého, když už tam není láska. Mé děti, vy žijete mimo vaše
požehnané manželství. Lidé tohoto světa, vy jste nepochopili, že já jsem ten kdo
dává štěstí ve svátosti manželství.
Tehdy, až vyslovíte vaše ano, mé děti, vyleji do vás milosti síly, jenž vám pomohou
snést vaši bolest nad tím, že jste byly nevěrné vůči Lásce, té, která je Pánem dvojic,
ta, jenž je Láska bezpodmínečná, ta, jenž je Bůh který sjednocuje. Kdo se vidí ve
mně, vidí se v mém Nebeském Otci. Já jsem vyšel z Lásky. Láska jsem já. Láska je
ten kdo dává sílu, moc, laskavost, přívětivost, blahovůli, úctu, něhu, chuť a jednotu
dvojice.
Mé děti, až budete před Láskou, pocítíte všechno co jste měly mít skrze mne ve
svátosti manželství a bude to se slzami pokání že mně dáte své ano, neboť vy, které
hledáte lásku, vy najdete lásku, tu pravou, jedinečnou lásku.
Vy, jenž čtete, kolik z vás, právě v tomto okamžiku, máte otázky týkající se vašeho
vztahu který se rozvinul, během roků, s manželem nebo s manželkou druhého!
Máte náklonnost k této osobě se kterou žijete zatímco ona patří jinému. Mé děti,
jestli-že jste dětmi nevěrnými Lásce, je to proto, že jste poznaly zklamání: to, že
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jste nenašly lásku. Kolik jste trpěly, vyvinula se ve vás lhostejnost vůči mně a hledaly jste štěstí spoléhajíce se jenom na sebe.
Opustily jste mé zákony lásky, starajíce se jenom o sebe, nemyslely jste si, že je to
špatné, vzít manžela nebo manželku druhého. Řekly jste si, že to všechno byly
výmysly Církve, aby vás mohla lépe ovládat. Myslely jste, že váš život patřil jenom
vám. Jisté z vás se, v tomto okamžiku, cítí ztraceny tím, co právě četly, nemohou si
uvědomit rozsah tohoto spisu, vzhledem k tomu, že si nedokážou představit jiný
způsob života. Mé lásky, až mne uvidíte v sobě, nebudete moci popřít má slova.
Vy jenž řeknete ano Lásce, spatříte samy sebe tak jak jste s mými milostmi. Láska
vás obklopí a ukáže vám, co opravdová láska je; nebudete moci klást odpor před
tímto objevem. Vy, jenž chcete tolik být milovány a milovat, vaše bolest se přemění v radost, neboť spatříte Lásku, jenž vás miluje více než vy milujete samy
sebe. Budete přeměněny mými milostmi lásky a to, co se vám v tomto okamžiku
zdá nemožné se vám bude jevit úžasné, neboť budete jenom láska.
Vy, mé malé odbojné děti, tento svět ve kterém žijete, utvořil svoje vlastní zákony,
umožňující rozvod. Otevíraje vám cestu k útěku před mými zákony lásky, dodržovanými Církví, vaše svědomí se zmenšilo. Vyvinuly jste v sobě svobodu tak nedůstojnou vás samotných, že jste se staly dětmi, které prodávají své potřeby lásky
tomu, kdo nabídne nejvíce, jako na trhu: hezké, dobré, levné, nabízející nejvíce.
Nabízíte se, abyste vychutnaly jeden okamžik požitku, a jestli tento okamžik vám
je příjemný, stává se to pro vás dobrým znamením, neboť chcete vědět, jestli to
stojí za to pokračovat v této relaci.
Po nějakém čase, jestli se vám to ještě stále hodí, utvoříte dvojici. Chtějíce ignorovat moje zákony lásky, neptáte se samy sebe, je-li to dobré pro vaší duši, neboť jste
přidusily vaší duši, aby byla zticha. Mé děti, váš svět je nyní naplněn dvojicemi,
které se zkřížily, zapomínajíce, že konaly jejich vůli na úkor věčné lásky. Až Láska
přijde do vás, nechá se odhalit, aby vás nerozdrtila pod vaší hanbou. Vloží do vás
milosti, které vám ukáží vaši duši, tu zapomenutou, tu, kterou jste chtěly umlčet.
Mé děti, vy, které vyhledáváte lásku u provdaných nebo ženatých lidí, toto je pro
vás, abyste věděly, že štěstí je ve vás. Vy, které jste našly zdánlivé štěstí, vy jste se k
němu připoutaly; jelikož chcete být šťastné, nechcete se vzdát vašeho nemanželského styku. Což nevíte, že jste dětmi Božími, vybranými k tomu, abyste žily ve
světě lásky? Nedokážete si uvědomit jak velice vaše nitro žízní po čisté lásce, po
opravdové lásce, po lásce dokonalé. Tuto lásku vám může dát jenom můj Otec, né
ten, se kterým (se kterou) žijete.
Mé děti, jestli-že žízníte po tom, abyste byly šťastné, je to proto, že ve vašem nitru
jste dětmi lásky. Vy chcete prožívat štěstí na této zemi za pomoci vašich vlastních
prostředků, bez Boha. Mé děti, já jsem ten jediný kdo vás učiní šťastnými. Chceteli pokračovat mne ignorovat, nebudete moci být na správné cestě, tato cesta je ta,
která vás přivede do mé Nové Země.
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Vy, které žijete v nemanželských vztazích a chcete poznat opravdovou lásku, až
mne uvidíte, uvidíte Lásku, a skrze vaše ano, se stanete láskou. A poněvadž se stanete láskou, poznáte lásku, která spojuje; budete vědět, že bytost, se kterou žijete,
nemůže být s vámi spojena, neboť už je spojena se svou manželkou nebo manželem skrze svátost manželství, a že tyto dvě děti nemohou být jinak než spolu. Mé
děti, vy poznáte takovou radost pro tyto osoby, které byly spojeny svátostí manželství, že tato radost vás vyzve, abyste vy také šly k té osobě, kterou vám vaše srdce
lásky označí.
Mé děti, přicházím vám přinést štěstí; toto štěstí bude věčné. Můj Nebeské Otec
vám dá milosti a vy se stanete dětmi stvořenými k podobě Lásky. Už si nevzpomenete na svoje chyby, budete mít jednu jedinou touhu: býti ve věčném štěstí. Ano,
mé děti, toto nebude odříkání, neboť všechno bude jenom štěstí a láska. Jak vás
miluji, mé lásky! Skrze vaše ano Lásce, poznáte věčné štěstí.
A vy, malé nevěřící děti, vy které žijete jako nevěrné děti, odmítajíce svátost manželství, vy si neuvědomujete důležitost této svátosti.
Dcera Ano Ježíšovi: slyším hlas jenž mně říká: “Dávej, dávej mým dětem lásku.”
Morisova4duše v Boží Vůli: Já jsem v tobě, má milovaná manželko, ty jsi ve mně,
jsme v Ježíšovi. Jsme spolu, protože Bůh nás spojil na věky. Bůh je náš život, on je
sladkost našich věčných dnů. Moje sladká ženo, v Boží Vůli, Bůh Otec chce abychom svědčili o naší jednotě lásky.
Jedině svátost manželství nás mohla takto sjednotit pro věčnost. Když jsme se
darovali jeden druhému z lásky, před Láskou, Bůh nás živil svoji láskou; daroval
nám milosti lásky. Kolik chvil sdílení a lásky jsme poznali! Vryly se do nás na věky,
neboť vše co přichází od Boha, Bůh zapisuje do Knihy Života. Vykonali jsme spolu
gesta jenž se zapsala a se vyryta na věky.
Vše je láska, když dvě provdané bytosti konají gesta v Bohu. Naše vztahy lásky byly
v Bohu, je to on, Autor našich pohybů lásky. Ony přinesly plody, naše děti jsou
Božími plody. Všechno co k nám přišlo abychom žili na zemi, je to on, kdo nám to
opatřil.
Vzpomeň si, moje milovaná, tehdy, když větrná bouře procházela mezi námi
dvěma, několik minut potom, se všechno uklidnilo. Bez milostí bychom si nebyli
mohli znovu dávat lásku, vzhledem k tomu, že jsme byly dvě děti žijící v naší vůli.
Bůh slyšel naše prosby a nás zahrnoval milostmi. Všechny ty roky dokazovaly, že
Bůh byl přítomen v našem spojení, jenom Bůh sjednocuje.
Ježíš: Mé děti, tehdy, když dvě drahé bytosti se rozdělí skrze pozemskou smrt, Bůh
dovolí, aby zůstaly spolu spojeny. Drahá bytost, která odejde ke svému věčnému
místu, i když musí projít očistcem, bdí nad drahou bytostí, která musí ještě zůstat
na zemi. Pomáhá jí dobře skončit její pozemský pobyt, aby se tak znovu nalezly
spolu v Božím Království.
4. Manžel Dcery Ano Ježíšovi, jenž zemřel v 2001.
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Morisova duše V Boží Vůli: Moje milovaná, Bůh je v tobě, já žiji v něm, jsme v
harmonii lásky s Láskou. Kdyby ti, kdo pochybují o dobrodiní manželství, by
mohli pochopit jak je to úžasné žít v harmonii lásky, pomýšleli by na manželství.
Jediná svátost manželství učinila, že ty a já budeme spolu na věky. I když ty ještě
zůstáváš na zemi pro svoji misii, já, jenž jsem v Ježíšovi, se u něho přimlouvám
abys obdržela milosti lásky, abychom spolu byli spojeni v Království Boha Otce.
Kdyby neprovdané dvojice věděly, jak velice jsme sjednoceni, ani vteřinku by
neváhaly před spojením ve svátosti manželství.
Boží láska není lidská, je to láska duše. Až budeš se mnou v Království Boha Otce,
naše láska bude větší, dokonalejší a čistější než ta, kterou jsme poznali na zemi,
neboť se budeme milovat jenom v Bohu. Zajisté, nemůžeme smýšlet jako bychom
byli na zemi, tato láska je jinačí. Na zemi, tam existuje pohyb plození: zde, v Nebi,
už není rození, jsme v božské lásce.
Tehdy, když muž a žena byli spojeni svátostí manželství, v Nebi, se toto stává jednotou nebeské lásky. Tato láska je božská. Jestli, na zemi, drahá bytost se znovu
provdá nebo se ožení, Bůh sjednotí tento svazek svátosti manželství. Drahá bytost
jenž je v Nebi, se bude přimlouvat u Boha, aby se chovali jako děti Boží, neboť
chce, aby drahá bytost, která zůstala na zemi, byla s ním (s ní) v Nebi. Je to láska
Boží jenž je v něm (v ní). Bude to v jednotě božské lásky, co se všichni společně
shledají.
Vše je tak čisté v Nebi, je to jako valčík lásky! Bůh je láska, vše je v Bohu. Ti, co byli
na zemi spojeni svátostí manželství, se scházejí v Nebi, aby s jásotem přivítali
Boha Lásku patříce na jejich věčné štěstí. Každé manželství je symbolem věčné
lásky. Ony jsou v Bohu, tyto děti, a Bůh je Láska, jedině Láska může sjednotit děti
Boží v lásce; je to jako jednota svatých manželů a manželek. Stejně jako pro
všechny biskupy, kněze, řeholníky a řeholnice, jenž se zasvětily Ježíšovi, je to v
synovské lásce co se darovaly; jsou to mystické sňatky. V Nebi, tito svatí manželé a
manželky budou věčně v jednotě lásky v Ježíšovi. Vše je jenom harmonie lásky v
Nebi. Moje ženo, jak věčná bude naše jednota lásky! Miluji tě.
Ježíš: Mé děti, toto svědectví lásky přichází od Lásky. Morris se daroval z lásky k
Bohu, aby jeho manželka byla zcela láskou. Vidíte, všechny ty, jenž řeknou ano
Lásce, budou žít v mé Nové Zemi jako bytosti lásky. Ano, mé děti, řekněte ano
Lásce a budete žíznit po tom se sjednotit, abyste zakusily štěstí, které jenom svátost manželství může darovat.
Mé děti, vy, které jste děti nevěrné Lásce, vy jste se rozhodly žít spolu bez svatby.
Zamyslete se nad tím co děláte! Žijíce mimo manželství, děláte vaší dvojici křehkou. Bez milostí svátosti manželství, stavíte váš vztah na písku. Vy chcete lásku,
mé děti, ale máte strach. Já vím, že jste hleděly kolem sebe a že jste viděly jenom
rozvedené páry, které pro vás byly špatným příkladem.
Dokazujíce vám jejich nestálost skrze jejich rozvod, daly vám strach že nepoznáte
stálý život v manželství. Viděly jste tyto dvojice přejít od lásky k soupeření.
Posloužily si lidskými zákony aby obdržely rozvod, který jim dal moc jednomu
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nad druhým. Rozvod je podroben soupeření: jeden i druhý chce mít děti, a majetek se stává vlastnictvím. To, co dříve patřilo jednomu i druhému ve svém celku,
se stalo, po rozvodu, jenom jejich samotných, aniž by jeden nebo druhý mohl do
toho říci slovo: jenom soud vše rozhodl.
Vidouce toto, pomyslely jste si, že manželství byl závazek, jenž představoval příliš
velký risk. Abyste všechno neztratily, vyřešily jste situaci říkajíce si: “Jestli za
nějaký čas už to spolu nebude fungovat, každý jenom vezme, to co mu patří a odejde; tímto způsobem nebudeme muset jít k soudu.” Toto vám dávalo jakousi jistotu myslíce na to, že kdyby jeden ze dvou si přál odejít, zbylo by jenom vzít svá
zavazadla a odejít.
Vidíte, moje křehké malé, vy si myslíte, že svátost manželství je jenom kousek
papíru. Tato svátost je více než to, není to jenom shoda mezi dvěma osobami,
které podepíší papír, skrze který se činí závaznými jeden vůči druhému, je to
pouto lásky.
Zapomněly jste, že jsem Láska, a že jenom Láska sjednocuje dvě bytosti? Já jsem
ten, jenž může zadržet to co je ve vás: lásku. Jestliže, za nějaký čas, láska ve vaší
dvojici neexistuje, je to především proto, že je vámi neznámá. Jste děti nevědomé
lásky, jenž ve vás přebývá. Jsem to já, Láska, jenž do vás vlévám zdroje štěstí.
Toto štěstí, mé děti, je spojení dvou bytostí, které se dávají jedna druhé v lásce, pro
lásku, skrze mé milosti lásky. Je to s láskou co jsou spojeny aby byly jedno. Jako
dvě holubice, otevírající svá křídla aby se spojily, se mísí; už nejsou dvě, ale jedna,
aby zplodily v lásce. My, Otec a Syn, jednota lásky, jsme utvořili další osobu:
Ducha Svatého. Je to naše láska jenž darovala třetí Osobu Svaté Trojice.
Děti, které se spojují v lásce ve mně, odhalují lásku, která sjednocuje. Vy poznáte
lásku v ano Lásce. Miluji vás; vy, milujte Lásku. Mé děti, vaše láska bude jako oheň
jenž se roznítí aby se už nikdy neuhasil, zahřeje vaše noce svým žárem, mým
žárem. Tehdy, když dvě děti se sjednocují, chtějí lásku, chtějí být milovány. Jestli
jeden neví, že musí čerpat lásku v sobě k tomu aby miloval druhého, kam ji půjde
načerpat? Půjde-li čerpat v druhém lásku kterou chce, ukradne druhému to co v
něm je; láska, ta se dává, ta se nekrade druhému; a jestli čeká, že druhý mu dá
lásku, zatím co on také neví, že to je do něho kam musí jít aby načerpal lásku,
nebude moci dostat lásku, neboť druhý nemůže dát to, co nemá. Je třeba jít nečerpat lásku do každého z vás abyste se staly láskou; jenom tehdy si budete moci
dávat lásku.
Vidíte co se děje, když nejdete do sebe abyste obdržely milosti lásky? Jenom já,
Láska, vás mohu zásobovat láskou abych tak živil vaší dvojici. Nutit druhého aby
vás miloval, zatímco vy mu neprojevujete lásku, to je neplodné; neplodná dvojice
nedává ovoce.
Mé děti, vy, které máte intimní vztahy mimo svátost manželství, až se vám ukáži,
zeptám se každého z vás: “Ty, chceš si vzít za manžela (manželku) toho (tu), který
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(která) s tebou žije?” Když odpovíte: “Ano, já chci”, poznáte oheň věčné lásky.
Takto vaše láska pro osobu kterou milujete, bude věčná.
Děti zrozené z ilegálních vztahů poznají věčné štěstí, řeknou-li ano Lásce. Já jsem
Bůh lásky, nesoudím má stvoření. Každé dítě, které přijde na tento svět, je povoláno k tomu, aby bylo dítě Boží. Mé děti, manželství je důležité pro všechny děti.
Vidíte, ony potřebují vzor lásky, aby mohly, potom zase ony, se stát vzory lásky. Vy,
rodiče, jenž žijete spolu bez svátosti manželství, vy jste nedokázali dát vašim
dětem dobrý příklad; Ony nemohly mít vzor lásky jejich dědictvím.
Vy ukazujete svým dětem, že svátost manželství je jenom pouhá formalita. Jak se
mohou dozvědět že jediný Ježíš Láska uděluje milosti, které posilují manželství a
sjednocují dvojice na věky? Ony, které měly jenom vzor rodičů mimo manželství,
nebudou moci dát svým vlastním dětem to, co ony samy nemohly dostat. Proto já,
Ježíš Láska, je uchovávám ve mně. Tehdy když se jim zjevím, ukáži jim, že jediná
Láska činí děti zamilované a s mými milostmi řeknou ano Lásce. Já jsem ten, jenž
jim dá věčnou lásku.
V mé Nové Zemi budou v radosti. Budou s vámi, které jste daly vaše ano Lásce, ve
štěstí. Uvidí vás šťastné a vy budete šťastné že je vidíte šťastné. Přinesete jim lásku
jenž je uvnitř vás, zcela ve vás. Ony budou dětmi Lásky a vy budete dětmi Lásky.
Budete se dělit o lásku. Vyrovnanost bude v lásce. Vy, jenž žijete ve světě kde není
láska, si nedokážete představit takovou vyrovnanost. Jediná Láska způsobuje, že
všechno je v souladu lásky. Vidíte jak toto štěstí bude veliké pro vaše děti a pro
vás?
Vy, mé drahé děti, buďte v lásce s Láskou; takto budete ve štěstí. Ty které řeknou
ano Lásce, poznají toto věčné štěstí. Ty které odmítnou vyslovit jejich ano lásky,
nebudou moci poznat tyto věčné radosti. Přístup do mé Nové Země jim bude
zakázán skrze jejich ne Lásce. Tam kam půjdou, tam budou jenom výkřiky nářků.
Neštěstí pro ty, kdo odmítnou věčnou radost!
Mé děti, já, Ježíš Láska, vás žádám, abyste se dobře zamyslely nad vaší odpovědí,
váš věčný život na ní bude záviset. Miluji vás a chci vás mít všechny ve mně v lásce
s vašimi bratry a sestrami. Ježíš Láska. Jdi, má dcero, miluji tě. Amen.
227 – 30. srpna 2001

Ježíš, tvoje Láska

Mé lásky, připravte své svatební oděvy.
Já, Ježíš Láska, jsem v tobě, ty, ty jsi ve mně, jsem tvá láska pro všechny tvoje bratry a sestry. Ano, má dcero, láska, kterou k nim pociťuješ pochází ode mne. Ježíš je
Láska. Jaké mám zalíbení být v tobě, moje milovaná! Miluj mé děti, já je tolik
miluji!
Ó! kolik jich na mne nemyslí! Ó! má dcero, dovol mi ti dokázat že moje láska pro
ně je bezmezná, bez hranic, bez limitů, neboť vše ve mě je nekonečné! Taková je
láska k mým dětem: nekonečná.
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Vy, mé drahé, jenž čtete tato slova, pochopte hloubku mých výroků, všechno je
pro vás. Tento čas je sladěn s mým příchodem, je pro vás zdrojem předzvěstí lásky.
Tento čas, rozumějte dobře, je jediný co vám zbývá abyste se připravily, už nebude
jiného. Když čas sklizně přijde, žeň se nemůže odložit, neboť by byla ztracena:
takový je tento čas. Tato chvíle tolik očekávaná teď přišla pro mé vyvolené.
Mé děti Lásky, jsem na cestě k vám. Připravte vaše svatební oděvy, odložte vaše
obnošené oděvy, neboť by urazily mé hosty. Jestli jediný z vás bude oblečen ve starém oděvu, bude vyhozen ven. Ano, mé lásky, zvu vás k mému stolu a ani jeden z
vás nebude zapomenut.
Vy které se nepřipravujete, ukáži vám, že jste byly vybrány k tomu, abyste si sedly
blízko mne u svatebního stolu. Jestli jste nepřipravily vaše nitro k tomu, abyste přijaly Ženicha, vašeho Ježíše, mne, jenž jsem čisté Dítě Boží, budete se stydět za vaší
nestoudnost.
Mé děti, když dostanete pozvání na svatbu, vezmete si čas se připravit. Jestli vaše
obleky jsou ošoupané, půjdete na nákup, abyste dobře vypadaly ve vašem novém
oděvu a nebo, jsou-li špinavé, pošlete je do čistírny, abyste vypadaly přijatelně ve
vašem čistém oděvu; nepředstavíte se v obnošených nebo špinavých oblecích,
není-liž pravda? To co se vám snažím vysvětlit je, že je třeba, aby vaše nitro bylo
čisté, prosté hříchů.
Jestli, mé děti, se nacházíte ve stavu hříchu, já, váš Bůh lásky na vás budu hledět a
dokážu vám jak moje láska pro vás je veliká. Vše, co jsem pro vás učinil, vám bude
známo a všechno co vy jste pro mne vykonaly vám bude odhaleno, jakož i to, co
jste nevykonaly. Vidíte, mnohé z vás, které nebudou připravené, budou trpět před
jejich nedostatkem lásky vůči mně, jenž jsem ve vás a jenž žiji ve vás.
Mé lásky, snažně vás prosím, abyste šly za knězem se vyzpovídat z vašich hříchů,
abyste tak obdržely rozhřešení, které je vymaže na věky; toto je ta příprava která
vás učiní prosté nečistoty. Udělejte první kroky a já, já vám pomohu vlévaje do vás
milosti které vám pomohou se vidět takové jaké jste. Je to pro vás tak důležité!
Utrpení, mé děti, bude hrozné pro ty, kdo nebudou připraveny. Mnohé z nich
nebudou moci odolávat utrpením jenž si budou zasluhovat. Jisté z nich budou
chtít zemřít, ale smrt nepřijde, neboť budou muset být přítomny až do konce aby
si uvědomily následky jejich činů. Všechny dostanou milosti síly, které jim pomohou vyslovit jejich ano Lásce, neboť já, Ženich, já je znám lépe než ony znají samy
sebe. Já vím že budou potřebovat mé milosti aby se uviděly tak, jak já chci aby byly
a tehdy se jich zeptám, jestli chtějí žít se mnou na věky. Bude na nich si vybrat
chtějí-li mne, Ježíše.
Ó! mé děti, pochopte to co vám říkám, je to tak důležité! Vy, které nechcete
poznat, od nynějška, hloubku mé lásky pro vás, co uděláte, až zazvoní umíráček?
Vaše nečistota možná způsobí, že budete váhat, neboť, až mne uvidíte, celá vaše
bytost pocítí moji lásku a bude to s moji láskou ve vás, pro vás, co se budete soudit.
Bude příliš pozdě pro vás, kdo nechcete trpět, neboť budete muset poznat vaše

120

Láska ke všem mým dětem, Ježíš

očištění. Přichází tento čas! Nečekejte do poslední vteřinky abyste se očistily,
milosti jsou pro vás tak důležité.
Mé děti, můžete si uvědomit celý rozsah toho, co se odehraje v každém z vás? Uvidíte Boha v jeho veškeré slávě. Mojžíš zářil, když sestoupil z hory Sinaj, potom co
se stýkal s Bohem a přesto, Bůh se mu ukázal, dávaje pozor aby ho nerozdrtil pod
svou nádherou. A apoštolové Petr, Jakub a Jan viděli Syna člověka proměněného,
zcela oslaveného, byli nad tím ve vytržení. Chtějíce nám postavit obydlí, vyjádřili
tím svou radost. Nedokázali pochopit velikost toho co viděli, a tak Bůh jim řekl:
“Hle můj milovaný Syn, poslouchejte ho” a oni se vrhli na zem, tváří k zemi, tak
velmi se jim to zdálo velkolepé. A vy, myslíte si že budete moci na mne hledět s
tím co jste?
Kdybych vás nechal prožít tento okamžik bez mé podpory, nemohly byste odolávat takové nádheře. Mé lásky, jsem to já jenž vás podpořím svými milostmi,
všechno ve vás bude pod vlivem Ducha Svatého. Moje láska vás pronikne a budete
vědět jak hodně vás miluji a kolik jsem trpěl za každý okamžik vašeho života jenž
nebyl láskou. Všechna moje láska pro vás bude ve vás. Přítomné ve vás, vy budete:
vy a já, váš Bůh Spasitel. Ani zlomek vteřinky vás ode mne nevzdálí. Kdo mne
vidí, vidí mého Otce. Jenom ty čisté uvidí nádheru mé tváře s radostí v nich; z
tohoto důvodu z vás vykořením, mým ohněm lásky, všechnu nečistotu.
Budou tam ty spravedlivé - vy, čisté děti -, jenž budou v naprostém vytržení.
Budou zaujaté mojí nádherou, budou v extázi radosti tak velké, že ani mojí andělé
nikdy neviděli podobnou extázi.Všichni svatí se budou radovat hledíce na ně a
budou zpívat moji slávu. Duše v očistci obdrží tolik útěchy, že se ony také uvidí ve
veliké radosti.
Pochopte, vy jenž čtete tyto řádky, jak bych si přál, abyste byly všechny v této euforii radosti! Ale moje Srdce trpí, neboť mnohé nepoznají tuto radost. Je mnoho
těch, kdo odmítají moje rozmachy lásky. Kdybych vám řekl, jak velkou bolest
pociťuji v tomto okamžiku, bylo by to pro vás tak hrozné, že byste už nemohly mít
soucit s těmi, které jsou příčinou mého utrpení, neboť jediný Bůh je Spasitel. Přišel jsem vzít všechno utrpení světa a vy, vy nemůžete pochopit moji velkou lásku
pro každého z vás.
Já jsem Život a Život je ve vás. Každý z vás je jeden celek jenž obsahuje celou mou
lásku. To znamená, že všechno co jsem stvořil v mém stvoření bylo stvořeno pro
každého z vás. Pochopte že každý pohyb mého stvoření je gesto lásky pro každého
z vás: rozloha prostoru vám odhaluje hloubku mé lásky; nekonečnost vesmíru vás
učí jak odhalit, že jediný Bůh vás může bez konce naplňovat; hvězdy vám dávají
vědět, že jsem pro vás stále přítomen; paprsky mého slunce dosahují až k vám, aby
vám ukázaly, že moje láska je pro vás samotné. Každý pohyb kolem celé země je
gesto mé lásky, abyste věděly, že chci abyste byly na zemi šťastné.
Dal jsem vám nástin mé lásky pro každou osobu, abych vám ukázal, že jste unikátní. Pochopte důležitost vašeho místa nám na blízku, na blízku Trojice. Rozu-
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míte, mé děti, proč i jenom jediný z vás je mně tak drahocenný? Byl bych hotov se
nechat znovu ukřižovat pro jediného z vás, abych ho neztratil.
Pohleďte na modř nebe, touto barvou vám rád připomínám moji Matku, která
vyslovila svoje fiat k příchodu Spasitele: toto vám připomíná moje narození.Všechno stvoření je svědectvím mé lásky pro každého z vás: všechno jsem
stvořil z lásky. Zvířata jsou na zemi, aby vám svědčila o mé lásce: ona vám jsou
věrná; Déšť zalévá vaše rostliny: stará se o to, co jsem vám daroval. Květiny aromatizují ovzduší: ukazují vám moji krásu stvořenou pro vás; Zvuky ptáků vás probouzejí: jejich cvrlikáním zpívají moji lásku pro vás; raní vánek vám přináší
svěžest: dává vám vědět, že se o vás starám; stromy nesou ovoce: je to ovoce mé
lásky; vodní toky oplývají rybami: ukazují vám moji hojnost lásky. Mé děti, vidíte,
že vše bylo stvořeno pro každého z vás?
Až láska bude vládnou všude na zemi, všechno bude jenom harmonií lásky. Vy
budete láska a moje stvoření nebude nic než láska pro vás. Budete žít v mém Ráji
na zemi. Ach! mé děti, dobře se zamyslete dříve než odpovíte, neboť řeknete-li ne
Lásce, bude vám odmítnut přístup ke dveřím štěstí. Běda! budete muset vzít ty,
které způsobují zamrazení jenom svým skřípáním, a svým zvukem dávají tušit
děsné a skutečné nebezpečí.
Mé děti, dobře si toto přečtěte: vy jenž chcete býti ve mně, Lásce, vy poznáte
radost z toho, že půjdete k tomu místu věčného štěstí, ale jestli odmítnete poznat
Lásku, budete se ubírat k hroznému místu, kde utrpení dosáhne hranic vaší snášenlivosti: smrt bude věčná. Mé děti, pochopte dobře, já jsem Láska, miluji vás,
jestli nevyslovíte vaše ano, už nikdy nebudete se mnou.
Varuji vás před nebezpečím, jenž je před vašimi dveřmi. Jestli odmítnete, nepoznáte nikdy věčné štěstí. Je to k vůli vám, mé děti, co píši, uvědomíte si to jednou?
Já, jenž vás miluji a jenž chci, abyste byly moje, čekám jenom na váš souhlas. Je to
pro vás ireálnost? Mé děti, tolik vás miluji!
Čas se blíží, pospěšte si, vše je připraveno! JÁ JSEM je pro vás připraven; vy, jste vy
připraveny? Já jsem do vás zamilován; vy, jste vy zamilovány do mne? Přemýšlejte
o těchto otázkách. Jdi, má dcero. Miluji tě. Amen.
228 – 31. srpna, 2001

Ježíš Láska

Uprchněte vašim strojům, ony vás ovládají.
Má dcero, jsem to já tvůj Bůh Láska, kdo ti diktuje to co musíš napsat. Je to pro mé
děti, co chci vysvětlit ten sen, který jsi měla, je to má vůle v tobě. Je to mé přání
pomoci mým dětem které si škodí, chtějíce si sloužit technologií jako zábavou,
neboť ony nevědí, že Satan si jí slouží aby je manipuloval.
Ty jsi ve mně, já v tobě a nechávám tě vidět tvůj sen. Mé dítě, piš. Všechno kolem
tebe není nic než temnoty; tam kde se tvoje oči položí, nevidíš nic jiného než pustošení a prázdnotu. Už tam není nic z toho, co já jsem udělal čistého v tomto světě,
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už tam není nic než mrtvá hmota. Lepivá hmota přikrývá zemi, toto se ti zdá tak
studené!
Slyšíš hlasy, vycházející z nějakého stroje a uvědomuješ si, že tento svět je ovládán
strojem. Pociťuješ odpor vůči těmto strojům, neboť víš, že tento svět se stal studeným a bez lásky, poněvadž přivolil k životu pod vládou stroje řízeného lidmi chtivými peněz. Nejsi sama kdo nechce přijmout žít jako automat. Jsi s lidmi, kteří
chtějí také utéct tomuto světu bez lásky. Ty jsi ve mně a jsi také ve společnosti lidí,
kteří chtějí být také ve mně. Chceš utéci z tohoto místa s mými dětmi. Uchyluješ se
do mne jenž jsem Církev; tam, se nacházíš v bezpečí ve mně.
Má dcero, tento sen který jsi měla, když tvoje děti byly malé, tě připravoval aby ses
darovala pro ně a pro svoje bratry a sestry. Ano, má milovaná, pohleď na tento
dnešní svět, jenž se už nezdá schopen se obejít bez zavádění informatiky. Tato
nová technologie je v nich tak zakořeněná, že si myslí, že už se bez ní nemohou
obejít. Satan se postaral o to, aby z nich udělal otroky těchto elektronických přístrojů. Tato technologie je všude. Nechal jsem tě vidět v tomto snu informatizovaný svět, jenž odložil stranou lásku k bližnímu. Miluji tě, zůstaň ve mně, já
přebývám v tobě a přebývám také ve všech mých dětech, tolik je miluji!
Mé děti, vysvětlím vám tento sen. To co ona viděla je tento dnešní svět, který
vymyslel elektronickou éru, která způsobuje že se zdá rozvinutý. Toto mu ukazuje
jeho neschopnost se vidět tak jak je: pod vlivem těchto přístrojů. Konstatujte, mé
děti, dnešní děti jsou neschopné samy počítat, spoléhají se jenom na své počítače:
staly se z nich mačkáři knoflíků. Tento svět vymyslel přístroje, které odpovídají na
jejich otázky bez námahy. Říkají si, že jsou znalci, zatímco musí jenom zmáčknout
knoflíky aby znaly odpověď a myslí si, že jsou rozvinuté. Ano, mé děti, vy jste rozvinuté, ale pomyslete na ty, které počítaly, aniž by potřebovaly přístroje k tomu aby
měly odpověď.
Pohleďte kam jste se dostaly. Dříve, člověk zpracovával zemi svýma rukama,
potom objevil nástroje, potom stroje, potom se objevila robotizace, a nyní výrobci
zmenšili pracovní sílu; toto odňalo druhým práci. K obdržení lepší výroby, vše
bylo robotizováno. Země zchudla kvůli této technologii, která nerespektuje přírodu. Má země je tak přinucovaná jejich metodami, že už dává jenom chudou
stravu, a vaše zdraví se nepřestává zhoršovat.
Ctižádostiví lidé v tom viděli prostředek jak znásobit jejich výnos. Už nepotřebují
tolik pracovních sil, stroj více vynáší. Tak je to prakticky ve všech průmyslových
větvích: už tam není místo pro bližního. Tito lidé žijí pro výtěžek, né pro dobro
bližního.
Pohleďte na vaše nemocnice, nechaly vejít přístrojům velkého výkonu, ale, myslíce
si, že správně jednají, zmenšily personál, a zbývající personál je zaplaven prací,
zatímco lidé jsou stále více nemocní. Deprese stále přibývá. Únava je příčinou
těchto výkyvů.
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Můžete tvrdit jak hodně chcete, že věda udělala pokrok, že člověk může žít déle,
ale za jakou cenu? Vy, světe bohatých, vy jste si ani neuvědomily, že váš lékařský
systém ztratil kontrolu. Je bez lásky a tehdy, když už tam není láska, bližní trpí a
všechno se převrací.
Mé děti, vy jste stále více nemocné. Váš lékařský systém, aby lépe odpověděl na
vaše žádosti, se utekl k informatizaci. Vy jste jim daly vaši důvěru a dneska, nejste
nic víc než čísla. Vy chudáci! Když jste nemocné, musíte čekat na vaší řadu, neboť
vše funguje na zavolání. Během toho času zůstáváte doma znepokojené, otroci
jejich systému.
Mé děti, Bůh vás stvořil svobodné, nestvořil vás k tomu, abyste se staly otroky;
tedy, nebuďte jimi, je na vás abyste jim nedaly svůj život. Jestli důvěřujete tomuto
světu vědy, shledáte se závislými na jeho systému až do vaší pozemské smrti. Proč
z vás dělat děti, které důvěřují jenom ve vědu? Je tak nedostatečná. V tom co se vás
týká, je studená a bez lásky.
Svět vědy zapomněl že já jsem Stvořitel a vy, vy už ve mne nechcete věřit, zatím co
všechno pochází ode mne jenž jsem věčný Život. Nemoce jsou následky vašich
chyb. Láska ve vás je balzám na vaše zranění, ale vy ji zanedbáváte. Mé děti, život
je ve vás, ale vy si ho nevšímáte, a když jste nemocné, obracíte se na medicínu
abyste našly prostředek jak žít ve zdraví. Vy existujete, opakuji, existujete, neboť
kdo nežije z lásky, nežije: je jako automat bez života.
Mé děti, medicina má svoje meze. Může vám jenom pomoci nežít v bolesti,
nemůže vás zprostit zla ve vás, které je příčinou vašich nemocí. To zlo které ve vás
přebývá vás učinilo slabými před všemi útoky Satana. Já jsem ten jediný kdo vás
může zprostit zla ve vás. Prozatím se dívejte na medicínu jako na prostředek přicházející vám na pomoc, nedělejte z ní boha. Marně se vás snaží nechat žít déle,
nedá vám radost ani pokoj; je to skoro v nelidských podmínkách co vás nechává
žít.
Vyvíjí se ve vás úzkost mé děti, dávajíce se tomuto světu k obdržení zdraví; jediný
Bůh vám může dát zdraví. Vložíte-li ve mne svoji důvěru více než v tento svět
vědy, uvidíte, s mým světlem, svět, který má svoje meze a který nezná než to, co
vidí na svých obrazovkách. Já, já znám o vás všechno; neodevzdejte se nikomu
jinému než-li mně, vašemu Stvořiteli.
Mluvím k vám skrze tyto spisy, abych vás předem upozornil, že tehdy až vás požádám abyste mě daly všechno z vás, budete vědět že vám chci dát lásku, která
uzdravuje: stanete se znova zdravími. Jediná láska je ve všem co je dobré. Tento
svět zapomněl lásku, tu opravdovou.
Pohleďte, nyní, na svět, ve kterém pracujete. Opatřil si počítače a vy jste v jeho
kartotékách; ví o vás prakticky všechno. Nemáte už prakticky osobní život. Vaše
zaměstnání jsou určena podle údajů na jejich přístrojích. Tento svět z vás udělal
otroky práce. Jste jenom čísla v jejich počítači.
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I vaše děti ve škole a ve školkách jsou v počítačích; všechny informace o nich a o
vás jsou v těchto přístrojích.
Dětičky, jste pod působením přístroje, patříte vaší vládě. I když vyměníte vládu,
nic se nezmění, neboť jste v jejím informačním systému. Drží vás pod svou kontrolou, nic jí neuteče, nejste už svobodné. Vy, jenž jste byly stvořené ke svobodnému životu, jste se nechaly vzít jeho kontrolou.
A co může být řečeno o vašich životech doma! Pohleďte a zjistěte že Satan se stal
vašim pánem; je to on, ten panovačný. Vaše děti tráví hodiny před počítači které
jste jim koupili. Tyto přístroje ovládají jejich čas. Navykly si se rozptylovat trávíce
hodiny, opakujíce ten stejný pohyb: klapat na klávesy aby odpověděly na žádosti
informací. Všechno bylo připraveno k tomu, aby fungovaly jako automaty, aniž by
byl dán volný průchod jejich vůli. Vy řeknete: “Ale vždyť musí udělat výběr: musí
si vybrat údaje nebo změnit program.” Mé děti, kdo udělal ty údaje a kdo vymyslel
ty programy? Ony jenom provádějí to, co se před nimi ukazuje. Ony nejsou v
jejich vlastní vůli, daly ji k disposici přístroji.
Když jednoho dne budou muset rozřešit problémy tváří v tvář jisté situaci, udělají
to, co se od nich bude žádat, aniž by to vycházelo z hloubky jejich nitra, neboť pro
ně, toto se jim nebude zdát dost jasné. Neboť celé jejich nitro už nebude vlastnit
opravdovou hodnotu lásky, jenž je dělat radost své bytosti aby mohlo dávat druhým lásku. Mé děti, ty, které se naučí se dávat, odhalují v sobě lásku a když vědí, že
mají lásku k rozdávání, jsou šťastné. Není větší lásky než položit svůj život za ty,
které milujeme. Vaše děti se nemohou naučit co to znamená se dávat, když jsou
příliš dlouho před jejich obrazovkou.
Vy, rodiče, vy jste nechali tyto metodické přístroje, studené a bez života, řídit život
vašich dětí. Nevšimli jste si, že se staly vězni těchto přístrojů.Tyto přístroje ovlivnily jejich zvyky života. Je to Ďábel kdo je ovládá, drží je ve své moci. Začal
pomalu, vyvolávaje příležitosti, kdy se vaše děti mohly odevzdávat vysílání televize aniž by vás rušily a toto upoutalo jejich pozornost. Satan si umí hrát s vašimi
pocity, je velmi zběhlý ve své moci svádět. Vy jste si nevšimli ničeho a nechali jste
se chytnout do pasti. Postaral se o to, aby vaše děti a vy jste se staly otroky obrazovek. Všechno v něm je tak zlomyslné!
Zcela na začátku vás svedl s jednoduchým vysíláním, které pro vás a pro vaše děti
bylo přítažlivé, zábavné a neškodlivé; dokonce podnítil člověka, aby schválil zákon
zakazující ukazovat nemravné scény: toto všechno aby vám lichotil. Tento svět
televize vstoupil do vašich domů a čas způsobil, že dnes se chlubíte touto technologií říkaje, že je poučná a dobrá pro vaše děti. Časem, vás opravdu dostal, udělal z
vás vězni těchto přístrojů. Pohleďte, dnes, když se díváte na nic než na nenávist, na
pohoršující scény a na násilí, vzdaly jste se vašich mravních zásad, a vaše duše je
bez stravy.
Satanovi se podařilo, skrze vaše obrazovky, vám namluvit, že náboženství je staromódní; že Církev vás manipulovala; že kněží, řeholnici a řeholnice vám škodili; že
všechno co vás učili mělo jediný cíl, ten, aby vám dali jejich způsob života jak oni
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si ho představovali. Mé děti, vy už nevěříte že Bůh je Pánem Nebe a země, ale
věříte všemu co vidíte na těch obrazovkách; jsou to ony, vaši bohové. Nechaly jste
se napálit Satanem; drží vás ve svých sítích a vy jste si vůbec nevšimly jeho piklí.
Ztratily jste víru, jste vězni zla.
Televize se vyvinula, nyní tu máme internet. Tato nová technologie je mládě televize, ona vás hypnotizuje. Skrze internet vy vstupujete do moře informací a
obrazů. Tento svět který vás nechává létat vás přivádí všude, je bez hranic. Je
někdy nekompromisní, neupozorňuje vás na nebezpečí a zlo na vás číhá. Vaše oči
jsou otevřené všemu co se před vámi děje a nemůžete vědět jestli to všechno co
vidíte je dobré pro vás a pro vaše děti.
Zlo je na dosah vašich dětí. Mohou objevit věci, které se jim zdají normální i když
skrze ně mohou ztratit jejich duši. Mé děti, vy jste se narodily na zemi, abyste měly
věčný život; to je cíl vašeho života na zemi. Vy, rodiče, vy máte jistý úkol, ten,
abyste konaly díla, která přinesou dobré ovoce: vaše děti jsou vaše ovoce. Musíte
jim ukázat dobro, aby se ony dobře chovaly. Tyto přístroje jsou pro ně nebezpečné,
musíte hlídat svoje děti.
Buďte opatrné! Ďábel si slouží nástroji jako elektronickými hrami k tomu, aby
kontroloval jejich život. Probuďte se, vaše děti propadají zkáze! Už mají v rukou
hry kde zacházejí s pákou, jako by to byly opravdové zbraně: ukazuje se jim jak
zabíjet. Mé děti, vyvine se v nich násilí vůči bližnímu.Vy si neuvědomujete, že tyto
hry je otrávějí. Jdete až tak daleko, že jim obstaráváte figurky, které představují
postavy těchto násilných her, jako byste jim opatřovaly neškodné panenky. Mějte
se na pozoru, Satan je tak lstivý! Aby vás mohl ovládat, nechává vás poznat zlo
skrze neškodné hračky. Je tak zlomyslný!
Má dcero, tento sen ti dokázal moji Vůli. Zůstaň ve mně pro ně, aby věděly, že je
miluji. Vy mé děti světla, jenž nechcete být v jeho moci, vy jste utekly těmto přístrojům zábavy, přicházejíce ke mně a k mé svaté Mamince. Vy nám nasloucháte
skrze vaše modlitby a vaší přítomnost v mých kostelích. Miluji vás.
Mé děti mějte se na pozoru v tom co se týká těchto přístrojů, Satan chce abyste
ztratily váš věčný život. Požádejte mne o milosti, jenž vám pomohou vidět mé
světlo. Nenechte se chytnout do pasti nevědomosti. Každé varované dítě se má na
pozoru.Váš život patří jenom vám, Satan vám ho nemůže vzít, leda že byste mu ho
daly. Buďte obezřetní. Miluji vás, já, váš Ježíš Láska. Amen.
229 – 1. září 2001

Ježíš

Nemluvte proti mé Matce.
Má Dcero Ano Lásce, já, tvůj Ježíš Láska, jsem v tobě, ty jsi ve mně. Jak tě miluji!
Miluj mě, moje něžná lásko. Mé děti jenž miluji, den mé svaté Matky Marie, Panny
mezi pannami, je dnes dnem radosti, první sobota v měsíci.

126

Láska ke všem mým dětem, Ježíš

Ach! mé děti, pojďte k mé Matce, k mé sladké Mamince, k vaší Nebeské Mamince.
Kolik dětí zůstává daleko od jejich milostí, nevědouce, že ztrácejí drahocenné
dobro, odmítajíce jít k ní! Ona má ruce plné milostí, vašich milostí, mé děti, které
obdržuje z mého Svatého Srdce, abyste byly šťastnými dětmi ve mně, jejím svatém
Synu.
A vy, které ji neprosíte, co vy děláte? Zůstáváte nedosažitelnými jejím milostem,
zatímco ona by vám pomohla si uvědomit, že máte viny vůči Lásce. Mé drahé děti,
rozumějte dobře že moje svatá Maminka, vaše velmi drahá Maminka, vás miluje,
ona se nepřestává u nás přimlouvat za každého z nás. Ano, žádný z vás není zapomenut; ona nenechá nikoho z vás stranou, neboť pro moji Matku máte cenu. Její
láska pro vás je nevyslovitelná, mé drahé malé.
Ó! jak vás miluje! Naučte se ji milovat, ona je tak dobrá pro každé z vás! Je k vám
tak něžná! Je takové sladkosti, že ani to nejsladší děťátko na zemi není tak sladké
jako ona! Mé děti, ona má v sobě všechny sladkosti světa, které můj Otec, Duch
svatý a já, její Syn, jsme ji darovali.
Jsme to my, Láska, kdo jsme ji všechno dali. Skrze její lásku, vám ona všechno
obdržela. Jak vás miluje, má drahá děťátka! Dobře se stará o každé z vás jako
opravdová maminka, která miluje všechny své děti; i ty, které ji nechtějí, nepřestává se o ně starat.
Vaše Nebeská Maminka je ta nejupřimnější z maminek které celá země obsahuje.
Miluji ji tak silně! Když ke mně přijde, ihned vyslyším její žádost, nemohu ji
naprosto nic odepřít, tolik ji miluji! Nuže, uvědomte si tu všechnu lásku, kterou
pro ní mám a všechnu tu lásku, kterou ona má pro každé z vás.
Zanedbáte snad tento dar který vám nabízím: maminku jako moje vlastní
Maminka? Pochopte že je to moje Maminka. Kdo z vás by se rozdělil o svou
maminku s jinými dětmi s takovým odevzdáním? Já, její jediný Syn, chci abyste
byly zcela láskou k mé Mamince, protože já, její Syn Ježíš, vás miluji.
Dětičky lásky, tento svět se vyvinul a zápasí s náboženskými sektami. Tito lidé
nechtějí vzdát kult úcty mé Matce, protože jisté děti, věřící jejich přesvědčení, prosadily svoji vůli, a mnoho dětí je poslouchá. Myslí si, že jsou schopné ovládat ony
samy, spisy mé Bible. Čtouce jí, daly jí jistý výklad. Ano, tyto děti daly jiným učení,
berouce za světla jejich vlastní slova.
Jenom slovo Boží je světlo, všechno co pochází z člověka není světlo. Ony vykládají jak nejlépe dokáží to co myslí že je světlo. Každé dítě, které mluví, tvrdíc, že je
v Duchu Svatém, musí dát Bohu svoje ano, aby všechno v něm bylo odevzdanost.
Ponechá-li v sobě předsudky o způsobu interpretace pasáží mé Bible, není v mém
světle.
Já, Syn Boží, svědčím o tobě, má dcero, která píšeš co slyšíš. Já jsem Slovo a to
Slovo je v tobě. Všechno v tobě je světlo, neboť Světlo v tobě přebývá a Světlo ti
dává slyšet své slovo. Je to Duch Svatý kdo v tobě nechává vzplanout moje světlo.
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Mé děti, buďte v mém světle a udělejte znamení kříže, Bůh mluví: “Já jsem milovaný Syn Otce, můj Otec je Bůh Otec, já jsem Syn Marie, z potomstva krále
Davida. Je to naše Vůle vám říci, že moje Matka je neposkvrněná Panna, jenž byla
vybrána, aby se stala Matkou Spasitele. Nikdo z vás nesmí tvrdit, že moje Matka je
žena jako ty druhé, a že Bůh by si byl mohl vybrat kohokoliv.
Maria byla připravena před stvořením světa. Ona nepoznala dědičný hřích, vše z
ní je čisté. Já jsem jediný Syn Marie, manželky Josefovy. Josef je můj domnělý
Otec. Žádná žena na zemi není jako moje Matka. Nikdo, říkám jasně nikdo, není a
nebude jako moje Matka. Jediná Maria byla hodna být mou Matkou a žádná jiná
žena na zemi není hodna se jí rovnat. Vzdávejte čest jménu: Neposkvrněné Početí.
Čistotě mé Matky se nic nevyrovná. Skrze všechny generace, žádná žena nebude
mít její čistotu, Maria je Matkou Boha Syna.”
A vy kdo pronášíte úsudek, kdo vyslovujete svoje mínění, nebo kdo děláte komentář, i když sebemenší, je nevhodný; mluvíte o mé Matce! Já, Bůh Syn, jsem vám
zdělil moji Vůli. Až budete přede mnou, budete se zodpovídat za vaše vlastní
slova; všechno co z vás vyšlo vám bude ukázáno. Buďte upřimné ve vašem chování, protože kdo si myslí že je zbaven soudu, neboť tvrdí že je ve světle, dostane
co mu patří. Nevyslovujte komentáře které by mohly vrhnou stín na čistotu Panny
Marie, ona je moje Matka! Když mluvíte proti mé Matce, mluvíte proti Královně
Nebe a země.
Jsem to já, Syn Boží, kdo vám říkám tyto věci. Bůh Otec je se mnou, já jsem v
mém Otci a on je svědkem mého Slova.
Zůstávejte poctivé před mojí spravedlností, bude vám dána, až můj Otec usoudí
dobré vám jí dát poznat.
Tak jako má Matka vás miluje, já vás miluji, mé děti. Žehnám ti, mé sladké dítě
ano tvému Bohu. Jdi, má dcero, miluji tě. Udělej znamení kříže. Amen.
230 – 3. září 2001

Ježíš

Já jsem ten jediný kdo může uzdravit vaše srdce,
vejděte do něho.
Mé dítě lásky, miluji tě. Jsem v tobě, ty, má dcero, žij jenom ze mne, se mnou, pro
své bratry a sestry; já jsem ten který je miluje. Mé děti Lásky, chci vás všechny v
sobě. Žijte ve mně, budete mít život, ten, který nikdy neskončí.
Jak vás miluji vás, kdo tolik trpíte, jenž jste zraněné vzpomínkami vašeho života!
Kolik z vás, mé děti, žijete s vašimi vzpomínkami! Jste jako vězni vaší minulosti,
neboť nevíte, jak se osvobodit od těchto bolestí které otravují váš život.
Ó! vy kterých životy jsou udušené těmito výčitkami, vy máte strach, že jeden den
váš bližní odhalí vaší minulost. Toto je tak bolestivé, mé děti, že se nacházíte v
agonii každý den s s tímto trápením. Vy zhášíte vaše přání být to, co si přejete být:
dobré bytosti, milující a přívětivé k vašemu bližnímu.
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Mé děti, já jsem ve vás, já vás znám, vím všechno o vaší minulosti, nemůžete přede
mnou nic skrýt. Já jsem ten jediný kdo vám může otevřít dveře vašeho srdce,
abyste tam nalezly štěstí. Vy nechcete aby druhé znaly vaší minulost, neboť, pro
vás, je nezdar. Neuvědomily jste si, že během všech těch roků jste byly věrné vám
samotným, zůstávajíce takové jaké jste byly, a to co vám pomáhalo jít vpřed ve
vašem každodenním životě, byla vaše vůle žít. Život je ve vás, já jsem Život vašeho
života. Kdybych nebyl býval ve vás, nebyly byste mohly ráno vstát, odejít do práce,
starat se o sebe a se živit; vaše gesta, já jsem je živil mými milostmi. Jediný Bůh
vám mohl dát tuto sílu.
Já vím, mé děti, že velmi často zoufalství nad tím, že jste nepoznaly lásku vašeho
bližního, vás roztřáslo. Když někdo žije sám, má strach že se nebude moci podělit
s drahou bytostí o dny naplněné láskou. Život jenž je ve vás, volá ke mně, Lásce,
abych mu dal lásku k rozdávání lásky. Já jsem Život, život je láska, láska je dávat a
dávat je objevit lásku bližního: láska, to se sdílí.
Mé sladké děti, nenechávejte si pro sebe tyto vzpomínky, které vás trápí, dejte
Bohu toto všechno; jsem to já kdo se daroval abyste vy byly osvobozené od tohoto
břemena, které tíží na vašich ramenou, dejte mně jej a já ho ponesu za vás. Mějte
důvěru v toho, jenž zůstává ve vás, já jsem Přítomnost, nikdy jsem vás neopustil. I
když jste vykonaly gesta, která vám uškodila, neodešel jsem, vzdálil jsem se do
jednoho kouta ve vás, nechávaje vám čas si uvědomit vaše nedostatky vůči lásce,
abyste přijaly mé milosti lítosti; potom, jsem se znova vrátil abych vás podpořil.
Mé děti, Bůh je dobrota. Miluji vás, nejsem ve vás abych vás soudil, ale abych vám
dal sílu pokračovat váš život, abyste měly věčný život.
Ano, ty, jenž se rozpoznáváš, ty, ty a také ty, vy, jenž čtete tato slova, která pro vás
tak dobře sedí, kolik roků táhnete toto břemeno! Každým dnem víc a více slábnete, a už nejste schopné reagovat, tolik je váš život bez radosti. Chcete se ignorovat, nic nikomu nenabídnout, protože se z vás staly prázdné bytosti. Nemůžete už
nic darovat, neboť jste zavřely dveře vašeho srdce.
Mé děti jenž miluji, nechte mě vás milovat, nechte mě vám říci, že jsem poslední
Bytost, jenž vám může obstarat štěstí. Ve mě objevíte hojnost. Vliji do vás milosti
pokoje pro vaše radosti, milosti víry pro vaše přání a milosti lásky pro vaše štěstí.
Já, Ježíš jsem do vás zamilován, nechte mě vás milovat takové jaké jste. Řekněte
mně, že chcete abych vás miloval, říkejte mně to během celého dne. I když ty, jenž
čteš, tomu nevěříš, uvidíš, že to co říkám je pravdivé. Řekni mně, že mne miluješ,
já, vstoupím do tebe a zahalím tě mou svatou láskou.
Mé děti, miluji vás. Pohleďte na mne na kříži, jsou to vaše zranění jež nesu;
všechna je znám, vzal jsem je a nesl jsem je. Nechte mne vám pomoci. Dejte
vašemu Ježíši Lásce vaše nářky a v tichu vašeho srdce uslyšíte mnohé miluji tě jenž
přikryjí vaše zranění. Mé děti, mějte tuto víru která poroste skrze mne, vašeho
Ježíše Lásky.
Miluji vás, miluji vás, mé děti! Vy jenž pláčete, pojďte ke mně, k vašemu Ježíšovi,
já jediný vás mohu potěšit. Mými milostmi lásky vás nechám odhalit jak velkou
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má váš život cenu; pomalinku se necháte mnou přetvořit. Čekám na vás u dveří
vašeho srdce. Ježíš, vaše láska. Jdi, má dcero, miluji tě. Amen.
231 – 4. září 2001

Maria

Trpěla jsem pro vás, já, Maminka Lásky.
Má dcero, někteří z mých oblíbených synů interpretují má poselství jak sami
myslí, podle jejich znalostí, né že jejich interpretace je zcela chybná, ale vidíš,
jejich způsob vysvětlování je ovlivněn jejich způsobem života. Já žehnám jejich
slovům. Má dcero, svatá Církev je Církev mého Syna Ježíše a já jsem Ježíšova
Matka, né postava, kterou se nechává vidět jako ta největší ze svatých tohoto času.
Mé děti, jisté děti tohoto světa, které hledají pravdu, neustále studují Písmo, aby
měly odpovědi na jejich otázky. Chtějí vědět kdo je Ježíšova Matka a jaké je její
poslání v Církvi. Proč se, mé děti, neodevzdáte do Boží Vůle? Bůh jediný může
osvítit vaše nitro, světlo je ve vás; Ježíš je Světlo, Cesta a Pravda.
Já jsem Matka Ježíše, Syna Božího, jenž se stal Člověkem. On daroval svůj Život
aby jste měly věčný život. Já jsem se účastnila vašeho vykoupení. Dětičky, já jsem
Matka Spasitele, darovala jsem svůj život abych konala Vůli Boha Otce: všechno
ze mne se obětovalo. Přijímajíc Boha Spasitele do mého mateřského lůna, stávala
jsem se účastnicí vašeho vykoupení, neboť jsem nosila Vykupitele. Skrze mé ano,
jsem souhlasila aby přišel mezi vás.
Dala jsem moje totální ano. Bylo to každým dnem, co se moje ano obnovovalo.
Živila jsem svoje ano, vzdávajíc se každodenně mé lidské vůle. Celá moje bytost se
dávala Bohu, neboť před mýma očima vzrůstalo Dítě Boží, které mělo spasit svět.
Každý okamžik mého života byl darem lásky pro vás, mé děti, které jste měly být
brzo spaseny. Poznala jsem lásku svého Syna pro mne a skrze mne, jste vy poznaly
lásku Boha Syna, který daroval svůj Život, aby vás měl u sebe v Království svého
Otce. Ani na jeden okamžik jsem nelitovala mého ano. Duševní muka, jsouc svědkem ukřižování mého Syna, vzala místo v mém životě; Bůh učinil z mého ano, ano
spasitelné, nechávaje mne se účastnit bolesti Spasitele světa.
Byla jsem u nohou kříže, a snášela jsem s mým Synem urážky, pokoření, odepření,
posměchy a bolesti. Ano, také jsem snášela bolesti. Bůh Otec mne spojil s bolestmi
svého Syna, jenž je můj Syn. Slyšely jste mluvit o tom, že některé děti se obětovaly
z lásky Bohu; byly spojeny s bolestmi mého Syna. Na příklad Padre Pio, měl stigmata Utrpení. Kolik jich bylo svědky těchto znamení lásky! Já, Matka Ježíšova,
proč bych nebyla měla právo na tento rozmach lásky?
Ty, které pochybují o Vůli Boží, se nemohou poznat zcela odevzdané, neboť v sobě
ponechávají námitky o interpretaci Písma svatého. Nejsou si jisté, že ty, jenž studovaly a vykládaly slova Evangelia, byly ve světle. Tyto děti si myslí, že slova, která
byla zapsána, jsou předmětem k diskusi. Objevily pasáže, kde je napsáno, že Ježíš
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můj Syn měl bratry a sestry, ale nestarají se o řeč času. Jsou si tak jisté samy sebou,
že jim to je zábranou aby v sobě uviděly světlo.
Já prosím Boha, aby jim dal milosti lásky. Ten kdo je láska se dává aniž by něco v
sobě zadržoval, jeho vůle už není, je odevzdáním v Boží Vůli. Já, Maminka Ježíšova, jsem se úplně darovala Bohu Otci pro vás všechny. Viděla jsem svého Syna se
darovat svému Otci, aby vás spasil. Jako můj Syn, já také jsem všechno dala Bohu
Otci, abych se účastnila vaší spásy. Darujíc moje ano Bohu Otci, jsem přijala, že
moje Dítě Ježíš zemře na kříži z lásky pro každého z vás: milovala jsem až do zapomenutí všeho ze mne.
Má bolest, vidouc mého Syna přibitého na kříži, se spojila s bolestí mého Syna,
jenž trpěl hledě na svou Matku u nohou kříže. Můj Syn mně řekl: “Ženo hle tvůj
syn”, a Janovi, “Hle tvá Matka”; těmito slovy potvrdil vám všem, dětem země, že
jsem byla vaše Matka. Já, jenž jsem vás všechny nesla ve svém lůně ten den kdy on
se stal člověkem ve mně, jsem dala svoje ano z lásky k vám; moje ano vás zrodilo v
Lásce a já, jenž jsem v mém Synu, jsem vás nesla.
Mé děti, poznala jsem smrtelný zápas mého Syna. Jak bych byla chtěla všechno
trpět místo něho! Moje Srdce bylo spojeno s jeho Srdcem; všechna jeho utrpení
jsem poznala, neboť jsem požádala, abych byla spojena s jeho utrpením. Protože
jsem nemohla zemřít místo něho, Bůh Otec přistoupil na moji žádost trpět s mým
Synem. Je to ve spojení lásky co Bůh Otec dovolil, abych pocítila všechny jeho
bolesti pro vás, mé děti, z lásky k vám: taková byla Vůle Boha Otce.
Moje ano se připojilo k ano mého Syna, aby vás zachránilo od věčné smrti. Moje
Srdce Matky trpělo vidouc svého Syna trpět a Srdce mého Syna trpělo vidouc svou
Matku trpět. Naše dvě Srdce se sjednocovala v bolesti aby vám zachránila život.
Ježíš je Vykupitel všech lidí a já, já jsem se stala Spoluvykupitelkou.
Mé děti, já jsem Maria Vtělení, ta která v Boží Vůli vyslovila svoje fiat. Mé ano
Lásce dalo zrození opravdovému Ano, jenž je Působení a Láska se zrodila v tomto
světě. Působení Otce, Syna a Ducha Svatého bylo příčinou jednání mého ano.
Dala jsem jim svůj život, který už patřil Otci. Já, já jsem znala jenom Otce, vzhledem k tomu, že Syn ještě nepřišel na tento svět, aby vám dal poznat Boha Otce,
jenž je v Bohu Synu a v Bohu Duchu Svatém: vše bylo pro Boha Otce.
Já, jeho dcera, jsem se sklonila před Boží Vůlí, aby ze mne udělal Matku Spasitele.
Nemohla jsem vědět, že mě vybral před mým narozením; vše bylo připraveno
abych byla Matkou Lásky. Jsem to já, ta, která vyslovila to první ano Lásce v Boží
Vůli na zemi; můj božský Syn ho vyslovil dávno přede mnou v Nebi. Otec vyslovil
jeho Ano v tom okamžiku, kdy chtěl dát světu Lásku k vykoupení světa a to se
stalo mnohem dříve před mým příchodem.
Mé drahé děti, život vaší Maminky vstoupil do Života Lásky. Když Duch Svatý do
mne vložil Život Syna Božího, byla jsem zrozena v Ježíšovi, mém Synu. Bůh ho
vtělil skrze působení Ducha Svatého ve mně, jeho Matce. Život vzrůstal ve mně a
já jsem vzrůstala v milosti v Životě.
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Moje děťátka, vy jste byla zrozena skrze moje ano Lásce v něm. Ano, mé děti, v
mém lůně žila Láska, která vás zahrnula takovou láskou, že skrze mého Syna, v
jednom jediném pohybu, vy všechny jste přišly do mne, vaší Matky. Ano, mé děti,
já jsem vaše Maminka, která, skrze své fiat, vás přivedla na tento svět. Jelikož Bůh
Syn vás všechny nesl, když přišel na zem, skrze mé fiat, se stal ve mně člověkem;
proto jste vy všechny přišly na zem.
Mé děti, já jsem vaše Nebeská a pozemská Maminka. Vy všechny jste byly ve mně,
vaší Mamince. Byly jste zrozeny v ten den v mém lůně skrze Lásku. Láska je můj
Syn Ježíš, váš Spasitel. Já jsem Matka Spasitele. Abyste šly k mému Synovi, je pro
vás lehčí jít skrze mne. Když projdete skrze Maminku Lásky, obdržím pro sebe
milosti. Je to tak velké, co mně pro vás Boží Vůle uděluje!
Ty které neprocházejí skrze mne, nevyužívají milostí, které by jim pomohly se
odevzdat, aby z cela zapomněly na sebe sama, aby jenom patřily mému Synu.
Kdyby procházely skrze mne, vyhnuly by se zbytečným oklikám, které způsobují
tolik utrpení. Vzala bych je a dala bych jim milosti, které by jim usnadnily se odevzdat do Vůle Boží. Jsem jako paprsek, který proniká nebeskou klenbu, aby je přivedl rychleji k mému Synu, jsem Dveřmi do Nebe. Vše ve mně je v Boží Vůli. Bůh
je můj Otec, můj Syn a můj Manžel.
Vidíš, má Dcero Ano Ježíšovi, mnohé mne neuznávají Spoluvykupitelkou světa,
nepřipisují mně moje místo u Boha Syna. Můj Syn je pobouřen tímto nedostatkem ohledu vůči jeho Matce. Je to proto že mne miluje, že jsem stále v jeho blízkosti. Hle, to je znamení lásky.
Mé děti, vy si neuvědomujete důležitost lásky mého Syna pro mne, jeho Matku.
Co budete pociťovat, když se po vašem pozemském pobytu ukážete před mým
Synem, vy, které jste mne nechtěly, mne, jeho Matku? Budete se moci před ním
ukázat bez hanby, zatím co on ví, jak hodně vás miluji? On znal moje utrpení na
zemi pro každého z vás. Já, která jsem vás nosila ve svém lůně, vás žádám, abyste
ze sebe udělaly děti vděčné vůči Matce Spasitele; já, já jsem se též účastnila vašeho
vykoupení.
Mé drahé děti, vidíte proč je tak důležité projít skrze mne? Obdržím vám milosti,
které vám pomohou se poznat v mém Synu Ježíši. Já jsem Maminka Ježíše, nezapomeňte na to! Když procházíte skrze mne abyste šly k mému Synu Ježíši, jak
hodně milostí dostáváte! Miluji vás, chci abyste byly všechny ve mně, abyste tak
byly v mém svatém Synu Ježíši.
Tento čas, mé děti, je čas přípravy. Je tak nezbytné abyste se připravily, brzo uvidíte
mého Syna ve vás. Žádám vás se vší svojí láskou abyste přišly ke mně, vaší
Mamince. Řekněte mně že mě milujete, řekněte mně, že milujete mého svatého
Syna, vašeho Spasitele. Váš Nebeský Otec vás vybral abyste prožily příchod jeho
Syna ve vás, neboť uvidíte Lásku, která ve vás přebývá.
Ano mé děti, hle jak dlouho už má zjevení mezi vámi vám připomínají, že máte
konat pokání. Toto je tak důležité! Musíte litovat svých hříchů vůči vašemu bliž-
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nímu. Mé drahé lásky, úpěnlivě vás prosím, abyste poslechly tato slova která diktuji mé dceři.
Tato slova, mé děti, si vryjte do vašich srdcí, abyste si je připomínaly “Přichází čas,
kdy vy všechny spatříte ve vašich srdcích Lásku jenž je můj Syn Ježíš. Uvidíte ho
jako zářící Bytost lásky pro vás. Každý z vás mu bude tváří v tvář skrze vánek
Ducha Svatého. Vy všechny budete tváří v tvář Lásce s tím co jste mu darovaly
nebo s tím, co jste mu nedarovaly. Přichází, aby kraloval v srdcích všech dětí země.
Vy, mé drahé děti, dobře přemýšlejte o těchto slovech. Změřte hloubku vaší lásky
pro mého Syna a pro mne, vaší Maminku. Varuji vás, abyste příliš netrpěly před
touto hojností lásky.
Je tak důležité to co vám říkám. Jedná se o vaši spásu, o vaše štěstí. Kdo z vás se
může nestarat o své štěstí, vy, jenž neustále hledáte jak být šťastné? Jsem to já, vaše
něžná Maminka, jenž se vás ptá. Vstupte do vašeho nitra, vizte vaše nedostatky
vůči mému Synu Ježíši, a hlavně, mé děti, nezapomeňte být poctivé, neboť vy
samotné mu budete tváří v tvář, né tamten nebo onen, vy samotné. Jsouce poctivé
vůči vám samotným, můžete si všimnout toho, co není čisté.
Je to jenom pro vás samotné, co se ukáže, neboť, mé drahé děti, můj Syn přišel na
zem, aby vám daroval štěstí. Až budete před ním, bude třeba si vybrat: lásku nebo
nenávist. Kdo miluje, nemůže jinak než si vybrat mého Syna Ježíše. Ten kdo si
vybere nenávist bude odňat z mého Syna a ze mne, jeho Matky.
I když moje Mateřské Srdce trpí, vidouc vás tak daleko od nás, nemohu vás nechat
v tomto dilema. Mé drahé děti, já jsem Maminka Lásky, nemám v sobě nenávist.
Kdo nebude chtít milovat, nebude moci býti s námi. Já, vaše Maminka, vás chci
všechny v Lásce.
Láska se mne přišla zeptat, chtěla-li bych být Maminkou Lásky. Řekla jsem ano
Lásce; mé děti, řekněte ano Lásce. Vaše Maminka vás miluje. Jdi, má dcero, žehnám ti v mém Synu. Maria Vtělení.
232 – 6. září 2001

Ježíš

Milujte samy sebe a budete milovat svého
manžela nebo manželku.
Moje milovaná dcero, ty, která se dáváš svým bratřím a sestrám, buď požehnaná,
mé dítě které miluji. Já, tvůj Ježíš, jsem v tobě, má dcero, ty jsi ve mně. Vám, mé
děti jenž čtete tyto řádky, žehnám.
Vy, jenž hledáte opravdovou lásku, pojďte do mého svatého Srdce, naleznete tam
štěstí. Vy kdo trpíte kvůli vaším rozmarům, je to proto, že jste otroky vás samotných. Otravujete samy sebe vašimi vědomostmi a neuvědomujete si, že kdybyste
vešly do mne, mohl bych vám pomoci, ukazujíc vám cestu k následování.
Ale vy jste se naučily, že se všechno musí otáčet kolem vás, jak se vám zdá dobré.
Když, mé děti, toto není podle vaší chuti, kladete si otázky proč jisté věci dobře
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nejdou a poklesnete na mysli; tehdy, si škodíte. Po nějakém čase už nic nejde
dobře; jste sklíčené, nemocné, už nemáte chuť k životu, ztratily jste něco, ale co?
Mé děti, vy jste si ani nepovšimly vaší nedbalosti vůči vám samotným: ztratily jste
samy sebe. Je to o vás co chci mluvit, vy, jenž jste chtěly sdílet váš život s drahou
bytostí v manželství. Zanedbaly jste samy sebe, abyste konaly to co ten druhý od
vás očekával. Nechaly jste se ovládat, aniž byste si uvědomovaly, že dusíte svůj
život, a za krátký čas potom, jste si uvědomily, že to nemůže takhle dále pokračovat. To co se vám na začátku zdálo příjemné se stalo nesnesitelným.
Šly jste vpřed proti proudu ve vašem životě. Váš život byl pro vás zítřek bez lásky.
Jak můžete myslet na to, žít s jinou osobou, když nejste ani schopné se starat o vás
samotné? Chcete milovat tuto osobu, ale neumíte milovat samy sebe. Neexistuje
výměna když není láska a to říkám stejně tak pro druhou osobu. Když jeden ani
druhý není schopen v sobě najít lásku, jak můžete říci že jste schopné milovat?
Mé děti, vy žijete ve světě, který žije jenom aby hrál úlohu. Žijete bez vnitřní
radosti a bez lásky k vám samotným. Domníváte-li se, že samy sebe milujete, řekněte mi, je to z lásky co se dáváte? Jestli ano, co je to za lásku co ve vás přebývá?
Když někdo říká, že se miluje, ví, jak si dávat lásku starajíc se o sebe aby se mohl
dávat. Jestli se o sebe nestaráte, je to proto, že se nemilujete. Nemaje lásky v sobě,
nemůžete se dávat v lásce, a jestli se nutíte se dávat bez lásky, toto znamená že se o
sebe nestaráte. To vše je jenom pýcha, nedává to smysl.
Mé děti, připomínám vám závazek, který jste na sebe vzaly dávajíce se druhému;
při vašem sňatku jste slíbily druhému, že ho budete milovat za všech okolností. Jak
hodně je dětí co nevědí co to znamená! Myslí si, že jsou schopné všechno vykonat
zcela samy, aniž by přišly za mnou, já, jenž jsem se zavázal jim přijít na pomoc.
Jsou si jisté, že jejich láska bude nejsilnější, že bude moci všemu odolat, aniž by
potřebovala mých milostí. Jsou si tak jisté že všechno bude záležet na nich samotných, že si říkají, že každé z nich musí přidat vodu do svého vína.
Dětičky, co uděláte když vaše vlastní víno je bez chutě, bez vůně a bez světla,
půjdete čerpat do druhého? Ale jestli druhé víno je bez chutě, kam půjdete načerpat vaše potřeby lásky? Bez lásky, nic nebude moci čelit vašim změnám nálady,
vaší únavě, vašim náročnostem, vašim rozdílnostem, atd.; přesto, každý z vás chce
pokračovat v zakoušení toho, co vás k sobě jednoho k druhému přitáhlo. Toto
všechno je dost k tomu, abyste pozbyly mysli, není-liž pravda?
Mé sladké děti, pojďte ke mně. Vysvětlím vám, že zcela uvnitř ve vás se nalézá
řešení všech vašich nejistot týkajících se těchto podivných řečí. Nechám vás si
uvědomit, že láska mezi dvěma osobami je opravdová a hlavně možná během
dlouhé doby, která bude trvat věčně. Láska ve vás přebývá, ona je ve vás, je částí
vaší bytosti. Jste to vy, láska; jste láska protože já jsem ve vás, já, Láska, jenž jsem
Syn Boží.
Mé děti, jestli já, jenž jsem Láska, ve vás přebývám, to znamená že vás mohu učinit
tak jak já jsem: láska. Když dvě bytosti žijí spolu, rozvinou během let stejné
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náklonnosti.A nyní, můžete si představit na kolik já, jenž jsem ve vás od vašeho
narození na zemi, a jenž vás miluji, jsem s vámi spojen?
Nebuďte nevěřící o našich vztazích, ony jsou opravdové. Buďte věrné vůči mně,
jenž ve vás přebývám; jestli tak nejste ke mně, jenž ve vás přebývám od vašeho
narození, jak budete moci býti věrné vůči drahé bytosti jenž jste si vzaly za manžela (manželku)? Je pro vás tak lehké vejít do sebe abyste se mnou mluvily, abyste
mne požádaly o milosti, které vám pomohou poznat samy sebe. Jestli se naučíte se
nezanedbávat, nebudete zanedbávat osobu, která se za vás provdala (oženila).
Všechno ve vás bude v pokoji, a tehdy, když přijdou těžké chvíle, budete umět mě
požádat o pomoc. Nebudete od sebe samých žádat to, co nemůžete dát, budete už
vědět, že je třeba jít skrze vás samotné, vcházejíc do sebe načerpat mé milosti
lásky.
Dar sebe sama se musí dít s upřimností, láskou a zdarma. S mojí pomocí se stanete
bytostmi bez souzení, beze strachu, bez záště, bez vítek a bez výčitek svědomí.
Vaše gesta, která položíte, budou láska. Jestli se budete dávat, myslíce že je to vaší
manželskou povinností, a že je to třeba, abyste se druhému neznelíbily, vyhýbajíc
se tak hádce, váš život se stane monotonní a toto není láska.
Mé děti, naučte se poznat samy sebe. Ten kdo se naučí, že je láska, poznává, že je
schopen vykonávat skutky s láskou. Staňte se bytostmi plnými lásky. Buďte láskou
pro vás, a jenom tehdy budete dávat lásku, tu opravdovou, upřimnou. Buďte láskou jenž se dává, jako já jsem se daroval pro každého z vás.
Přijďte ke mně, k Ježíšovi, pomohu vám se stát láskou. Přicházím vám brzo ukázat
vaše nitro. Já jsem ten jenž je ve vás, Bytost vás samotných. Já, Ježíš, jsem Láska.
Miluji vás, mé děti, milujte Lásku. Jdi, má dcero, žehnám ti. Amen.
233 – 8. září, 2001

Ježíš

Žena je mé dílo, je částí mne, svého Stvořitele.
Miluji tě, moje milovaná. Žiji v tobě, jsi v přítomnosti Lásky. Jsem pro tebe
všechno. Já vím, moje milovaná, že jsou kolem tebe děti, které mají své vlastní
mínění o mých dvou stvořeních. Chtějí hlavně vědět kdo je žena vzhledem k muži,
ta, která byla stvořena z jedné části muže.
Říkají, že žena je náhražka toho, co Bůh chtěl pro muže, že pochází ze ženskosti
muže, že je doplněk muže, že je podřadná muži, jelikož vyšla z něho, že je slabá
stránka muže, že je částí jeho podvědomí, nebo že je spodní strana muže.
Jisté jiné děti vyslovují o ženě urážlivé komentáře a toto někdy působí bolest mým
ženským stvořením. Moje milovaná, jsou povazovaná za všední bytosti stvořené
jenom k plození, jsouce zároveň otroky muže. Kéž tento spis jim ukáže moji lásku
pro má stvoření, ona, ta vyvolená mého Bytí, která mají přivést na svět má stvoření, která já sám vyberu.
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Dříve než bylo všechno stvořeno, Bůh všechno obzíral. Stvořil vesmír. Stvořil zemi
a všechno co je na ní. Bůh viděl, že to bylo dobré, on je Světlo. Stvořil všechno ze
své lásky, on je Stvořitel. Vše co stvořil bylo čisté. Každý druh zvířat byl stvořen k
tomu, aby se líbil člověku. Adam byl stvořen k obrazu Božímu, je první muž na
zemi a Eva první žena. Stejně jako muž, ona byla stvořena k obrazu Božímu, né že
žena má vzezření mužnosti Boží, podobá se mu svojí mateřskou stranou.
Muž a žena byli stvořeni pro lásku. Tyto dokonalé bytosti, Adam a Eva, měli plodit
skrze lásku, v Lásce. Bůh je zakrýval svým pohybem lásky. Tyto dvě děti nežily v
jejich lidské vůli, ony žily v Boží Vůli. Nemohly už déle žít v Boží Vůli, protože se
nechaly pokoušet Satanem, který jim řekl, že ochutnají-li ovoce ze stromu poznání
dobra a zla, stanou se jako malí bohové. Jelikož si vybraly žít v jejich vlastní vůli
spíše než žít v Boží Vůli, jejich inteligence se zmenšila a Adam a Eva už nebyli
schopni zůstat dokonalí.
Dnes, k vůli lidské vůli, děti tohoto světa se už nepoznávají jako láska, už se neoceňují, nerozumějí opravdové hodnotě jejich života a už nevědí kdo jsou. Mé děti, vy
kdo říkáte všechny možné hlouposti o ženě, vy už nevidíte krásu Božího stvoření.
Přečtěte si toto vaším srdcem, né vaší hlavou naplněnou hotovými představami a
porozumíte, že žena je stvořena pro lásku. Bůh je ten jediný kdo vám může
pomoci poznat, že jste děti Boží.
Bůh Otec je dokonalý. Je nádhera. On je Stvořitel. On je otcovský a mateřský.
Všechno co bylo stvořeno pochází z jeho osobitých vlastností. On je dobrota
sama. On je chutí všeho co je laskavost. On je něha. On má lásku pro muže a pro
ženu. Bůh miluje svá stvoření bezpodmínečně, neboť je jejich Otec.
Všechno co je muž pochází od Boha. Bůh, ve své dobrotě, vyňal z muže jednu
část, aby nechal vzplanout, skrze svou moc, stvoření ženskému: ženě. Bůh stvořil
ženu, stala se jeho stvořením. Vložil do ní její ženství, její ženství je od Boha.
Všechno v ní je mateřské; je to proto že je mateřská, že dává muži lásku, aby ho
učinila šťastným, neboť ona je od Boha. Bůh je pro ní to, co chce aby ona byla pro
muže: dítě lásky. Bůh jí zvolil, aby přivedla na svět své děti lásky. Všechny děti,
které přicházejí na svět pocházejí od Boha, neboť on je mateřský.
Mé děti, žena má v sobě moji tvůrčí moc, neboť jsem do ní vložil svoji tvůrčí sílu.
Do ní jsem vložil moji Vůli: obnovovat moje stvoření. Všechno v ní je moje moc
lásky; jsem to já kdo v ní dělá tento pohyb, jenž obnovuje mé stvoření. Stvořil jsem
všechno stvoření a žena je jednou částí mého stvoření; proto jsem z ní udělal stvoření tvořící má stvoření.
Její nitro bylo stvořeno k tomu, aby vytvářelo bytosti lásky. V ní se nachází stvořitelný pohyb Boží pro své děti. Tento pohyb je vykonáván Bohem, neboť on je ten
jediný Pán svého stvoření. Všechno co žena je, Bůh tak chtěl. Ona je ve svém nitru
to, co Bůh od ní čeká: stvoření které se nechává unést svým pohybem lásky, aby
dala světu lásku. V ní, Bůh tvoří bytost lásky; to je co pro ní udělal. Všechno co
žena má ve svém nitru ke tvoření bytostí lásky pochází od Boha, on vložil do ženy
svoji mateřskou Přítomnost.
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Bůh Otec je ženskost, on je něha. Bůh je Všechno, on je všemohoucí. Bůh vložil do
ženy všechno co potřebuje k plození. Je to do ní co vložil život a život bere formu.
Život se živí sílou, kterou Bůh do ní vložil.
Ona je krásná jako Bůh je krásný. Je mateřská protože Bůh je mateřský. Žádná
ženskost v ženě nemohla pocházet od ženy; všechno co žena je, přišlo od Boha
samotného. Bůh vložil do ženy svoji krásu, aby muž obdivoval krásu Boha, který je
v ní; ona je jako růže, kterou má muž rád vzít do rukou aby ji obdivoval. Bůh je
krásou veškerého stvoření, nic se mu nevyrovná a žena je krásná protože Bůh jí
dal část sebe, jednu maličkou částečku sebe.
Žena se líbí muži, protože představuje krásu Boha, jeho vřelost a něhu. Muž miluje
ženu, protože ona je laskavost. Žena nemůže zklamat muže, neboť muž je v ženě a
žena je v muži: dvě stvoření, která rozplývají jedno v druhém aby utvořily lásku
Boží. Bůh je v této lásce, on je láskou těchto dvou bytostí.
Žena dává muži to co je pro něho dobré a muž dává ženě to co je dobré pro ní;
láska, to se dává. Láska je pro ně jako oni jsou pro Boha. Oni jsou bytosti lásky,
které pocházejí od Boha. Muž je bytost lásky, je vděčný za to, co mu žena dává,
neboť to co ona dává pochází od Boha. Ona je tudíž pro muže láskou Boží, zcela
jako muž je pro ženu láskou Boží.
Muž představuje pro ženu sílu Boží, neboť Bůh dal muži sílu, aby mohl pomáhat
ženě v jejím poslání matky. Má v sobě spravedlnost Boží aby ujistil ženu o své věrnosti. On je pro ženu rukou Boží, je tudíž jejím ochráncem. Všechno co je dobré
pochází od Boha a muž může být jenom dobrý, neboť je z Boha. Žena v něm
postřehuje jak velice je Bůh dobrý, spravedlivý, laskavý, příjemný, přívětivý, něžný
a pro ní ohleduplný.
Když muž je zcela láskou pro ženu, ona nemůže být jinak než být zcela láskou pro
něho, neboť poznává, že všechno co přichází od něho pochází od Boha. Ona ví, že
Bůh jí naplňuje, neboť Bůh miluje zahrnout dobrem dítě, jímž ona je. Milují jeden
druhého v Bohu, neboť Bůh je v nich a protože vidí sami sebe jako bytosti stvořené Bohem a pro Boha. Dávají Bohu jejich společný souhlas aby dělali všechno z
lásky, v lásce, aby byli příjemní jenom Bohu. Všechno mu náleží, neboť oni vědí,
že jsou z Boha, stvořeni k lásce. Toto je to co je žena pro muže a muž pro ženu.
Ale, mé děti, kvůli hříchu, vy máte předem utvořené mínění o ženě a nedokážete
poznat opravdovou ženskou hodnotu ženy. Bude to jenom až budete úplně láskou
v Bohu, co pochopíte život ve vás. Během tohoto času milostí, kdy se lidské bytosti
musí poznat jako láska v Bohu, lidé pokračují se nepoznávat jako dílo Boží a ženy
žijí nevědouce co je jejich místo u Boha, neboť nepřicházejí k Bohu. Oni, muži a
ženy, jenž byli stvořeni ke sjednocení, aby žili v lásce, žijí jako cizinci na zemi.
Žena měla býti mateřská, neboť Bůh chtěl dát muži jeho mateřskou Přítomnost a
muž měl býti otcovský, neboť Bůh chtěl dát také ženě jeho otcovskou Přítomnost;
všechno mělo být v síle Boží Lásky, k utvoření doplňku lásky.
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Ale žena byla nehodná této síly lásky; musela tedy ztratit to, k čemu jí Bůh zmocnil: k dokonalé lásce v Bohu. Ona, jenž měla přivést na svět Boží stvoření aniž by
poznala jakoukoliv bolest, protože si vybrala žít s dobrem a se zlem, musela od
této chvíle trpět. Je to proto, že kvůli hříchu neposlušnosti, se žena musí do
budoucna rvát s jejími nadměrnými přáními, která jí ovládají; stala se pro muže
břemenem, neboť jí musí do budoucna vydržovat pracujíc a on, v jeho slabosti, má
sklon k tomu jí ovládat.
Žena není to, co si muži myslí, bytost podrobená muži ze slabosti; je podrobená
muži protože zranila Boha. Porodní bolest představuje bolest, kterou Eva způsobila Bohu. Žena je v jádru mého stvoření, ona je ze mne. Je částí mého stvoření,
stejně jako muž je částí díla Božího. Muž je ve mně a žena je ve mně. Oba dva mně
mají býti věrní ve všem.
Pohleďte, dnes, muž se nemůže obměkčit před mojí láskou, neboť si myslí, že já se
nemohu obměkčit před jeho díly. Má v sobě zlo, které mu zabraňuje vidět, jak
hodně ho miluji. Žena je pro muže překážkou, která mu zabraňuje dělat ve všem
svoji vůli, neboť se cítí povinen se postarat o její potřeby. Žena je ve své slabosti;
protože odmítla poslechnout Boha, slouží si svojí lidskou vůlí aby se líbila muži,
zatímco já jsem chtěl jít skrze ní, abych dokázal muži moji něžnost.
Má bolest nad tím, když vidím, že muž nemůže pocítit něžnost když mu žena
svědčí o lásce pochází z toho, že si žena slouží její lidskou vůlí a né mojí Boží Vůlí.
Je to proto že muž si je tak málo jistý láskou Boží, neboť to, co je lidské není dokonalé. Ach! jak by se musel muž odevzdat do mé něžnosti aby objevil jak hodně ho
miluji! Ach! jak by se musela žena odevzdat do mé Vůle, abych mohl skrze ní projít a tak dokázat muži, jak ho miluji!
Nesmí se pokládat ženu za náhražku, pocházející z mužské strany muže, ona byla
stvořena k tomu, aby se líbila Bohu. Adam našel v Evě družku, která mu byla příjemná. Bůh stvořil ženu k lásce; tento pohyb lásky představuje jeho mateřskou
Přítomnost pro muže.
Každý muž musí vědět, že Bůh prochází skrze ženu aby mu dal laskavost a něhu.
Muž nemá žádné právo nad ženou, jeho povinností je ji chránit, ji podporovat a ji
milovat láskou Boží. Žena musí hledět na muže jako na svoji podporu ve zkouškách života.
Maria, vaše sladká Matka, byla pro Boha něžným dítětem mateřské Boží lásky pro
vás; ona svědčí o její laskavosti a něze. On jí vybral aby byla Matkou Bytosti jeho
Bytosti, Bytost jeho Všeho, Dítěte Božího. Ona přijala do svého lůna Mistra stvoření, toho Svatého, jenž je z Boha Otce. Bůh Otec vložil do Marie svou mateřskou
Přítomnost. On je Přítomnost sama Božské krásy. Maria je krásou Boží. Ona je
něhou Boží pro všechny děti světa. Ona je Matkou lásky. Je něžnou ženskostí mé
mateřské Přítomnosti. Nemůže být většího štěstí pro Boha než hledět na svoji
Dceru, Marii, v její veškeré kráse, v její veškeré něze, neboť ona je z něho a on,
Bůh, v ní má zalíbení, neboť ona je pro vás mateřskou Boží Přítomností.
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Říkat že žena, mé děti, je nevědomá strana muže, je říkat, že Bůh stvořil Adama ke
své podobě s láskou, ale pokud se tyče ženy, tvrdit, že ona nemůže být nic víc než
doplněk toho, co Bůh chtěl pro muže. Mé děti, což by Bůh odložil stranou jeho
moc lásky pro bytost, která měla přivést na svět děti Boží? Bůh je ten jediný stvořitel veškerého lidského stvoření: mužského nebo ženského. Všechny děti v tomto
světe jsou dílem Božím.
Jediný Stvořitel může stvořit. On stvořil Adama vkládaje do něho svou otcovskou
Přítomnost a on stvořil ženu, vkládaje do ní svou mateřskou Přítomnost. Bůh je
dokonalý a všechno co pochází od Boha je dokonalé. On je ten Vše-Mohoucí.
Pouze lidé se dopustili omylu kvůli jejich lidské vůli. Bůh Otec stvořil ženu a snažit se je porovnávat je nedostatek soudnosti, neboť každé dílo Boží je jedinečné;
žena je tedy, pro Boha, jedinečná. Nic se nedá přirovnat k ženské kráse, neboť Bůh
vložil do ženy svou krásu.
Každá žena pochází z mateřské Přítomnosti Boží. Žena, která se dává v Bohu z
lásky k němu, vrací svému Bohu to, co od něho dostala. Skládá se z něžnosti a laskavosti, to, jež se Bohu líbí. Uchovává se pro Boha, neboť Bůh miluje dostávat to
co jí dal, aby ona to mohla znovu rozdávat s jeho milostmi. V lásce, která si nic
neponechává, dává muži svoji lásku, která je složená z něžnosti a laskavosti.
Muž patří Bohu a žena patří Bohu. Je to jenom Láska co dává lásku, a láska je ve
všech mých dětech. Nestvořil jsem žádné bytosti podřadné aby byly ovládány
bytostmi vyššími. Stvořil jsem své děti aby byly láskou, aby žily v lásce, jsouce si
vědomy že patří Bohu, jenom Bohu. Láska pochází jenom ze mne a všechny ty,
které zemřou v Ježíši, obdržují lásku od mého Nebeského Otce.
Má lásko, tolik tě miluji! Dej lásku mým dětem. To, co ty jsi, to jsem já kdo to tak
chtěl. To co ty dáváš, to jsem já kdo to chce, neboť mám rád ti dávat všechnu lásku
která je ve mně pro mé děti. Spojuji se s mými dětmi, tolik je miluji! Nikdo
nemůže tvrdit že žena je muži podřadnější, já v sobě nemám tuto podřadnost.
Vězte, že žena pochází ode mne. Já jsem Všechno mého Všechna. Já jsem VšeMohoucnost. Já jsem Láska a Láska miluje to co je. Miluji vás všechny, mé děti.
Chci, abyste byly všechny zamilované do Lásky.
Dcera Ano Lásce: Přeněžná Matko, Bůh do vás vložil svoji lásku, jenž se dává každému stvoření které je z něho. On nám ukazuje, Matko, naší nepatrnost před
tolika láskou. Jsem to já, vaše dcera, která opakuje tato slova, která slyším v sobě.
V moji nepatrnosti, chci konat Vůli Boží. Skláním se, Matko, před vaší mateřskou
přítomností, jenž je přítomností Boží u každého dítěte na zemi. Matko Lásky,
Matko přeněžná, Matko laskavosti, milujeme vás, vás, Matku Boha, našeho Ježíše.
Bůh: Má dcero, ty jsi odpověděla Lásce v Lásce, nic nepřišlo z tebe. Tvoje oddanost Lásce přišla z naší laskavosti k tobě a ke všem naším dětem. Miluji vás, mé
něžné lásky. Bůh. Amen.
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Ježíš Láska

Řekněte mně, že mne milujete.
Moje předrahá dcero kterou miluji, nech mne se vyjádřit skrze mé miluji tě: ano,
miluji tě. Miluji tato slova lásky. Mé drahé děti, vy kdo říkáte, že mne milujete,
říkejte mi to často; tato slova mně dávají tolik radosti! Ano, miluji slyšet tato slova,
která způsobují, že člověk chce zpívat, že chce tancovat a že chce skákat radostí;
jsem do vás všech zamilován!
Mé drahé děti, mám jenom jedno jediné slovo, co vám chci říci: láska; vrývá se do
vás, do vás, kdo mně říkáte miluji tě. Toto slovo je tak krásné, tak čisté, tak silné,
tak moudré, tak laskavé, tak dokonalé, tak ušlechtilé, tak trpělivé, ono je ze mne!
Ano mé děti, jsem to já, Ježíš Láska, jenž jsem Bytost lásky.
Když mně říkáte, že mne milujete, jsem to já, jenž jsem ve vás, kdo vás povznáší
abyste mne milovaly, nechávaje vás konat rozmachy lásky, které vzlétají ke mně,
Ježíši, jenž jsem vznešený! Vydávám ve vás lásku tak mocnou a tak silnou, že ti,
kdo se k vám přiblíží pociťují tento účinek! Je tak dobré být v dobré společnosti!
Mé děti, já jsem Láska. Tehdy, když mně říkáte miluji tě, jsem to já kdo ve vás způsobuje rozmachy lásky, které vás přetvářejí a stáváte se bytostmi lásky. Vše z vás se
stává láskou; proto z vás láska vychází na povrch. Když nějaké dítě se přecpává
česnekem, všimly jste si, že je cítit česnekem? Je jím impregnován, je tak silně cítit,
že někteří z těch, co jsou nablízku, se od něho vzdálí a jiní se k němu přiblíží; toto
záleží na tom, jestli někteří mají rádi vůni, která se z něho uvolňuje.
Já, mé děti, má vůně je příjemná, jemná a líbezná, naplňující vůní všechny ty, kdo
se přiblíží. Je tak chutná, že ty, kdo jí jsou nablízku, nemohou zůstat lhostejné.
Moje láska pro vás, mé děti, je tak mocná a tak vůní naplňující, že ty, které říkají,
že mne milují, se stávají tak hodně láskou, že celá jejich bytost se přetvoří. Nechávají mě očistit své nitro, neboť se mají chuť změnit; Vše, co není láska, chtějí abych
přetvořil. Jsem to já, Ježíš, jenž je Láska, kdo dělá tento zázrak. Jsem tolik láska, že
všechny, které se mne dotknou, se stanou láskou.
Mé děti, říkejte mně často že mne milujete. Já, Ježíš, se dotýkám celé vaší bytosti
mojí mocí života. Stáváte se životem zamilovaným. Já jsem váš život, jenž je životem lásky, ale ty, které mě nemilují, nemohou býti láska; já, Láska, jenž jsem v
nich, jsem ve smrtelném zápase, umírám nedostatkem stravy těch miluji tě.
Pomyslete na ty, které mě nenávidí. Tyto děti jsou bez lásky. Užívají těchto slov:
“Ne, já ho neznám nebo nechci o něm nic vědět”; Ony mě odmítají. Ach! mé děti,
tyto poznávají poušť lásky, nic v sobě nemají. Jsou tak studené, tak samotné, tak
zahořklé, tak bezvýznamné, tak málo pravdivé, tak hněvivé a tak sobecké, že jsou
bez lásky jako mrtvé za živa. Láska v nich už neexistuje, nic v nich už není. Nic z
nich nevychází, usmrcují v sobě lásku. Já, Ježíš, pro ně nemohu nic udělat, když se
mnou nechtějí nic mít.
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Ach! mé drahé děti, já, Ježíš jenž vás miluji, se vám přicházím ukázat a až mne uvidíte, poznáte mne a láska se ve vás znovu zrodí; je to skrze mé milosti lásky, že
znova obžije. Všechno ve vás se znovu stane tím, co vždycky bylo, pod lhostejným
zevnějškem. Láska je tam, vždycky tam byla; znovu vám dá radost, štěstí a hojnost
lásky.
Vím, že ty, které čtou tato poselství si kladou otázky: “Jak to udělají, aby daly jejich
ano Lásce, jestli-že vše z něho odmítají? Vidíte, já diktuji mým vyvoleným dětem
poselství a kvůli těmto poselstvím, ony uvnitř dostávají milosti skrze vás, mé děti
Světla. Když vy čtete tato poselství a dáte mi vaše ano v Boží Vůli, jsem to já kdo
vyslovuje vaše ano, a jelikož jsem Hlavou Církve a všechny děti jsou členy mé
mystické Církve, ony mají zisk z vašeho ano Lásce. Ovšem, já jsem v nich, ale
nemohu je vzít silou; ale v ten den, kdy budou přede mnou, ta ano, která jste pro
ně vyslovily a která jsou v nich se promění v milosti. Tyto milosti jim pomohou
zpozorovat, že jsou láska a že já je miluji ať se děje cokoliv.
Tyto děti, jestli vysloví jejich ano, poznají očistění a všechno, co není láska, bude
vyhlazeno. Jste to vy, mé vyvolené, jenž, v těchto dnech příprav na můj příchod ve
slávě ve vás, je připravujete. Vy je podpíráte, neboť Satan je manipuluje. Sloužím si
vámi abych nad ním zvítězil.
Miluji vás, mé děti. Já, Ježíš Láska, vám říkám, že láska je ve vás všech, mé drahé
děti. Moje milovaná dcero, miluji tě. Amen.
235 – 10. září, 2001

Ježíš Láska

Zcela ve mně je vaše štěstí. Milujte mne.
Miluji tě, řekni mi to často! Mé drahé děti, já, Ježíš Láska jsem v každém z vás, ale
mnohé z vás nevěří v moji přítomnost v nich. Vy, kdo věříte v lásku, což nevíte, že
to jsem já, Ježíš, jenž jsem Láska? Žádné dítě v tomto světě nemůže poznat lásku,
jestli-že já v něm nepřebývám.Vězte, že každý z vás mne zná, neboť kdo zná lásku,
zná mne.
Mé děti, když říkáte nějaké osobě, která vám je drahá, miluji tě, je to ze mne, co
toto miluji tě vychází. Všechna tato slova lásky, která vám jsou tak známá, pocházejí z mého Bytí. Jsem to já kdo vás učí milovat nechávaje vás říkat ty miluji tě,
neboť, mé děti, žádná láska nemůže vzejít od vás ale jenom ze mne, jedině ze mne.
Jsem to já kdo ve vás plodí tyto rozmachy lásky, které působí, že říkáte tato miluji
tě. Tato slova, která přicházejí do vás vycházejí ze mne.
Láska přišla na svět skrze mne. Přišel jsem mezi vás, abych vám ukázal, že život a
láska jsou jenom jedno. Kdo si myslí, že zná lásku a odmítá mne uznat jako Podstatu této lásky, je slepý, je to jako by neviděl vodu, která teče z vodopádu. On
nechce lásku, která v něm způsobí aby říkal ty miluji tě. Je tak špatně informován o
tom co říká, že nemůže postřehnout, že láska v něm je ze mne.
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Je jako žebrák lásky, který žebrá o lásku, zatímco nechal své srdce lásce zavřené.
On je ten žebrák, který se ukazuje před lidmi, jenž ho vidí tak bídným! Jediný on
se tak nevidí a ani nevidí ty kolemjdoucí, jenž mu dávají najevo lásku vůči jeho
situaci jako žebráka lásky.
Lidé, kteří si říkají, že jsou schopní si dát lásku, zatímco nevědí odkud pochází
láska, kterou chtějí dávat, si myslí, že jsou pány jejich citu lásky. Chtějí-li dávat, je
třeba aby věděli, že mají něco v sobě, co mohou dávat; nemohou dát to, co ignorují
že mají. Musí se stát pány nad tím co vlastní, aby mohli dávat. Jestli ignorujete, že
láska je ve vás, ten den, kdy jí budete chtít dávat, jak to budete moci udělat, když
nevíte, že je ve vás?
Ten žebrák, to jste vy, kdo pátráte po lásce, kdo bez ustání žebráte lásku, zatímco v
sobě máte tolik lásky. Ty kolemjdoucí, to jste ještě vy, kdo vidíte ty druhé bez
lásky; chcete jim dát lásku, a přesto, vy také hledáte lásku. Vy všechny jste děti
vyhledávající lásku, ale nevíte kam jít tuto lásku načerpat. Je ve vás, mé děti, né v
těch druhých. Čekáte-li, aby vám druhé daly lásku, zatímco ty druhé jsou na lásku
chudé, budete čekat dlouho. Pojďte k samotnému zdroji lásky, ke mně, Ježíši, ve
vás.
Láska přišla na tento svět, aby vám dala lásku. Já jsem ve vás, a je to do vás, co
musíte přijít požádat o lásku. Situace je taková, že jste stvořené k tomu, abyste
dávaly lásku. Jestli dáváte lásku, je to proto, že jste, dříve, dostaly ode mne lásku.
Bylo třeba, abyste mne požádaly o lásku, k tomu abyste mohly dávat; proto jste
jednaly jako žebrák, neboť jste také stvořené k tomu, abyste žádaly.
Každé dítě si musí v sobě uvědomit moji přítomnost, aby mělo rádo dostávat,
neboť kdo dostává lásku a není ve mně, nemůže dostávat s láskou to co dostává.
Porozuměly jste, mé děti? Je nutné žádat k tomu, abyste mohly dostat a potom
dávat. Vězte, mé děti, kdo dává a kdo přijímá, neboť jediná Láska je v tomto
pohybu Autorem tohoto pohybu. Láska je pánem toho co dává a toho co přijímá.
Já, Ježíš, jenž jsem Láska, jsem v tom žebrákovi a v tom kolemjdoucím. Já rozdávám a přijímám lásku. Láska je všechno, je moc. Já jsem Ježíš Láska a můj Nebeský
Otec je Láska, on je ve mně a já v něm. Skrze naší lásku, jsme stvořili Ducha Svatého, který je v nás. My utváříme Lásku. Duch Svatý je Moc. Všechno v něm je
Síla. On obsahuje všechno. On je Všechno.
Když, mé děti, Duch svatý přijde a zavane v každém z vás, uvidíte Lásku. Ukáže se
vám tak jak je, v celé své Osobě, to znamená já, Ježíš Láska, jenž jsem v mém Otci
v Duchu Svatém. Budete tváří v tvář opravdové Lásce, té která vás živí svou láskou.
Vy jste láska skrze mne, vašeho Ježíše, neboť jsem to já kdo vás držím v lásce.
Mé děti, vy, které říkáte, že mne neznáte, že mne nemilujete a že mne nechcete,
řeknu vám: “Má lásko, už nechci více zůstat tebou ignorován; miluj mne, jsem
před tebou.” Vy, vy mně budete muset odpovědět skutkem lásky říkaje mě: “Ano,
miluji tě.”
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Ach! mé děti, vy, kdo řeknete: “Ne, nechci tě milovat”, kolik smutku pocítíte, jaká
úzkost pro vás, neboť budete bez lásky po celou věčnost. Láska se z vás definitivně
odebere a vy zůstanete jako míza, která už neteče. Pocítíte spáleniny kvůli vašemu
nedostatku lásky vůči vám samým a všem těm, které odmítnete milovat. Tyto spáleniny budou jako plameny ohně, které vyšlehnou z hlubin země, aby vás zasáhly,
nechávajíce ve vás spáleniny ohně které budou věčné.
Chápete, že odmítnete milovat Lásku? Láska, to jsem já a všechny které zůstanou
ve mně, protože řekly ano Lásce. Znám všechny ty, jenž řeknou ano Lásce, jejich
počet je nespočítatelný. Je jich tak hodně, jako písku na pobřeží moře. Toto moře
je moje Svatá Země, která bude zalidněna těmi, které řekly ano Lásce. Dal jsem
svým dětem tolik varování, aby v nich láska neumřela, neboť pro ně nebude žádného štěstí, jestli v nich není láska.. Běda, tolik dětí jde do pekla kvůli hříchu, protože poslouchaly jenom svoji vůli, která odmítla moji lásku a toto dokonce i v
okamžiku, když jsem se jich zeptal, jestli mě chtěly.
Mé malé, jestli odmítnete lásku, poznáte smrt, jenž způsobí utrpení vaší duši; ona
bude poznávat smrt na vždy, protože láska už nebude: bude to smrt lásky. Když se
už neživíte, zemřete, není-liž pravda? Stejně tak pro duši, když se už neživí láskou,
umírá; ale, ten rozdíl je, že ta její smrt, je věčná. Ona trpí nedostatkem lásky a její
bolest je taková, že prožívá nepředstavitelné bolesti na věky, neboť ona byla stvořena Bohem aby se mu stala podobným a Bůh je věčný.
Ach! dětičky, vaše odmítnutí bude jako oheň, který vás zničí. Pocítíte spáleniny
tak silné, že smrt by byla pro vás útěchou; ale, mé děti, smrt nepoznáte, neboť věčnost nemá v sobě smrti. Vy jediné budete mrtvé lásce na věky: váš konec nebude
mít nikdy konce. Jak bych chtěl aby vás Láska vzala, aby nikdy, ano, nikdy vás
takhle nenechala! Věčnost bude jenom láska ne věky, ale, běda, některé z vás
odmítnou Lásku.
Láska nemůže nikoho nutit. Je natolik láskou, že čeká, až vaše ano přijde k ní. Až
Duch Svatý přijde ve vanu lásky, vy, které budete přede mnou, si budete muset
vybrat. Mé děti, miluji vás takové jaké jste. Láska vás miluje, chce vás všechny.
Moje dcero, jak tě miluji! Miluji tě! Láska ti říká: “Jak hodně jsi mojí!” říkám vám:
“Kdo řekne, že mne miluje, bude mít věčný život.” Je na vás abyste řekly ano.
Amen.
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TEXT NA ZADNÍ DESCE
Láska přišla na tento svět. Volá vás, abyste vešly do vás, kde ona je. Chce, abyste
byly zcela její pro lepší svět. Uvnitř ve vás naleznete to, co hledáte.
Vy, mé děti, kdo se chcete naučit žít ve štěstí, vezměte tuto stravu, která byla
napsána pro každého z vás. Bude to pro vás objev, neboť všechno co je napsáno
vám ukazuje, že štěstí je ve vás. Patří vám, neboť vychází z vašeho nitra. Kdo žije v
Lásce chce lásku.
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Vy, kdo jste láska, vy doufáte, že budete žít v lásce. Pojďte k Lásce, je zde a volá vás,
abyste poznaly její ovoce, které bylo vloženo do každého z vás.
Čtěte, mé děti, neboť toto je pro každého z vás. Já jsem Život věčný ve vašem nitru.
Amen.
Ježíš zamilovaný do každého z vás

