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Podle Ježíšova přání — projevené skrze jeho nástroj Dceru Ano Ježíšovi —,
tento spis je dán zdarma k disposici každé osobě která má zájem, zůstávaje
chráněn autorským právem. Může být čten přímo z počítače nebo se mohou
vytisknout kopie, ale pod výslovnou podmínkou že to není z obchodních
důvodů a že se nic na textu nezmění, včetně interpunkce. Ve své francouzské
a anglické verzi, je k disposici ve formě knihy kterou je možno obdržet za
směšnou cenu na následující adrese: 

Můžete se také podívat na webbovou stránku:

DEKRET

Jako svědectví úcty a poslušnosti k ustanovení papeže Urbana VIII, prohla-
šujeme, 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.
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PODĚKOVÁNÍ

Dcera Ano Ježíšovi děkuje svému Spasiteli a Mistru za to že jí dal milost sly-
šet svůj Hlas. Toto dílo lásky je od Boha, proto tedy všechny pocty náleží
jenom Bohu a nikomu jinému. Mnozí z nás dostali od svaté Trojice dary,
které nám dovolily vykonat co bylo třeba aby tato kniha, 5. díl “Láska ke
všem mým dětem, Ježíš,” byla ve vašich rukou. 

Kdyby každý z nás: nástroj Ježíšův, korektorky, překladatelé/ překlada-
telky, pročítatelé/pročítatelky, ten jenž měl na starost provedení tisku, nebyl
dostal od Panny Marie milost lásky, nikdo by vám nebyl mohl dát to co tvo-
řilo část jeho života již po několik měsíců. Vaše modlitby posilovaly naše
úsilí, ale je třeba pokračovat, neboť je dokončen jenom díl francouzský a ang-
lický. Díky každému z vás, a to s láskou Boží vám říkám: “Miluji vás.”

Díky Bohu Otci, Bohu Synu, Bohu Duchu Svatému, Mamince Marii,
andělům, všem svatým v Nebi, duším v očistci i duším v pekle které nám na
zemi zanechaly dobré skutky. Nekonečné díky Bohu třikrát Svatému za to že
nás všechny stvořil.

Dcera Ano Ježíšovi, Francine

PŘEDMLUVA 1

Když mi byly tři roky, přál jsem si být mužem, ale Pán mne viděl jinak tam ze
shora s Nebe. Tvrdě jsem pracoval, neboť jsem měl fixní ideu: obrátit mládež.
Co člověk nechal stranou? Semeno v Evengeliu. A hle, Pán rozsévá velkými
rozmachy naše malé dobroty.

Jedna dospělá pracovala: Dcera Ano Ježíšovi. Měla jeden cíl: obracet bez
svého slova, ale Božím působením. Bůh žádá a výsledek je možný, neboť on
se ukazuje svými skutky.

Dětičky, pojďte. Navštivte váš domov, Ježíš vás očekává.

Otec Clément Provencher,
duchovní otec Dcery Ano Ježíšovi

PREDMLUVA 2

Náš svět potřebuje být ‘otřesen’ k tomu aby odhalil nebo znovu odhalil cesty
Páně. Potřebuje křik volání přicházející s Nebe aby se nechal dotknout něčím
novým, neboť je to často novota jež jej přitahuje.
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A Pán, nebo svatá Panna, k nám dnes mluví skrze osoby které vybral,
dávaje jim svůj Hlas, aby nám znovu řekl způsobem přizpůsobeným našemu
světu to, co řekl skrze Ježíše před 2000 lety, neboť dnes příliš mnoho jeho
dětí na zemi i příliš mnoho pokřtěných již neumí naslouchat Hlasu Božímu.

Za našich dnů, je zde mnoho proroků od Pána, a je to bez pochyby proto,
aby větší množství lidí mohlo být zasaženo, jako by Pán připravoval rozdílné
výzvy pro své tak rozdílné děti.

Je to Pán jenž mluví skrze tyto vybrané duše které prorokují. Je třeba to
zopakovat: vše pochází od Něho. A jestliže tato proroctví nepřidávají nic k
učení Evangelia, znovu nás k němu přivádějí s detaily jež uspokojují naši
“moderní” potřebu jasnosti a vysvětlení. Tak jak říká ‘Kniha Přísloví’: “Každé
slovo Boží je zaručené; je záštitou pro ty kdo v Něm hledají útočiště.”

Dcera Ano Ježíšovi, jenž napsala tento pátý díl z totálního vnuknutí
Ducha Svatého, je jedna z těchto osob vybraných Pánem pro náš čas. Výzva
je silná a naléhavá. Dokonce jsem si kladl otázku: “Ale bude mít tento díl
dost času aby se rozšířil po celém světě ještě před příchodem Pána předpově-
děným pro velmi blízký čas?”

Ano, jelikož je to Pán On sám jenž jej nyní dává; ano, bude mít čas se roz-
šířit po světě už i kvůli tomu že byl navíc přeložen do osmi jazyků. A Pán
urychlí podle potřeby toto rozšíření, neboť víme, nic mu není nemožné. A je
to také znamení že je to velice, velice naléhavé !

Tento pátý díl nám dává více v detailech cesty k nalezení nebo ke znovu
nalezení Pána, a jak se vyhnout všem léčkám Satana, což znamená vyhnout
se peklu a zvolit si Boží Vůli a přebývat a vyrůstat v lásce k Pánu a k našim
bratřím a sestrám.

Nezbývá nám nic jiného než se nechat upomenout tím co nám Pán při-
chází říci v tomto okamžiku, neboť, ano, jeho příchod je blízký.

Otec Jacques Grisé, c.s.c., teolog

ÚVOD

Toto dílo vám je představeno z lásky. Tyto spisy vám rozhlašují detaily o
vašich skutcích života které vás přivedly k tomu že jste se oddělily od těch
které milujete, počínaje vámi. To skrze různé aspekty života dětí Božích roz-
poznáte vaše utrpení živené vaší nevědomostí. Bůh vám dává s láskou tyto
spisy, které budou prospěšné nejen vám, ale také těm které milujete.
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Lidská vůle je slabá kvůli zraněním těla, která zasahují duši. Rozpozná-
vaje vaší slabost, se budete moci přiblížit poznání Boha, abyste zvítězili nad
vašimi pochybnostmi. Nástroj Boží vám nemůže dát tolik světla; z toho
důvodu se zcela odevzdává ve svém Pánu, aby slyšela jeho Vůli. Všechna tato
slova vám jsou vydaná pouhou vůlí Trojice.

Bůh je v každém ze svých dětí. Nevzdaluje se od těch slabých, podpírá je
svou láskou. Vy kdo přijímáte přečíst si toto dílo, svolujete vstoupit do
vašeho nitra, abyste tam odhalili stále opatrující milosrdenství Boží. Nikdo
nejde k lékaři jestliže nepociťuje bolest. Není snad vaše utrpení právě ukaza-
telem vaší potřeby, přečíst si tyto stránky plné milostí? Bůh se činí zprostřed-
kovatelem mezi vámi a dítětem kterým jste v sobě, a nechává vás svobodnými
přijmout to co přichází z Nebe.

To jednoduchými slovy vám Bůh dává vidět co se odehrává ve vašem čase
naplnění na zemi když vaše skutky života nejsou láskou. Ano, Bůh vám před-
kládá co se děje ve vašem životě a je na každém z vás abyste si zvolili to co je
dobré pro vás i pro vašeho bližního.

Mé děti, milosti Očištění vám byly dány proto, abyste žily na zemi
šťastně. Uvědomte si co jste učinili s mými milostmi a pochopíte, co z vás
učinilo děti které hledají lásku, tu opravdovou. Vstupte do vašeho vnitřního
útulku a žijte vaše ‘ano’ Lásce; jiné děti tam vstoupí také, neboť ony také
budou chtít odhalit to co z vás učinilo děti Zaslíbení. Amen.

Ježíš, v každém z vás
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JE NA MNE ABYCH TI UKÁZAL

Napiš, má dcero, to co já, tvůj Bůh, jsem ti ukázal. Toto je pro vás všechny.
Ano, mé děti, ukazuji vám cestu po které máte jít, abyste tak šly společně
vpřed do mého světa lásky. Vy jste všechny moje a já jsem váš.

V každém okamžiku, se vám dávám abyste tak byly společně v mé Bytosti
lásky.Každý z vás kdo miluje svého Boha se musí dávat z lásky, tak jako já se
dávám z lásky.

Mé děti, co je to dávat se z lásky? To je poznat lásku která vás obývá a je to
pochopit že žít v mém Životě, to je žít s láskou která s vámi přebývá v kaž-
dém kdo byl stvořen pro Boha. Já se nedávám jednomu, potom druhému,
když se dávám, dávám se všem aby tak všichni byli v mém Životě který se
dává z lásky na všech oltářích světa.

Bůh vás stvořil a život je v každém pro každého. Dal vám život, abyste
byli spolu na zemi. Když můj Otec vás chtěl, v jeho myšlení jste všichni byli,
ani jediný z vás nechyběl. Než jste se narodili na zemi, všichni jste byli stvo-
řeni v jediném okamžiku, ve mně, v jeho Synu. 

Jeho myšlení je láska, on vložil tuto lásku svého myšlení do vašeho myš-
lení. Neposlušností, vaše myšlení ztratilo krásu stvoření, o co víc ztratilo
krásu vašeho stvoření.

Syn má vše v sobě, proto mám v sobě vše to co můj Otec stvořil z lásky k
vám. Vy můžete mít pouze jestliže já mám v sobě to co vy můžete mít. Jest-
liže jste, je to proto že jste ve mně, a takto je to se vším co je stvořeno.

Bůh ví vše, on pro vás může vše. To co vy chcete poznat pochází z lásky
která vás obývá. Poznávat je hnutím které se dává. Bůh je Poznání. Je to Bůh
jenž otvírá svou Bytost lásky aby vám dal to co je on sám: Poznání. Vše je od
Boha, vše je láska. Bůh se neodmítá: vy v něm, on ve vás. Ano, já znám váš
život, ten je ve mně a vždy byl ve mně: Jsem Přítomnost. 

Můj Otec mi vše dal: on chtěl své děti, dal život svým dětem a vy všichni
jste byli v tom Životě. Já jsem ten Život Věčný. Kdo věří ve mne ví kdo jsem,
zná život který je v něm. V každém je život a každý je v onom Věčném
Životě. Vy nemůžete být mimo můj Život, vy všichni jste byli ve mně abyste
tak žili váš život, a můj Otec to takto chtěl. Vy jste jeho děti, já jsem jeho
milovaný Syn do kterého vložil všechnu svou lásku. 

Nic z mého Otce není mimo mne. Já jsem v něm, on je ve mně. Jeho láska
je ve mně, má láska je v něm, my vidíme naší Lásku, onu Svatou Lásku, tu
Krajní Lásku: Ducha Svatého. Kdo z vás je mimo Svatou Lásku? Nikdo, vy
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jste v onom Duchu-Svatém. On je ve mně, on je v mém Otci, my jsme Tři:
jeden Bůh. On je v každém z vás, Bůh je Láska. 

Dávám vám poznat to co je ve vás. Přesto že víte kdo je Láska, nemůžete ji
pochopit, je tak velkým Světlem, Věčnou Příchutí. Láska je láskou ve vás:
Bůh se činí láskou. Mé děti, světlo jiskří v temnotě, ono vše osvětluje. Bůh je
Světlo. On je více než obyčejné světlo, on svítí ve dne i v noci, neboť je Zdroj
ze kterého vychází světlo. Bůh je láska. Láska je on, on je Zdrojem lásky,
neodděluje se od sebe: on je. 

Bůh je ve všem tom co je láska, neboť on je ve všem. Stává se přítomností
lásky ve všech, neboť vás stvořil z lásky. Vše co je vámi je láska. Vy pocházíte
od něho a on k vám přichází v každém zlomku každého zlomku vteřiny: on
neopouští to co stvořil. 

Láska je vy - sami. Jste stvořeni k obrazu Božímu: vaše stvoření je láskou.
Tak jako světlo, ve dne i v noci vy záříte; jste zdrojem světla, neboť jste utvo-
řili světlo abyste se osvítili. Vy nejste Bůh. Vy můžete tvořit pouze z toho co
je již stvořeno. Bůh se neodmítá vaší touze po poznání, on je Poznání.Když
světlo bylo utvořeno z toho co Bůh stvořil jedním dítětem Božím, ono dítě
které je láskou mohlo tvořit pouze jestliže láska byla přítomna.

Kým ono je? Bytostí stvořenou dokonalou. Proč je dokonalé? Nic mu
nechybí, jeho celek je dokonalý: má v sobě všechny stvořené a všechno stvo-
ření je v něm a v každém; má vlastnosti a jeho vlastnosti jsou živeny láskou
každého který si dává lásku.

Bůh stvořil člověka ke svému Obrazu. Z muže, Bůh stvořil ženu; z jejich
celku, Bůh chtěl zalidnit svou zem. Tělo které se rozmnožovalo: nic nechy-
bělo tomuto tělu, neboť toto dokonalé tělo mělo v sobě vše: ono stvoření. 

Když Kristus přišel na zem, měl vše v sobě. Bůh Otec nám to dal vědět
skrze Jana Křtitele: «On je můj milovaný Syn do kterého jsem vložil všechno
své zalíbení», to znamená: «Já v něm a on ve mně; všechna láska je v něm,
poslouchejte ho». 

Kdo jsem? Bůh s jeho Tělem lásky které vás všechny obsahuje. Kdo jste
vy? Děti Boží stvořeny z jediného těla lásky které obsahuje všechny stvořené
děti Boží. Což on mohl stvořit každého z vás dávaje vám to samé tělo pro
všechny? Vy jste byli všichni stvořeni v jediném okamžiku z hmoty a tělo je
hmota. Neexistují dvě hmoty které jsou dvě rozdílná těla, máte jedno jediné
tělo podobné Tělu Božímu. 

Láska je v každém pro každého a nikdo se nemůže oddělit od lásky kte-
rou je každý z vás. Ať jeden jediný je oddělen od celku je tak v nevědomosti
vůči tomu čím je: láskou. Pochopte že Svatý-Duch živí vašeho ducha, aby tak
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každý duch byl vyživován. V každém z vás, je láska která se dává každému,
aby tak všichni byli v každém: láskou. 

Na zevnějšku, tělo láska miluje své tělo které potkává, je zamilováno do
toho čím je: láskou Boží. Vy jste láska Boží. Bůh se neodděluje od toho čím
je: Tři osoby v Jedné, a vy jste všichni v jednom. Nemůžete si říct: ’Já jsem
láska a ty, jsi ty láska?’ Tato slova jsou utvořena z toho z čeho ono je: dítě
které neví že je láskou a kdo je Láska. 

Já se dávám abyste se vy dávali. Můj Život vzdělává vaší lásku, aby tak
všichni byli v tomto okamžiku lásky. Vy všichni jste slyšeli vašeho Boha vám
říct: «Milujte se jako já vás miluji», tímto je řečeno: ’Milujte váš celek, Bůh
vám dává lásku, aby se tak jeho láska k němu vrátila’. Slyšeli jste také vašeho
Boha vám říct: «Milujte vašeho bližního jako sami-sebe», tímto je řečeno:
’Milujte vašeho bližního, on je vaším celkem, vy jste láska která chce být pro
lásku’. Musíte se učit poznávat vaší bytost která se dává a která chce být lás-
kou. 

Každý z vás je láska. Láska se nerozděluje, je láska. Vy jste v každém a
každý je láska: vy ve vás. Ano, mé děti, láska je láskou. 

«Jednoho dne, jedno děvčátko vyšlo hledat své já: doslechlo se že i jiní se
snažili poznat své já. I když se snažilo utíkat aby je dohonilo, nedokázalo je
dohnat. Na své cestě, uvidělo úplně maličká děťátka která plakala. Zastavilo
se a mělo s nimi soucit. Již nemělo na mysli, potřebu dohonit ty ostatní, mělo
před svýma očima to co hledalo: lásku.

«Ta malá děťátka právě narozená byla úplně blízko jedno k druhému.
Žádné z nich nebylo vzdáleno od jedněch anebo od druhých, utvářela tak
jeden celek děťátek. Čím více se na ně dívalo tím více obdivovalo to co vidělo.
Jeho srdce poděšeně tlouklo, jak nemohlo pochopit co se to v něm děje. Dívat
se na tato děťátka jej ohromovalo. 

«Měla vztažené ruce aby mu tak dala pochopit: ’Vezmi nás, my tě potře-
bujeme’. Jejich malé prstíčky se zlehka pohybovaly aby upoutaly jeho pozor-
nost. Ono by je bylo bývalo rádo všechny vzalo do náruče aby jim tak ukázalo
svou lásku. Uslyšelo hlas: «Pohleď, to jsou tvoji bratři a tvé sestry, oni jsou
všichni v tobě a ty jsi také v nich. Tvé srdce je spojeno s jejich srdcem a jejich
vztažené ruce jsou gesta která ty znáš. Ty také děláš tyto pohyby protože ty
jsi s nimi a jste na zemi společně. 

«Není tomu dlouho, co jsi byla taková také ty: malou holčičkou která
měla své paže vztažené ke mně, nevědouce kdo jsi, dítě které hledalo své já.
Tvá bytost je úplná, nemohla žít bez nich. Bůh tě stvořil láskou v okamžiku
kdy jste vy všichni byli stvořeni: celek lásky pro celek lásky před Bohem který
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vás miluje. Každý z vás má v sobě lásku pro jeho celek a každý je stvořen aby
miloval svůj celek protože byl stvořen aby si dával lásku. 

«Vy se rodíte v tomto světě kde je nevědomost vůči tomu čím vy jste, a
trpíte protože si nedáváte lásku. Někteří se milují a nemilují ostatní. Někteří
chtějí milovat, ale jejich bytost neví jak. Čím více dětí se nezná, tím více dětí
se nezná: každý žije v utrpení. To je v nich kvůli nevědomosti která se utváří
každým v každém. Vy jste všichni spolu. Když jeden jediný nezná život který
je zdrojem lásky, všichni podstupují následky. Není dobré abyste se udržovali
v nevědomosti, to je utrpení které zatvrzuje srdce». 

«Ono děvčátko pochopilo co říkal ten hlas. Řeklo mu: ’Pomoz nám milo-
vat všechny.’ Ten hlas řekl: «Poslouchej svou lásku a uslyšíš Lásku která tě
poučí a ostatní budou poučeny». Celé šťastné, začalo milovat aniž by si kom-
plikovalo život. ’To láska povede můj život, ne moje hlava.’ 

Musí se naučit to co se vy všichni potřebujete naučit. Vědělo že potřebuje
každého aby dokázalo poznat lásku kterou je: ono v každém a každý v něm.»

Mé děti, to co bude následovat vám pomůže pochopit v čem jste a proč
musíte žít lásku. Čím více budete činit pokroky tím více budete chápat mé
Slovo které vám bylo dáno ústy mých proroků a mé Církve již od Adama a
Evy. 

Ježíš

KDO VÍ TO CO VÍ BŮH?
Váš život je ve vás, ten je v Tom Který Je. Já jsem Život a Bůh je ve vás; vy, vy
jste v onom životě, neboť vy máte život skrze Život. Pochopte že vy nejste
Život, Bůh vám dává život. Bůh má všechny osobité vlastnosti a chce vám vše
dát, ale vy se nechováte tak jak to Bůh chce. Já, Láska, vám posílám tato slova
abyste si uvědomili to co je ve vašem životě. Tato slova vám pomohou žít to
co od vás očekávám pro můj svět lásky kam vás chci zavést: tam kde ve vašem
životě bude pouze dobro. 

Když se modlíte modlitbu ’Otče náš’, tato slova: ’Přijď království tvé’ jsou
především ta slova Syna svému Otci. Prosil jsem svého Otce aby vás osvítil
abyste věděli kde je vaše místo u něho, a vy jste prosili mého Otce aby vás
zachoval tam kde vás chtěl. To v jeho království vás chce a k tomu abyste
mohli být v království mého Otce je třeba abyste žili v dobru, ne ve zlu. Bůh
sám zná co je pro vás dobré, neboť dobro je od Boha. 

Vaše vůle která zná dobro a zlo nemůže znát původ zla které se ve vás
usadilo. To zlo je Satan a ten s sebou strhl miliardy andělů. Každý padlý
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anděl je zlo které je vlastní jemu samotnému. Zlo je hřích, tedy duch hříchu.
Já sám znám všechny anděly, neboť jsem jejich stvořitel a vložil jsem do nich
svou dobrotu. Když někteří z nich neposlechli Boha, ono dobro se změnilo
ve zlo. To je důvod proč vám říkám že zlo bylo před vaším stvořením. 

Ďábel jednal tak aby do vás vložil zlo aby vás oklamal v okamžiku kdy
byste byli, ve vašem životě, daleko od myšlení Božího, daleko od lásky. Když
vy činíte zlo, je to vaše vůle která jde před láskou. Vaše vůle je proti vám a
Vůle Boží je pro vás, ta není proti jeho lásce: vy jste láskou Boží. 

Miluji vás. Vy, milujte kým jste a budete milovat vašeho Boha, neboť když
říkáte že chcete milovat vašeho Boha a nemilujete se, s čím budete milovat
vašeho Boha? To s vaší bytostí v životě který je ve vás vy milujete nebo nemi-
lujete. Ano, to s tím co vy jste vy žijete; tak tedy, mé děti, jednejte, nežijte
pouze slovy, neboť váš život by byl beze smyslu. Bůh vám to dává vědět
abyste si tak uvědomili vás-samé. 

Dnes, se tráví čas na okrášlení svého těla, svého domu, svého pozemku,
všeho co je vnější, a nemyslí se na nitro kde je život. Kde se vše odehrává, to je
tam kde sídlí láska. Ve vás, vy jste obdrželi lásku, protože když jsem vás stvo-
řil, vložil jsem do vás život a lásku do tohoto života. Jsem Bůh a Láska jsem
já. Což se neznám? Ne, mé děti, Bůh je Bůh. Já si neubližuji neznaje se, vím
kdo jsem a to co konám je má Vůle. 

Vy máte život. Ve vašem živote, tam je vše to co vás může učinit šťastnými
a vy nekonáte to co je třeba abyste poznali co je pro vás dobré. Ach! Moji
maličcí, jak vaše vůle je proti vám! Vy jste láska, musíte konat vše v Bohu a
Bůh pro vás učiní vše. Má vůle je mocná, ta je ve vás. Vaše vůle koná mou
Vůli když se chováte tak jako děti Boží: ’Konat jen dobro které Bůh vkládá
do života pro život a vše co je ode mne je Dobro kterým jsem. 

Mé děti, mnozí konají svou vůli a to co je motivuje je žít to co chtějí:
nevadí jestliže to není v bibli, já mám hlad, mám žízeň, jsem nemocen, mám
strach, mám svou kariéru, mám svůj dům k placení, mám svou rodinu kterou
musím živit, chci se bavit, atd. Pochopili jste co je zapaluje? Je jich tak mnoho
těch kteří nechtějí žít jen pro dobro. Oni neprosí aby tak poznali Vůli Boží,
sílu Boží, to co chtějí je důležitější než konat Vůli Boží. Mají důvěru ve svůj
úsudek utvořený z ducha světa. 

Ať jste kdo jste, kdy pochopíte že já sám, Ježíš, mohu vše pro každého z
vás když mi necháte vše v rukou? Řeknete mi: ’My to chceme, ale jak?’ Láska,
mé děti. Ten kdo je láskou pro všechny děti Boží má v sobě důvěru. Ten
nemá strach, miluje Boha, sebe-sama a ty co jsou v jeho životě. Důvěřuje
Tomu který je v jeho životě. Když prožívá utrpení na své cestě života, nebo-
juje proti němu se zbraněmi zla, ví že láska přemohla zlo které mučí všechny



11

děti Boží. Koná dobré skutky, přes zlo které jej chce udržovat daleko od jeho
života lásky. 

Nikdo jiný než já, který žiji ve vás, nemůže učinit aby vaše díla byla dobrá.
Mnozí zapomínají že páchat zlo má těžké následky, neboť vše co podnikáte
vy činíte s vaší vůlí, a protože ta vám patří to co z ní vyjde bude mít její zna-
mení: jste tedy pány vašich činností. Vaše skutky musí krášlit váš život pro-
tože váš život je ve vašich činech. Naučte se žít s vámi-samými vždyť vaše vy-
sami je váš život ve vaší vůli odevzdané do Vůle Boží. 

Již tisíce roků, děti Boží bloudily ve světě kde byla jen lidská vůle která
řídila jejich způsob jednání. Já jsem přišel vám hovořit o mém světě lásky kde
vše bude vykonáno pouze z děl majících příchuť Boží Vůle. To jen pomaličku
vás Bůh učí abyste mu vše nechávali. Vše mu nechat neznamená nic nedělat.
Ne, mé děti, já vám ukazuji že musíte vše vykonávat v odevzdanosti. 

Abyste konaly to co máte, je důležité dát stranou vaší vůli ovlivněnou
duchem světa a důvěřovat ve vašeho Boha. Neříkám vám abyste nekonaly to
co máte ve vašem každodenním životě s tím co víte a co je láska, ale pohleďte
co vaše vůle učinila: svět ve kterém bloudí váš život. Vy skoro vůbec nežijete s
láskou která je ve vašem životě, proto vás otvírám lásce vašeho Boha, aby tak
váš způsob jednání byl láskou k vám samým i k vašemu bližnímu.

’Pouze jedinému Bohu se budete klanět’ a to druhé které mu je podobné
’milujte vašeho bližního jako sebe sama’: toto první přikázání lásky vás vede k
tomu abyste konali pouze Boží vůli, z lásky k sobě-samým a k vašemu bliž-
nímu. Co o sobě víte? Málo věcí. Ano, málo věcí a ještě méně o vašem bliž-
ním. Bůh sám vás zná a zná vašeho bližního, to proto vám ukazuji, jak
naslouchat vašemu nitru, skrze odevzdání.

Naslouchat, to je zůstávat malými před vaší vůlí, tak malými že již ani
nevíte co dělat, ale s milostí se učíte odhalovat to co je dobré konat. Konejte
nyní v sobě mou Vůli v lásce k bližnímu, neboť když vy na sebe z lásky zapo-
menete, nedáváte přednost vašim vnějším potřebám před láskou. Vaše vnější
potřeby do vás vsakují požadavky tohoto světa a vaše nitro, které již nežije
pro lásku Boží ale jen pro sebe, nutí vaší vůli aby jednala. Vůle Boží je láska a
láska nenutí. Vy jste svobodni když konáte Vůli Boží. 

Boží Vůle je pokorná a laskavá, vede vás k poznání pokoje, radosti a lásky.
Neustále vám říkám: «Zachovejte si váš pokoj a konejte mou Vůli». Nikdo z
těch kdo se znepokojuje se vzrušeným duchem nemůže poznat co je pro
něho dobré. Tito jsou příliš zabraní s řízením své vůle která se chová jako
mladý poplašený kůň, neboť kvůli tomu co dává za stravu všem vůlím v kaž-
dém z dětí Božích, vše se jí vrací, a to pokračuje. Vy jste všichni spolu a to
spolu žijete, to je zákon který se nedá obejít. 
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Jestliže vaše vůle je ovlivněna duchem světa, vaše láska je ponechána na

účet, ale jestliže vaše láska k Bohu, k sobě-samým a k vašemu bližnímu je pří-

tomna ve vašem duchu, máte sílu lásky která je pro vás. Duch tohoto světa je

proti vám; v duchu světa je síla a ta je sobecká, vychloubačná, ctižádostivá,

manipulantka a bez lásky. Nenechávejte vaší vůli podstupovat útoky světa

který chce jen moc.

Buďte šiřiteli pokoje, dávejte poznat vaší radost ze života: rozdávejte vaše

pohledy lásky, úsměvy lásky, gesta lásky, naslouchání lásky, slova lásky a city

lásky, to je vaše právo. Ti kteří nechtějí váš pokoj a vaší radost, setřeste prach

jejich vůle a milujte to kým jsou: vašimi bratry a sestrami kteří jsou ve vašem

životě. Pouze ti kdo jsou v pokoji poznávají mou Vůli. Neznepokojujte se

když slyšíte mluvit o tom co se děje v tomto světě, uchovávejte ve svém srdci

mou Vůli která vás vede tam kam máte jít abyste konali to co máte konat. 

Kam budete musit jít a co budete dělat? Bůh sám to ví a je to v okamžiku

kdy vám to Bůh ukáže co vy to musíte vykonat. Ano, mé děti, tak málokteří

dokážou naslouchat svému nitru. V jejich nitru vše chce být jen Boží, ale

kvůli jejich zevnějšku se vše v nich znepokojuje a oni jsou unášeni předcházet

mou Vůli. Je tak snadné pro děti Boží dát přednost své vůli před Vůlí Boží!

To je to co činili již roky a roky, neboť když si myslili že jednají dobře, činili z

mé řeči svou řeč.

Zákony mého Otce a mé Slovo jsou ve vás. Jsou dechem života, hovoří

vám o lásce a o poslušnosti vůči Lásce a jsou pro vás, děti Boží. V Božích

zákonech je síla a skrze mne, Slovo, má slova jsou v životě. Kdo koná Vůli

mého Otce žije ve mně Slově a kdo jedná díky mému Slovu koná Vůli Boží.

Bůh dává poznat svou Vůli skrze srdce dětí Božích. Když jeden jediný koná

Vůli Boží, všichni ti kdo jsou v něm jsou v Boží Vůli, neboť každý ví že se má

uskutečňovat v lásce. Ale ti kdo naslouchají svému srdci a nepoznávají kým

jsou odmítají slyšet Dobrého Pastýře, a protože nepoznávají jeho hlas, vzda-

lují se od jeho lásky která je chce shromáždit aby je chránila, a oni nečiní to

co je pro ně dobré.

To co Bůh činí v tomto čase, to činil již od začátku světa. Mluvil jsem v

srdcích Božích dětí: některé uslyšely a pokračovaly v tom že nechtěly konat

Vůli Boží, některé uslyšely a zastavily se aby tak lépe slyšely ten hlas který

jim říkal co pro ně bylo dobré a chtěly konat Vůli Boží, ale protože jejich

srdce bylo zabrané jejich vnějšími potřebami, konaly dále svou vůli. Dnes,

Bůh hovoří v srdcích aby tak všichni slyšeli jeho Vůli, ale málokteří chápou

Vůli Boží, a Bůh jim dále ukazuje že je třeba důvěřovat v Boha aby tak

všichni naslouchali svému srdci.
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Já k vám hovořím a je to ke každému skrze každého co vy v sobě máte má
slova. Vězte že Bůh sám ví to co je a co přichází a je to skrze mé milosti co se
všechno děje a bude se dít podle mé Vůle. Vaše Vůle nemůže ovlivnit mou
Vůli. I když já vím že chcete dobro svých dětí a svých bratří a sester, vězte že
je rozdíl mezi mou Vůlí a vaší vůlí. Já jsem váš Bůh, vy jste mé děti a protože
vás miluji, učím vás zříci se vaší vůle abyste vstoupily do mého světa lásky. 

Je od Boha že vy směřujete k mé zaslíbené zemi a tím že vám ukazuje to
co jste vy se na sebe budete dívat a konat mou Vůli. Já buduji můj svět v
tomto čase z mé lásky. Nemyslete si že víte, vy nevíte co je pro vás dobré. Jste
mezi sebou tak křehcí! Aniž byste si to uvědomovali, drtíte svého bližního
který nemyslí tak jako vy. Ano, moji maličcí, vy čtete má poselství a myslíte s
tím co jste. 

Vy jste v těle podléhajícím hříchu, máte tak v sobě slabosti které vám
brání vidět a chápat božství vašeho nitra které bylo chtěno Bohem při vašem
stvoření, ale kvůli vašemu ne vy jste ztratili ono vnitřní vidění vašeho života v
Bohu. Tato poselství jsou k tomu aby vám zdělila to co se musíte naučit
abyste se uskutečňovali.

Co máte uskutečňovat? To co je před vámi. Co je před vámi? To co chá-
pete. Ale co chápete, co vidíte? Já vám ukazuji jak poslouchat mou Vůli dáva-
jíc vám poznat mou lásku k vám. Já jsem Láska a pouze láska učiní že
odhalíte mou Vůli. Kdo je jako Bůh? Bůh. Dávám vám to co potřebujete k
tomu abyste žili v mém světě lásky. Kdo může žít lásku? Jen ti kteří se dávají
Bohu pro svého bližního. 

To o tom vám hovořím, to je cesta k následování. Vše to co přijde bude
pro vás světlem které vám ukáže jak se dobře chovat. Není to tím že se
budete udržovat v ostražitosti že poznáte co je dobré pro vás a pro ty které
milujete. Jestliže nežijete to co máte žít v přítomnosti z lásky k Bohu, k vám-
samým a k vašemu bližnímu, nebudete schopni pochopit že pouze Bůh má
moc vám ukázat to co je nutné žít v přítomnosti. Přítomnost se musí proží-
vat v lásce, ne v lidské vůli která chce vědět vše co přijde. Je třeba zříci se sama
sebe z lásky, je třeba otevřít se naprosté důvěře v Boha, je třeba abyste byli
pozorní k vašemu nitru. 

Čas patří Bohu. Vzpomeňte si na Noeho, na Abraháma, na Jákoba, na
Izáka, na Josefa, na Mojžíše a na Davida, což nekonali Vůli Boží vodíce lid
Boží tak jak to Bůh chtěl? Důvěřovali Tomu Který Je. Kráčeli k zaslíbení s
trpělivostí, nedávali přednost svému životu před svým Bohem, šli svou ces-
tou: tím co Bůh před ně předkládal. Jak dlouho, mé děti, oni čekali než
vstoupili tam kde je Bůh chtěl? Tak dlouho jak Bůh chtěl, ne tak dlouho jak
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oni si myslili. Dávali svému Bohu smírné oběti děkujíce mu každého dne že
je vede tam kam mají jít. 

Vy, co vy děláte? Vy víte, z mých poselství, co přichází a dáváte přednost
vaší vůli před mou Vůlí. Pokládáte se za důležitější než vaši Otcové, důleži-
tější než Mojžíš a důležitější než král David. Jste tak netrpěliví že kvůli
vašemu zaslepení činíte chyby. 

Kdo učinil že moji vyvolení, před vámi, vedli můj lid tam kam Bůh chtěl?
Jejich odevzdání Bohu. Oni nevěděli co je čeká, ale postupovali vpřed. Vedli
děti lidu Božího tam kde Bůh je chtěl mít, aby se tak všichni naučili konat
Vůli Boží. Tak je to i pro vás: učím vás konat mou Vůli. Skrze vaše úsilí se
naučíte důvěřovat v Boha více než ve vás-samé až do okamžiku kdy pocho-
píte že vše musí být z Boha, nic z vás. Nic co je vykonáno s lidskou vůlí
nevstoupí do mého světa lásky. Je na mne abych ochraňoval ty které jsem
vyvolil: ty které přijdou po vás aby žili ve světě kde budou vědět kdo je Bůh. 

Lidská vůle klade překážku světlu které ukazuje že Bůh je láska, že Bůh je
moc, že Bůh ví co je dobré pro všechny děti Boží. Bůh je JEDEN. On nepo-
třebuje své děti, dává jim to co je z něho aby tak byly šťastny že jej milují. To
co vy zakoušíte a co nebylo chtěno Bohem v nich nebude, ony budou dětmi
Boží Vůle: ne lidské vůle která klade překážky Vůli Boží. Proto vás Bůh
nechává procházet etapami života který způsobil že následky jsou těžké k
nesení, ale nezbytné k očištění těla, aby se tak poznalo co z vás učinila vaše
vůle. 

Vy jste připoutáni k příčinám vašich následků a já vám ukazuji jak se zříct
všeho na co jste v životě zvyklí. Nechte Boha očistit vaše tělo pro ty, kteří při-
jdou na svět v mém světě lásky. Ano, pro ně, neboť tam kde budou, nebude
žádný strach, žádná nemoc, žádná válka, žádná nenávist, žádná žárlivost,
žádná závist, pouze láska bude v jejich srdci. Ale vy se ještě musíte učit a to
tak že necháte vašeho Boha aby vám odkryl vaše lidské slabosti a tak uvidíte
to co je od vás a ne ode mne.

Vy kdo čtete mnohá poselství proto abyste poznali příchod jistých udá-
lostí, vy se ptáte: ’Ale kdy budeme připraveni?’ Dokud v sobě budete mít tyto
otázky, jste jen ve své vůli a to co vidíte jsou vaše strachy živené vaším nedo-
statkem odevzdanosti. Ďábel si s vámi hraje, on zná Boha, neboť jej kdysi
uctíval; on ví že věřící mu úplně důvěřují a ví, protože to prožil, že ti nevěrní
jsou ponecháni sami-sobě. Bez síly Lásky, se nechávají chytit do pasti lháře,
ďábla. Dokazuji vám jak je důležité žít majíce ve mne důvěru, neboť já vím
lépe než vy co je pro vás dobré. Bůh činí že postupujete vpřed, tak jděte vpřed
a uvidíte. 
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Vše je z Boží Vůle, vykonávám ve vás mé působení lásky. Když vy mi vše
svěříte a odevzdáte se, vše se uskutečňuje s láskou a to co se uskuteční bude
láskou pro každého z mých dětí, ne jen pro vás kteří víte že já buduji můj svět
lásky, ale také pro ty které milujete a kteří netuší co se v nich děje. Mějte trpě-
livost, to časem si uvědomíte že vše nabývá určitého tvaru. Budete v sobě mít
lásku k tomu co jste, ne k tomu co je učiněno s vaší dobrou vůlí. Uskutečňo-
vání je pohybem který vás musí sjednocovat láskou. To vy jste důležití, ne to
co děláte. Děti budoucnosti jsou živené vaším nitrem, ne vaším zevnějškem.
Pochopte tato slova, já buduji můj svět lásky z lásky a pouze láska bude v
mých vyvolených pro můj svět lásky. 

Každý plod pochází od vás-samých a vy jste dílo, ne vaše vnější díla. Ono
dílo je Bohem sledováno jen jestliže vás vidím ve vašich dílech. Tento svět ve
kterém žijete je hluchý a slepý vůči lásce, ten stále vede lidské bytosti aby hle-
děly na výsledek toho co se dělá. Ale co je s tím kdo vykonává tu práci? Tento
svět může chápat jen to co vidí, neboť je zaměřen jen na své vlastní znalosti.
Lidská bytost má svou cenu lásky kterou dostává od Boha pro Boha, pro
sebe-samého a pro svého bližního. To když se otevře Bohu ona vidí a chápe
lásku která ji obývá a její láska ji přivádí na cesty zcela vyznačené Bohem aby
se tak naučila žít ze svých znalostí lásky. 

Já jsem zcela láska v každém z vás, nemějte strach. Slova jako ’já nevím co
dělat’ vás nesmí udržovat v neklidu, to je proti vám. Každá obava pochází od
vás, ne ode mne. Ježíš Láska je dobrý, vše ve mně je pokoj. Jak můžete pochy-
bovat o tom že to co se stane nebude ode mne? To co se od vás žádá je již
uskutečněno, ale když vy se udržujete v obavách vůči tomu co se vám před-
kládá, neučiníte to co je nezbytné v přítomnosti učinit a nebudete připraveni
prožít váš zítřek. 

Mé děti, mějte důvěru v to co já vím: to co přichází je chtěno mým Otcem.
Znovu vám to říkám: «Konejte mou Vůli odevzdávajíce se ve mne». Když vy
předbíháte mou Vůli chtějíce činit více než to co je před vámi, předběhnete
to co od vás očekávám a nebudete vidět to co se vám předkládá. To skrze
lásku ve vás k vašemu bližnímu vy pochopíte že na prvním místě je Bůh a vy
v každém pro ně. Já vás znám, nepochybuji o vaší lásce ke mně, tak tedy
nepochybujte o tom co vám dávám poznat skrze mé vyvolené, jsem to já
který jsem Láska. 

Mé děti které miluji, Ježíš Láska vás žádá abyste si daly lásku říkajíce si:
’Ano, láska je ve všem’. Všechno co činíte nebo říkáte, čiňte to procházejíce
skrze mne, to já sám ve vás jednám. Neberte si sami mé dílo, potřebujete
všechny vaše bratry a vaše sestry k prožití toho co se stane v tomto světě bez
lásky: čiňte to pro mne. Je to tak smutné vidět manévry těch svéhlavých dětí
které chtějí vše činit bez mých milostí. Jsem to já kdo činím vše pro vás; vy,
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zůstávejte ve mně a já vám dám to co je dobré pro vaše uskutečňování. Já jsem
vaše Láska. Vše je láskou když přijímáte to co je z Nebe. Je na vás samých
abyste mi vše dávaly činíce úsilí abyste se odevzdávaly do mého působení: já
chci jen vaše dobro. 

Mé děti, kdy si uvědomíte že každá osoba která pracuje se svým pouhým
talentem se bude jen marně namáhat? Spojte vaše talenty k mé větší slávě.
Máte úspěch? To je k mé slávě. Myslíte že nebudete mít úspěch? To je také k
mé slávě, neboť když něco podnikáte, je to vždy pro mne, vašeho Stvořitele.
Vše přichází ke mně a já sám oslavuji svá díla. 

Uvědomte si že já sám, Bůh, mohu pro vás vše. Ty, mé dítě, kterému
říkám: «Pojď do sebe, tam kde já jsem, a obdržíš ode mne to co je ti potřeba.
Můžeš, jestliže chceš, konat mou Vůli. Opusť vše pro mne a následuj svého
Boha.» Kdysi jsem žádal můj lid aby vše opustil a aby zachovával mé zákony
aby tak vstoupil do požehnané země. Říkám ti: «Kdo opustí otce, matku,
manžela, ženu, děti a bude mne následovat vstoupí do království Božího.
Nauč se poznávat svého Boha, Toho Který Je a měj důvěru že se vše děje tak
jak já to pro tebe chci. Miluji tě. Můj maličký, miluješ mne?» 

Bůh

JÁ, PŮSOBENÍ, BUDUJI
MŮJ SVĚT LÁSKY

Láska jsme my: Bůh Otec, Bůh Syn, Bůh Duch Svatý. Vše co pochází od
Osoby Otce, od Syna a od Svatého-Ducha je z naší Vůle. My jsme Boží Vůle
a naše Vůle je moc lásky: tři Osoby které jsou v každé, tři Osoby které
mohou vše, tři Osoby které se milují jedinou láskou. Tato láska je tak mocná
že ty tři Osoby činí jen JEDNO: jediného Boha. Bůh je Trojice, Trojice je
Láska a Láska vás stvořila. 

Mé děti, Bůh je ve vás, dál vám život abyste tak byly k jeho Obrazu. Kladu
vám otázku, je na vás abyste na ni odpověděly: «Jste přítomny ve vašem
životě tak jak Bůh chtěl abyste byly když vás stvořil?» Stvořil jsem vás z mé
lásky a vložil jsem do mé lásky jeden celek: vás, všechny mé děti. Vy jste pří-
tomny ve vašem životě když žijete váš život ve všech mých dětech. To se děje
skrze lásku a vše co se koná se naplňuje v životě: váš život v Životě Božím. Vy
jež jste mým stvořením lásky, jste byly všechny stvořeny k tomu abyste milo-
valy Boha a jste stvořeny abyste milovaly každého, a milovat to je uskutečňo-
vat se. Každý je dítětem Božím a dítě Boží je v Božím působení. Vy všechny v
sobě máte lásku abyste žily skrze vaše skutky lásky. 



17

Jestliže máte potíž milovat se bezpodmínečně, je to tím že ve vás je něco

zlomeno. Tyto spisy jsou pro vás všechny, jsou vám dány Trojicí jenž je Bůh.

Uvědomte si že jste v Synu, a že ve mně musíte být zcela pozorní k Vůli

Otce, a skrze Ducha Svatého který vás zastiňuje konat to co Bůh Otec oče-

kává od každého: jeho Vůli. Láska která vás obývá je moc kterou Bůh Otec

do vás vložil. Tato moc může vše: první síla moci lásky což to není to že vám

dá se zříci všeho co překáží dokonalé lásce? Je na vás abyste se uskutečňovaly

a to je to co od vás Bůh očekává. 

Vy vidíte tento svět který se snaží dosáhnout štěstí vybudovaného z lidské

vůle, a vy jste součástí tohoto světa, a nikdo z vás je nemůže dosáhnout neboť

je nedosažitelné. Proč? Protože je utvořeno z toho co jste vy, a to co jste vy

hledá to co zlomilo vaší moc. Vy jste odpovědí na vaší nedosažitelnost. Jest-

liže chcete vidět to co je ve vás zlomeno, vše bude záležet na vašem chování

vůči vám-samým a ostatním. Tato kniha vám pomůže pochopit váš celek.

Řekl jsem ’váš celek’ protože vy utváříte jednotku lásky. 

My jsme tři Osoby které utvářejí pouze jednoho Boha, vy všechny jste

osoby stvořené které utváří pouze jednu stvořenou jednotku. Celek se neroz-

děluje, je celý. Vy všechny jste Božími dětmi a tvoříte jen jedno: jednotku

která je mocí lásky. Každý je v každém pro každého. Vy jste dětmi Otce a on

vás miluje. Pomyslete že váš Nebeský Otec mne dal vám abyste tak byly

pouze jeho, a to z lásky váš Otec vám seslal svého Parakleta, Svatého-Ducha,

aby se tak naplnila jeho Vůle: dát vám poznat vaší jednotu která utváří pouze

jednu lásku. 

Skrze ducha Božího kterého jste dostaly v okamžiku vašeho stvoření, vy v

sobě máte moc lásky: nepopíratelnou příslušnost Bohu Otci. To co se ve vás

zlomilo při neposlušnosti se obnovilo mou smrtí na Kříži, a skrze Parakleta,

vy jste mohly uvěřit ve mne, Syna. Já jsem Pravda, a co jsem vám přišel při-

nést? Světlo: Bůh Otec je ve mně a já v něm neboť kdo hledí na mne vidí

mého Otce a moc Ducha Svatého který vám byl dán mým Otcem a mnou.

To je to co vám bylo zapotřebí abyste pochopily že moc boží jednoty vás

obývá: je boží skrze milost, neboť je od Boha. 

Nikdo není mimo Trojici. Já jsem vás vzal všechny do sebe abyste tak byly

v mém Otci a ve Svatém-Duchu. I když jste si říkaly že jste láskou k vaším

bratřím a sestrám, je ve vás něco co vám zabraňuje milovat se mezi sebou tak

jako můj Otec vás miluje, jako já vás miluji a tak jako Svatý-Duch vás miluje.

Uvědomte si že když vidíte někoho kdo jde kolem vás a když vy necítíte lásku

kterou má v sobě k vám, vy necítíte lásku kterou byste k němu měly pociťo-

vat. 
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Proč ji necítíte? Což to není proto že se nepoznáváte jako dítě které potře-
buje jeho lásku a něho jako dítě které potřebuje vaší lásku? Je to vaše láska
která trpí, neboť láska potřebuje lásku kterou je. Kde je láska? V tom dru-
hém. Protože jste všichni láska, potřebujete lásku každého: je to vaše strava
lásky. Když váš pohled nespočine na pohledu lásky, pocítíte prázdnotu je to
tato prázdnota která vám brání cítit to co je ve vás pro něho a to co je v něm
pro vás. 

Mé děti, co je to za prázdnotu? Prázdnota ducha: duch jenž si neuvědo-
muje křivdu jakou činí v každém z dětí Božích, duch který nepoznává moc
života v Bohu který obývá každého z dětí Božích. Váš duch je zmaten
duchem tohoto světa a to je ve vás: duch tohoto světa živil vašeho ducha tím
co nemá žádnou absolutní hloubku. Duch tohoto světa je jen na povrchu,
udržuje vašeho ducha na povrchu života. 

Váš duch již neví jak vám dát vstoupit do sebe aby vám ukázal nádheru
vaší vnitřní bytosti. Marně dáváte Bohu to co je Boží, jste neschopny pocítit
bezpodmínečnou Boží lásku k vám. To proto nevidíte v ostatních to co je
naprosto zjevně bezpodmínečná Boží láska k nim. Vy v každém, jste prázdné
bez přítomnosti lásky která pochází od Boha a která je mocí. Vy v sobě máte
nádheru Boží, neboť jste utvořeny k obrazu Božímu: vy v každém a každý ve
vás pro Boha.

Bůh je Moc. V každém z vás je moc, ale svět ve kterém žijete má těkavého
ducha. Snaží se poznat ono proč svých reakcí a když myslí že je našel, hledá
dále co by jej učinilo více nezranitelným v situacích které on-sám způsobuje.
Není rozumový když se jedná o nadpřirozené. Považuje za něco nějakou věc
jen tehdy jestliže zná její původ a říká si že je schopen žít následek podle své
vůle. Podle něho, vše musí být v pozemském vývoji, nic z toho co pochází od
Boha. 

Jeho rozum je ztělesněn jeho vůlí vše kontrolovat a to co je boží je neztě-
lesnitelné, nehmatatelné, tedy nekontrolovatelné. Podle jeho znalostí, v nevi-
ditelném není pravdy, je to jen představa pro slabého ducha. Někteří jsou
nespokojeni s duchem tohoto světa. Vnímají onu prázdnotu, ale protože věří
ve svět kde je věštecká moc, bloudí také v prázdnotě. Již nedokážou chápat
slovo Boží1 které vám bylo dáno. V obou případech, nacházejí jen to co hle-
dají: jejich vlastní pravdu. Jejich vlastními prostředky, se strhávají do propasti

1. Deuteronomium 18, 10-12 - Nebudiž mezi vámi nikoho, kdo by kázal synu svému
nebo dceři procházeti ohněm, kdo by se tázal hadačů, kdo by zkoumal sny, pozo-
roval znamení, nebudiž mezi vámi kouzelníka, zaklínače, nikoho kdo by se radil
duchů nebo věštců, kdo by se vyptával mrtvých na pravdu. Neboť všecky tyto věci
má Hospodin v ošklivosti.
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ve světě ve kterém se jim zdá vše světlem zatímco je temnota zahaluje svými
klamy. 

Co se vám stává když tyto děti přijdou do styku s tím co vás obývá? Stá-
váte se oběťmi. Napadeni jejich duchem bez základu lásky k Bohu, dáváte
poznat vašemu duchu to co není z Boha. Pochopte že jste všechny spolu a
protože jste láskou v každém pro každého, zatímco láska hledá kdo jste:
dokonalé, jako Bůh je dokonalý a když najde jen ducha povrchního, vaše vůle
se kloní k tomu co je vaší slabostí: 

 – Ti kdo mají víru bez hlubokých kořenů jsou rychle otřeseny bídou světa. 

 – Ti kdo odolávají, ale nezůstávají pevní před tím co setrvává, poznávají
strach že nepoznají to po čem touží. 

 – Ti kdo milují Boha bezpodmínečně, ale jsou bez bezpodmínečné lásky ke
všem Božím dětem, jsou jako prach času: jednou opravdovými před
Bohem a pak slabými vůči Božím požadavkům, jednou láskou vzhledem
k jejich víře v Boha a pak zase odpudivými vůči následkům zaviněným
škodlivými rozhodnutími. 

 – Ti kdo nemají kořeny jsou netečnými k milosrdenství Božímu, nechtějí
diskutovat o svém životě který patří jen jejich já. 

Mé děti, já vás učím milovat bez podmínky každého kdo vás obývá a koho
vy obýváte: musíte se otevřít lásce aby tak každý byl tím čím vy chcete být.
Tito kdo mají ducha zavřeného vůči Duchu Božímu, vůči čistému Duchu,
vám nemohou dát to co mají v sobě: lásku, a protože jste spojeny láskou upa-
dáte do nesnadné situace která vám je neznámá. Tato nesnadná situace je
úsek času ve kterém žijete aniž byste znaly co vás mučí. Co učinilo že tato
nesnadná situace je ve vás? Vaše ne Bohu: vaše neposlušnost. 

Před prvotním hříchem: 

 – Muž a žena byli spojeni láskou, jeden i druhý poznávali že jsou z Boha. 

 – Nerozdělovali se, neboť jejich duch byl živen dokonalým Duchem, Lás-
kou. 

 – Jejich duch byl dokonalý skrze milost, a vše co prožívali mělo příchuť
Nebe. 

 – Jejich duše spojena láskou si sdělovala jejich štěstí, nic jim nechybělo. 

 – Všechna krása byla před nimi, a oni tu krásu pronikali. 

 – Bylo v nich všechno poznání, poznání jednoho bylo poznáním druhého.

 – Každý se dával z lásky, Bůh je udržoval ve své moci lásky. 

 – Byl v nich soulad. Nic v jejich bytosti nemělo trhlin. 
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 – Protože síla Boží jim přinášela velkodušnost, jejich láska byla podle
obrazu Božího: dokonalá láska pro jednoho a pro druhého. 

 – Poznání všech děl Božích pro ně je uchvacovalo, vesmír v souladu se stvo-
řením stvořeném pro ně je vedla k tomu že se stále chtěli líbit Tomu jenž
jim všechno daroval. 

Protože jste ztratili vnitřní poznání vaší neposlušností vůči Bohu, již se
neznáte a neznáte již vašeho bližního. Již ve vás není soulad a vy si již nerozu-
míte, a ještě méně vašemu bližnímu. Udržujete se v temnotě vůči Božímu
světlu. Adam a Eva se skryli aby se tak neukázali před Bohem, neboť věděli
že jsou slabí. Vy se skrýváte před tím co již nemůžete vidět ani chápat:
pravdu. 

Pouze Bůh zná to co je z vás, a protože vám Bůh dává vidět to co jste slou-
žíc si vaším bližním, vy se stydíte za vaší slabost a pláčete před vašimi nedo-
statky lásky švindlujíce vaše ano Bohu. Jaké je vaše ano Bohu? ’Bože, vše pro
tebe, ne pro mne, pro tebe samotného který jsi mi vše dal.’ Protože jste si zvo-
lily chápat vše co vám Bůh dal vaší vůlí, ztratily jste krásu moci Boží která vás
obývala. 

Od onoho okamžiku, již nedáváte vašemu bližnímu to co je ve vás, neboť
to vše je vám skryto. Je to Bůh kdo vám skrývá pravdu o vašem celku anebo
jste to vy kdo nevidíte lásku kterou jste vy i ti ostatní? Chováte se jako cizí a
ubližujete si mezi sebou. Vaše chování je nehodné dětí Božích. Toto je z vás: 

 – Nechápete bolest dětí Božích, neboť si nejste jisti zda-li jsou s vámi nebo
proti vám. 

 – Nedůvěřujete jejich slovům, neboť máte strach že budete zraněni. 

 – Nemáte důvěru v jejich jednání, neboť vaše jednání je nejisté vůči
neznámu.

 – Jste si vámi příliš anebo málo jisti vzhledem k tomu čím oni pro vás jsou. 

 – Nechápete jejich horlivost když ve vás ona chybí.

 – Máte strach že budete špatně vypadat když oni jsou silní v protivenstvích. 

Ztratili jste pouto které vás sjednocovalo, neboť v každém z vás existuje
pouto skrze vaše stvoření. Měli jste toho samého ducha, toho Božího, a dnes
máte ducha nezávislosti. Muži a ženy chtěli své vlastní poznání. Každý má
své vlastní znalosti a každý živí svého individualistického ducha. Když váš
bližní užívá svých slov která se týkají jeho znalostí, chápete slova kterých
užívá, ale co víte o něm? On je jako vy: 

 – Bytost která nezná svého bližního,
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 – bytost která má svou minulost jako vy máte svou minulost,

 – bytost která se chce učit tak jako vy se chcete učit,

 – bytost která má za sebou život utrpení tak jako vy kdo trpíte,

 – bytost která šla svou cestou mezi tolika jinými tak jako vy kdo jste šly tou
vaší mezi tolika jinými. 

V jeho živote, kolik dnů bylo dnů radosti? To vy nevíte. V jeho životě,
kolik dnů bylo dnů mravních nemocí, tělesných a nemocí srdce? To vy nevíte.
Kdo může popsat stav duše této bytosti? Nikdo. Pouze Bůh může odpovědět
na tyto otázky skrze lásku. 

Uvědomte si že pokaždé když jste zpozorovaly zármutek v očích někte-
rého dítěte, jste mohly vstoupit do jeho života, a v tomto okamžiku, se vám
vše vyjasnilo: něco se vás dotklo. Protože jste měly před sebou váš život; jest-
liže jste byly schopny soucitu, to bylo od vás samých. Odhalily jste že jste
stvořeny k tomu abyste žily z lásky s těmi kdo potřebují lásku: žádné posuzu-
jící slovo, které prohlašuje že je takový, anebo takový, z vás nevyšlo. 

Vy všechny jste dětmi Božími, ale máte v sobě bolest rozdělení kvůli zlu
které vás oddělilo od vašeho celku. Protože znáte zlo skrze neposlušnost
Bohu, jste ve vůli jenž nemá sílu: ve vůli osamocené bez moci lásky. Vaše vůle
vás učinila slabými, má Vůle vás učiní silnými. Musíte se učit kým před
sebou jste, a ten kdo se chce uvidět se musí dívat kým je jeho bližní před
sebou samým. To v pohledu druhého vy poznáte co je ve vás: vy potřebujete
jedny druhé abyste to poznaly. 

Neodmítejte tato slova, pomohou vám chápat to co budete prožívat ve
dnech vašeho očištění. Vy všechny projdete tímto časem lásky a budete jej
prožívat společně. Ani jediný nebude ponechán stranou protože Bůh vás
stvořil všechny společně pro lásku. Budete jednou jedinou láskou a budete žít
abyste vychutnávaly lásku Boží abyste tak bez ustání dávaly lásku vašemu
bližnímu. 

Žít z lásky k vašemu celku, to je vstoupit do lásky Boží. Vy nejste mimo
Boha a váš celek není mimo Boha, Bůh je Celek. Já jsem se dal z lásky abyste
tak vy byly v Bohu, a bez vašeho celku má oběť by nebyla uskutečněná. Kým
jste, jestli-že nejste všechny ve všech dětech mého Otce? On vás tak miloval
že dal své jediné Dítě z lásky ke všem, tam kde vás chtěl. 

Ani jediného z vás on neodmítl i přes vaše odmítnutí vůči vašemu celku:
on znal cenu vašeho celku, ne vy. Již se nechovejte jako cizí vůči tomu kdo vás
odmítá. Musíte ho rozpoznávat bytostí ve vašem celku skrze lásku, tak si
řekněte že je Bohem stvořen pro vás. Má v sobě to co vy potřebujete k tomu
abyste se odhalily tak jak vy jste a vy máte v sobě to co on potřebuje aby se
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odhalil tak jak on je. Nechoďte pouze se svými přáteli, choďte všichni spo-
lečně pro nový svět. 

Dal jsem vám ponaučení abyste se otevřely lásce k bližnímu. Mluvil jsem v
synagogách abych otevřel oči slepým aby tak uviděli že pouze láska jim může
opět dát sílu kterou ztratili když opustili zemi svých předků. Ano oni opus-
tili Zaslíbenou Zemi protože jejich vina byla před Bohem. Kde je vaše vina?
Ta je před vaším Bohem, neboť vy dále nechápete co jsem vám řekl: láska je
ve vás k tomu abyste pomohly těm kteří potřebují vaší lásku.

Vy kdo chcete žít v mém světě lásky, je třeba abych vám znovu připome-
nul co od vás očekávám: můj svět lásky bude utvořen z dětí lásky. Což vám
budu opět dávat to co již je ve vás? Vy máte vše k tomu abyste prožily Očiš-
tění těla, ale vaše vůle má přednost před bezpodmínečnou láskou. Vaše umí-
něnost vám brání vidět a chápat že pouze láska která zvítězila nad vaší
nezávislostí vám dá zažít mé vítězství. Děti Boží které se dávají z lásky ke vše
dětem světa aniž by na někoho zapomínaly jsou těmi vyvolenými které Bůh
volá aby přišli na pomoc ostatním. 

Tam kde jste, jste s nimi. Každý pohled, každá myšlenka, každé naslou-
chání, každé slovo, každé gesto a každý pocit který je z vás je v nich, neboť vy
jste ve mně. Kdo žije je v Ježíši a já jsem se všemi dětmi mého Otce v mém
Otci. Vaše bytost je stravou pro všechny, neboť vy jste semenem života pro
všechny děti Boží které přijdou na svět v mém světě lásky: ve mně, Životě,
budou v mém světě jenž je tím mého Otce. Nikdo nemůže být mimo život, já
jsem Život Věčný. 

Mé děti, kdo je jako Bůh? Bůh. Kdo je jako vy? Všechny děti stvořeny
Bohem. Vy utváříte jen jeden celek. Vy všechny musíte ze sebe učinit bytost
lásky: celek pro všechny. Jak z vás učinit děti které žijí před Bohem jen pro
svého bližního? Být dobrým k vašemu vlastnímu vám-samému dávajíce svě-
dectví lásky. Být dobrým k vašemu vám-samému, to je být dobrým ke všem
dětem Božím které jsou celek ve vás: vy a oni. A dávat svědectví lásky, to je
hovořit v dobrém o druhých vědouce že Bůh poslouchá. 

Jak Bohu mluvit dobře o druhých? Skrze modlitbu. Jak předkládat vaší
modlitbu Bohu? Zůstávajíce tím kým jste: úplnou bytostí, která každého
rána, chce žít s těmi kdo jsou v ní z lásky k Bohu, k ní samotné a k těm kteří
jsou kolem ní aby tak oni žili svou modlitbu. Ano jedna jediná modlitba:
’Bože, miluji tě a miluji všechny ty kdo jsou ve mně, a v Boží Vůli, já se miluji
ve všech dětech které jsou mými bratry a sestrami. 

Kdo chce konat Vůli Boží musí se uskutečňovat s pokojem a s radostí v
lásce. Úsměv, slovo, pozornost, pohled, gesto, když toto vše se koná v oka-
mžiku lásky, žijeme s těmi koho milujeme aniž bychom je ničili. To co se
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buduje se koná v tichu a je to modlitbou. Mé děti, proč chtít dávat poznávat
ostatním vaší vůli? To co od nich očekáváte vůči Bohu je trápí, proto od vás
utíkají a jsou proti vám. To já je živím svými milostmi lásky. Jestliže mi dáte
to co od vás očekávám, oni obdrží to co do vás vkládám do pro ně. 

Ten kdo je opravdový je autentický. Ten kdo vychovává své děti před tváří
Boží umí svědčit o svém nitru. Užívejte trpělivosti a lásky, mluvte o vaší víře v
Boha jsouce takovými jací jste, dítětem Božím, a jejich oči se otevřou při
pohledu na vaší lásku k Bohu. Jejich pokoj bude svědčit o vašem vnitřním
pokoji, nic jim neuteče neboť vy budete opravdovými s vámi samými. Váš
strach že je uvidíte se převrhnout do zla duchem tohoto světa vás nezasáhne,
budete silou Boží kterou potřebují aby žili ve světě kde vše je dovoleno.
Nezapomeňte že ve všech jejich přátelích, vy jste, tak jako oni v nich jsou. 

Ten kdo říká svému manželovi/manželce co má dělat vzhledem k Bohu se
bere před druhým za moudrého, a to svědčí o nedostatku důvěry k Bohu.
Pouze Bůh bere v každém z dětí Božích aby tak dal jednomu a druhému to
co potřebují k tomu aby utvářeli jednu jedinou tělesnou lásku před Bohem.
Když jeden z těch dvou nesouhlasí s tím co činí druhý a dává mu to vědět
slovy, gesty nebo pohledy bez lásky, ten je ve své lidské vůli. Nedává Bohu to
co nemohl prohloubit, vstoupil do času utrpení který sám otevřel.

Neuvědomuje si bolest která se rozvíjí v něm i ve druhém. To co chce, to
je brzdit svými vlastními prostředky utrpení které se rozvinuje. Nevstupuje
do bezpodmínečné lásky Kristovy který zemřel na Kříži aby každý byl osvo-
bozen od otroctví hříchu, zůstává v duchovní nevědomosti do které všechny
Boží děti vstoupily v den kdy opustily bezpodmínečnou lásku: 

 – Každá osoba musí vědět že každá osoba je unikátní. 

 – Každá osoba je darem pro každou osobu. 

 – Každá osoba je poutem jednoty aby tak každá osoba byla pospolu. 

 – Každý manželský pár před Bohem bere svou sílu v onom celku. 

I přes tělesné utrpení, Bůh žádá všechny své děti aby si pomáhaly aby tak
manželé zůstali jedinou dvojicí před Láskou která dává každému náležitou
lásku: milovat každého bezpodmínečně a všichni ti kdo jsou v nich se dávají z
lásky aby tak jejich spojení bylo věčné. 

Kdo žije svůj život v Ježíši, já, Vše-Mohoucí, činím z jeho života dar lásky.
Já jsem se dal z lásky mému Otci abyste tak vy byli v mém Životě. Čiňte to
také tak vy kdo milujete svobodný stav, dávejte se z lásky Bohu Otci za ty
které milujete, oni všichni jsou ve vás a vy v nich. Nebudujte svůj život mys-
líce si že vše spočívá na vás samých, ale budujte svět lásky ve mně. To já jsem
Bůh, to já buduji můj svět lásky z dětí lásky. Dávám vám to co potřebujete
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abyste žili se svým bližním jakožto dobré bytosti, a když vy se opíráte o mne
vaše city se stávají dary lásky. 

Mé děti, protože vy nemilujete bezpodmínečně, vaše city jsou pod mocí
vaší lidské vůle, proto se snažíte poučovat ty ostatních. Když jejich city se
neslučují s těmi vašimi, vaše očekávání je tak srdcervoucí že se vaše srdce plní
city které vás zarmucují. Jste to vy kdo pociťujete tyto pocity: vy je živíte.
Čím více jste zatížení těmito pocity tím více jste sklíčeni, a ti kdo jsou kolem
vás jsou svědky vaší vnitřní apatie, a to je zasahuje. Jak se cítí bezmocnými
přijít vám na pomoc, uchovávají si jistý odstup mezi vámi a jimi: cítí v sobě
pocit zármutku. 

Pomyslete na ty kteří jsou ve vás a uvědomte si co jim dáváte: váš zármu-
tek. Před Bohem, vše co jste je pro ně. Bůh vás miluje, on vás nedá stranou
protože nereagujete s láskou aby tak zabránil aby vaše pocity živily jeho děti
zármutkem. Dává vám milosti abyste byli silnými i přes váš zármutek. Sklí-
čená bytost je bytost která nenachází ve svém životě radost, ale když se snaží
vyprostit ze své tísně, to pochází z moci lásky která jej obývá: Bůh si slouží
všemi svými dětmi aby v něm probudil radost která spí. 

Bůh bdí nad každým z vás. Mou radostí je vidět vás všechny šťastnými a
to skrze vás samé tento svět pozná mou radost kterou jsem do vás vložil. Kdo
může dát odhalit mou radost v Božích dětech? Ti kdo se odevzdávají do mé
Vůle. Boží Vůle to je Bůh, ne vy. Když některé dítě je v radosti, je to že při-
jímá mou radost. Protože ji přijímá, jeho radost se komunikuje do všech těch
kdo znají radost a ti kdo ji neznají jsou živeni radostí: to jim pomůže aby jed-
noho dne chtěli mou radost. Dávat se z lásky je radostí, konat dobro kolem
sebe je radostí. 

Přestaňte si říkat že Bůh je Bohem který chce děti takové jako vy jste.
Když prosíte sloužíce si modlitbami, to je pro vás dobré; ale modlitba je také
úkonem víry v Boha a to je dobré pro ty kdo se nemodlí. Jak mnoho je těch
kteří se dávají v každém okamžiku svého každodenního života doufajíce že
Bůh příjme jejich skutky? Oni vědí že to co dělají není dokonalé. Uznávají své
slabosti kvůli svým myšlenkám, svým pohledům, svým slovům, svým skut-
kům i svým pocitům ovlivněným tímto světem bez víry.

Je v nich něco co hoří: doufají že přes jejich slabosti, jsou Bohem milováni.
Jejich láska se stává modlitbou skrze jejich vůli líbit se Bohu, i přes jejich
chyby které poznali ve světě bez víry. Já znám jejich srdce, vím kdo jsou. Tyto
děti se modlí v jejich každodenním životě tak jak mohou. I když nevědí že
jejich skutky jsou jejich modlitbou, vede je to k tomu že nechtějí zůstávat ve
zlu které činí. A je na vás abyste je milovali takové jaké jsou, je na vás abyste
jim přišli na pomoc konajíce to o co vás žádám z lásky ke mně vašemu Bohu. 
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Vaše děti jsou Boží, jsou milostí pro vás kteří se za ně modlíte. Ano, mé
děti, když vaše děti jsou v utrpení, musíte vzdávat díky Bohu že vám ukazuje
že jsou Boží ne vaše. Když trpí: jejich utrpení činí že se modlíte abyste
poznali pokoj, a vstupujete do milostí kvůli nim. Důvěřujte úplně v Boha,
Bůh vás žehná skrze vaše děti. Abrahám, Izák a Jákob byli žehnáni všemi
generacemi, a Bůh činí to samé pro vás. Já miluji vaše děti a miluji vás. Pře-
staňte komandovat milosti a žijte ji. 

Kříž vás vede na vrchol vašeho ano Bohu. Ale když vy se zarmucujete při
pohledu na jejich chování, zarmucujete se nad svým chováním: nevyužíváte
milostí Božích. Bůh vám chce udělit sílu žít s vašimi dětmi a vy pláčete nad
svou bezmocností. Vy se za ně modlíte, ale ničíte ten okamžik který vám Bůh
dává, skrze vaše děti, vidět a prožívat s nimi sílu kříže. Sílu kříže, tu vy potře-
bujete a oni ji potřebují k tomu aby se posílili v tomto světě ztraceném v jeho
klamech. 

Jestliže je tu kříž, to aby vám ukázal že já jsem vítězný nad světem bez
lásky vůči každému. Jste z tohoto světa anebo z mého světa vy kdo se zne-
klidňujete když vidíte že vaše děti nechodí v každém čerpat sílu skrze moc
lásky, aby tak žily v tomto světě bez lásky? Radost že svět lásky se buduje
musí být ve vás pro ně. Podíl každodenního života se musí napájet u tohoto
zdroje radosti. Radost živí celou vaší bytost: vy ve vašich dětech a ve všech
dětech Božích. 

Jak je dobré hledět na druhé a zůstávat v důvěře že Bůh ví vše a vidí vše.
On vás zná protože zná vše a plní svou Vůli skrze váš pohled protože on vidí
vše. Miluji vás tak jak jste a takto vy se máte milovat: já vás nesoudím a
neignoruji vás. Já beru od jednoho anebo od druhého to co je a dávám tuto
setbu jako stravu každému kdo přináší radost do srdcí.

Buďte bytostmi radosti a dávejte poznat vašemu nitru to co je pro vás
dobré. Hledíce na pohled druhého, odhalíte lásku která je ve vás. To co vy
jste je v životě vašeho bližního; je to on jenž se dává aby vás živil: je to láska v
pohybu. 

Jestliže jsem se stal Člověkem, což to není proto abyste hleděli na můj
pohled? Dal jsem svůj Život a můj Život je ve vás: vy v sobě máte pohled
Boží. Učiňte ze sebe děti lásky připravené neutíkat před pohledem druhých,
abyste je milovali tak jako já vás miluji. JÁ JSEM je s vámi všemi a vy jste se
mnou. Tato slova jsou pro vás abyste šli vpřed do mé země lásky. 

Ano, země naplněná dětmi které se milují před Bohem, které na sebe
hledí, které si rozumí a které si dávají radost aby tak všechny byly v radosti.
Tomu kdo má hlad, dejte stravu lásky dávajíce sami sobě radost být v radosti
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pro ty kteří jsou kolem vás a ve vás, a on dostane co jíst: uvidíte že tvář země
se změní. 

To že se vzděláváte pochází od Boha. Dávejte poznávat vaší radost milu-
jíce se jako bratři a sestry a neříkejte si že to dokážete bez vašeho bližního,
upadnete do pýchy. Vy potřebujete všechny děti mého Otce. Ani jediný
nemůže jít vpřed bez druhého. Vy máte v sobě to co druhý potřebuje, tak
jako on má v sobě to co druhý potřebuje. To je společenství dětí Božích které
se spojují aby daly Bohu to co pochází od Boha: lásku všech k Bohu. 

Mé děti lásky, buďte dobrými samy k sobě. Když chcete poznat co je pro
vás dobré, dáváme vám radost to poznat. Mějte důvěru v Boha a vše se vám
bude zdát možné. Důvěra v Boha:

 – to je odevzdávat vaší bytost do rukou Syna Božího. 

 – to je nechávat Boha Otce aby vám dával pokoj který vás živí a živí vašeho
bližního,

 – to je přijmout moc lásky od Ducha Svatého který vidí vaší odevzdanost
doprovázenou vaším pokojem,

 – to je poznávat se jakožto lásku,

 – to je dávat lásku vašemu bližnímu,

 – to je přijímat že váš bližní vám dává pokoj.

Trvalý pokoj je obklopen trpělivostí a vděčností vůči Bohu který hledí na
vás všechny v tom v čem jste. Jestliže nejste ve svém pokoji, není tam ode-
vzdání lásky. Ti kdo jsou na zemi s vámi a ve vás a kteří potřebují pokoj nedo-
stávají pokoj od Boha. Vše pochází od Boha. Naše působení nemůže být
působivé pro vás všechny jestliže soulad který musí vycházet ze svého zdroje
který je ve vás neplyne: vy se neodevzdáváte do naší Vůle. 

Podívejte, když někdo je rád že je dítětem Božím, chová se jako dítě které
úplně důvěřuje svému Nebeskému Otci. On ví že Bůh ho miluje, neznepoko-
juje se kvůli svému životu, ten je v jeho rukou. Uznává že jeho život pochází
od Boha a je jeho pro Boha. Jestliže uvnitř sebe držíte nějaká ’ne’, nějaká
’možná’, nějaká ’jestli’ nějaká ’já nevím’, myslíte že to je důvěřovat v Boha? Jsou
to vaše strachy, vaše otázky, vaše analýzy, vaše váhání která vás živí a vy živíte
ty kteří jsou s vámi na zemi tím co máte v sobě. 

Stvořené tělo musí živit každé stvořené tělo láskou a pokojem. Jak můžete
v sobě najít pokoj jestliže soužíte ty které milujete? Mé děti pohleďte jak by
bylo dobré kdybyste si řekly: ’Já vím že Bůh je můj Otec a že můj Otec mne
miluje, dává mi to co je pro mne dobré. To co je pro mne dobré je v těch které
miluji. Nauč mne, Bože, milovat všechny tvé děti takové jaké jsou, mají toho
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tolik co mne mohou naučit! Důvěřuji ve tvou vše-mohoucnost, ty jsi můj
Otec lásky.’ Mé děti, naleznete se opět v sobě v úplném pokoji a sebe-ode-
vzdání, neboť budete se všemi Božími dětmi. 

Já, který vše vím, já vím že opravdu chcete štěstí. Vy neznáte co se stane, já
ano. Vaše budoucnost bude utvořena z myšlenek lásky, z pohledů lásky, ze
slov lásky, z naslouchání lásky, z gest lásky a z citů živených láskou, ne z
potřeb které kostnatí vaše myšlení, hypnotizují váš pohled, podmaňují vaše
naslouchání, umrtvují vaše slova, ohromují vaše gesta, zaplavují vaše city; to
je tento svět bez lásky který vás podplatil materiálními věcmi. Odevzdat se v
Lásce činí že vaše působení se stává naším Působením: to my působíme aby
tak všichni byli ve štěstí.

Univerzálnost dětí Božích bude činit jedno ve mně, Lásce, neboť JÁ
JSEM je jejich jediný Bůh. Můj svět lásky kde vše bude jen láska se utváří s
vámi. I přes obtíže, vy nacházíte vaší sílu, vaší trpělivost, vaší lásku. Cesta
Boží je úzká a tak jistá! Ne široká cesta, neboť na této cestě není nic co by
vám dalo odhalit vaší sílu. A vězte že to v síle každého vy vstoupíte do vaší
síly, vaší trpělivosti, vaší vytrvalosti, vaší soucitnosti, a vaší snášenlivosti která
umí naslouchat, chápat a čekat. 

Buďte trpěliví sami se sebou, musíte se chlácholit vaší bytostí s pomocí
vašeho bližního který, on také, musí chlácholit sám sebe s vaší pomocí. Mé
děti, musíte jít ještě dál. To pomaličku budete odhalovat co potřebujete a co
pochází od nich, a oni odhalí to co pochází od vás. Nechte Boha vás přetvá-
řet v bytosti dobroty k vám samým skrze ostatní kteří jsou ve vás a vy v nich
abyste tak utvářeli jen jeden celek. 

Vše co je příliš lehké porušuje váš celek i to co je pro vás od Boha: moc
lásky, je bez účinku. Mé děti lásky, když všechno z vás samých je v odevzda-
nosti, vše se naplňuje. Vidíte jak důležité je vyslovit vaše ano v onom Ano
Boha který jej vkládá do moci lásky? Důvěřujte v Boží Vůli a čiňte úsilí říkat
vaše ano s bezpodmínečnou láskou.

Jako dítě které říká ano svým rodičům, čeká se srdcem plným lásky a
důvěry na svou odměnu lásky. Já, Láska, vás miluji. Jsem ve vás a čekám na
vaše sebe-odevzdání abyste se tak staly dětmi Božími, v Lásce, pro Lásku.
Mé děti, když vše z vás je v důvěře v Boha, jste v naší Bytosti. 

Co činí láska pro váš celek? Láska omývá vaší bytost v lásce všech dětí
Božích: vy máte všechny ty které jsou ve vás, neboť vy nemůžete říct že jste
vámi-samými jestliže nejste s těmi kdo byli stvořeni v tom samém okamžiku
jako vy. Protože Ježíš vás obývá, oni vás obývají. Šly byste se ukazovat nechá-
vajíce vzadu za sebou to z čeho se skládá vaše horní část těla anebo z čeho se
skládá ústrojí vaší kostry? Nerozdělují se údy od údů které utvářejí jedno
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tělo, ani ústrojí od ústrojí která utvářejí vnitřek nějakého těla pokud se chce
říct: já jsem celý. 

Já Ježíš, jsem Láska Lásky: Láska je můj Otec. Já jsem Působení Otce: vše
ve mně je Působení v Působení Otce. Duch svatý je v nás, on je Působením v
našem Působení: On Vychází z Otce a ze Syna. My jsme Láska a působíme v
každém z vás. Nic nemůže být mimo nás, to skrze nás se vše děje. My Láska,
jsme Výběrem naší lásky a vše pochází od nás kteří vám vše dáváme. 

Když vy přijmete být vším v nás, stáváte se skrze naší lásku, dětmi které se
uskutečňují v naší Vůli lásky. Sjednocujete všechny děti Boží ve vás, neboť je
to skrze naší Přítomnost ve vás, jenž jste byly stvořeny k naší podobě, že se
stáváte dětmi které mají jednoho jediného ducha: ducha k podobě Ducha
Božího. Pouze ti kdo budou v onom ne Lásce budou mimo Ducha Božího
pouze v ten den kdy řeknou: ’Ne, já nechci Boha, ani ostatní’. Ti nebudou
mít nic co by vám dali a vy nebudete mít co jim dát. 

Mé děti, důvěřujte tomu co jste, je na vás abyste si uvědomily co děláte.
Jestliže nás požádáte o milost žít tato slova která pochází z Boží Vůle, bude
vám to uděleno, a všechny obdrží to co vy dostanete. Ale jestliže vy se ucho-
váte ve své vůli, ne ve vůli Boží, zabráníte milosti aby rozlila svá dobrodiní a
váš bližní tím bude trpět. 

Buďte dětmi Božími které se odevzdávají abyste tak žily to co Bůh chce
pro každého z vás. Je to tak jednoduché! Opět se staňte dítětem které chce
být v náručí svého Tatínka Lásky. Váš Nebeský Otec vás miluje láskou tak
silnou že obětoval svůj vlastní Život, ten svého Syna Ježíše, z lásky k vám a
dal vám Parakleta až do konce vašich dnů. Ať vše je pro vás láskou a vy
budete darováním pro vašeho bližního. Amen. 

Bůh do vás zamilovaný

ŽIVOT, TO JE VSTOUPIT
DO SKUTKŮ LÁSKY

Jsem to já, jenž jsem Bůh, který vše naplnil a jsem to já kdo učinil že vaše
skutky lásky na zemi jsou mými. Zahrnuji vás svou láskou, a nic není mimo
mne. Život je milovat a milovat, to je chtít dobro pro vás a pro vašeho bliž-
ního. Dobro je pouze laskavost, a osoba která má v sobě dobro, té Dobro
uděluje vše to co je dobré. Jestliže ono dobro je v té osobě, je to proto že ona
to chtěla. Já jsem, já Ježíš, ono Dobro a chci dát všem dětem mého Otce
dobro které mají obdržet, ale je třeba to chtít. 
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Každé dítě které přijímá žít v dobru odhaluje že je trpělivé ve zkouškách
které se mu ukládají, laskavé ke svému bližnímu, uctivé k druhému i přes
jeho nepochopení, přívětivé k chudým, plné soucitu k těm kdo trpí, milosr-
denstvím pro ty kdo se zraňují, neboť ono je tímto vším k sobě-samému.
Rádo se otvírá lásce k bližnímu: to čím je, to dává svými skutky lásky. 

Jeho skutky jsou dobročinné: nevyžaduje nic pro sebe-sama. Umí podě-
kovat těm kdo mu pomáhají: váží si jich. Z ohledu na to čím je, koná dobré
skutky: jeho bytost pociťuje uspokojení z jeho dobrých skutků. Když je
kolem něho nějaký hněv, zůstává pokojné: ví že impulzivní rozhorlení je pod
vlivem minulých hříchů, příčinou tolika utrpení. Když se zdá že mezi členy
jeho vlastní rodiny jde vše naruby: má je rádo dál aniž by jim něco vyčítalo,
jeho chováním, jim přináší pokoj. Žije s dobrem které je v něm: je to síla
která jej láskou pojí s jeho bližním. 

Jeho silou, jsem já Láska. Skrze mne je láskou k sobě samému a k ostat-
ním. Tolik mi důvěřuje, že mi je svěřuje, vědouc že to co prožijí jim přinese to
co budou potřebovat prožít aby milovali. Skrze své modlitby se ozbrojuje
milostmi aby mohlo vše přijmout, a to jej přesvědčuje že také oni, jednoho
dne, poznají tuto sílu: bezpodmínečnou lásku. Nic jej nevede k tomu aby o
mně pochybovalo, neboť dobro je v něm. Já jsem pro něho Vším a ono se
obrací ke mně. 

Láska v něm živí dobro které si zvolilo odhalit. Každý den, objevuje
dobro které vidí ve svém bližním. Přistupuje k němu okouzlen z odhalení
dobra které si dříve neuvědomoval. To dobro které vidí je stále více přítomno
v jeho životě. To co vidí, to je to čím chce být: dobrým k ostatním, aby tak
dávalo to co odhaluje: že upřimná bytost je bohatá na skutky lásky k těm s
kterými se stýká. 

Muž, je rád že je mužem a jeho mužnost je v dobru, ne v nějaké fyzické
nebo psychické síle: je opravdu sám-sebou mužem pravdivým před Bohem.
Žena, je ráda že je ženou a její ženskost je radostnou smělostí vůči dobru
které koná: všude kolem ní je mraveniště skutků které se snaží okrášlit svou
dobrotou o které ví že je od Boha.

Toto dítě ví že já mohu vše pro něj i pro ně: úplně se odevzdává a úplně mi
je odevzdává. Uvědomuje si že ty které miluje a kteří se nechovají dobře k
sobě samým a k jejich bližnímu se musí naučit od Boha co je pro ně dobré.
Také se učí nedávat svou vůli před mou. Pochopilo že každý musí prožít
následky svých skutků, aby tak rozšířil svůj horizont který se musí otevřít na
jejich skutky které nejsou v dobru pro život na zemi. Uznává že každý ještě
úplně maličký se má naučit že jeho skutky nesou následky. 
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«Jednoho dne, jedno úplně maličké dítě si navyklo přitahovat maminčinu
pozornost tím že zesílilo hlas. Ta maminka si nedávala pozor na to co dělá,
neboť po každé jak zakřičelo aby dostalo to co od ní očekávalo, ta maminka
odpovídala na jeho způsob jednání. Dítě se učilo kontrolovat své okolí svými
výkřiky. V jeho zkušenostech, nic nepřicházelo od dobra v něm, ale od zla
které mu každý den přinášelo jeho dluh: utrpení. Maminka, aniž by si to
uvědomovala, zhoršovala tu situaci chtíc ukonejšit ono manipulování mani-
pulací. 

«Jednoho dne když dítě křičelo aby obdrželo pozornost, jeden rodinný
přítel mu chtěl ukázat že to co dělá není dobré. Protože nebylo v maminčině
přítomnosti, hovořil k němu s trpělivostí: ’Víš, ty jsi jako já: já také jsem
někdy křičíval proto aby se o mne staralo. Já chápu že máš rád svou maminku
a že se ti to zdá dlouhé čekat až skončí svou práci aby ti sloužila, ale víš, když
někdo čeká, stává se silným.’ 

«To malé dítě zmlklo před těmito podivnými slovy. ’Je to pravda, řekl
druhý, protože ty výkřiky spotřebovávají sílu a když čekáme stáváme se sil-
nějšími protože jsme to my kdo získáváme.’ Ten malý řekl: ’ Získáváme co?’
’Lásku, odpověděl jeho přítel, neboť nám vždy přijdou sloužit protože nás
milují. Já, když jsem byl malý jako ty, tak jsem to nechápal; dnes vím, že je
zábavnější počkat. Víš proc?’ ’Ne, řekl ten malý chlapeček. A druhý mu říká
jemně, vkládajíce svou ruku na své srdce: ’Protože má síla je v mém domově a
já jsem ten nejsilnější. Mám rád svou maminku a rád ji to ukazuji.’ 

«Dítě, mu říká rozpačitě: ’Ale já mám hlad!’ Druhý odpovídá s úsměvem:
’Já taky’. Ten malý na něho pohlédne a také se usměje: ’Je to pravda!’ ’Ale ano,
odpovídá ten větší, a to s naším úsměvem půjdeme za tvou maminkou aby-
chom se ji zeptali co pro nás dobrého udělala.’ 

«Křiky dítěte přestaly, neboť ono uvidělo, v pohledu toho který chtěl jeho
dobro, lásku: dobro přešlo od jednoho k druhému. Ta maminka, velmi vysí-
lená křikem svého dítěte, ztratila v sebe důvěru: nemohla postřehnout sílu
která ji obývala. Když uviděla pohled svého malého dítěte a ten jeho velkého
přítele, uviděla tam dobro které je obývalo a byla tím vyživena. Tento oka-
mžik učinil že dobro vystoupilo před veškerou bolest a ona dostala důvěru v
dobro které ji obývalo. 

«Tyto Boží děti, i přes všechny překážky porozuměly, že pouze dobro
mohlo dokázat že v každém dobro koná své dílo a že pouze Bůh má veškerou
moc nad dobrem které se dává. Ta maminka, to maličké dítě a jeho velký pří-
tel přijali konat dobro dobrem. 

Kdo chce dobro musí přijmout se dobře chovat aby tak obdržel úctu od
druhého. Ti kdo jí nedostávají, čí je to chyba? Jejich jenž mají strach z utr-
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pení. Utrpení je milostí když je v rukou Božích. Kdo může říct že není scho-
pen dát přednost lásce před nenávistí, rozdělování se před hladem,
akceptování před nemocí, důvěře před strachem, pokoji před násilím?
Všichni ti kdo si zavázali oči a zacpali uši aby neviděli a nepochopili že utr-
pení nebrání dobru konat své dílo když je přijato; ale, když není přijato, plodí
znovu utrpení která jsou živená strachem. 

Například, rodiče kteří mají strach vidět trpět své dítě se dostávají do
nebezpečí že nenechají dobro které je obývá se projevit. Dobro v sobě živí
dobro v každém. To dobro živí důvěru která je ve vás a důvěra živí odvahu,
trpělivost, vytrvalost, pozornost, naslouchání, inteligenci, šikovnost, laska-
vost atd.: každý nachází své štěstí v dobru které je ve všem. K využití dobra
které obývá každé dítě Boží, každý potřebuje ovoce které opatřuje dobro v
každém z dětí Božích.

Každý je pro každého. Jste stvořeni abyste dávali to co je ve vás. Ono
dobro ve vás je světlem které každému ukazuje jak žít v Božím pokoji. Já jsem
zemřel na kříži abych vás zachránil od nenávisti. Nenávist je proti vám,
rdousí vás když nechápete že hřích je nenávist. Nebojte se utrpení, váš život
se odpoutává od zla jakmile přijímáte utrpení. 

Je to kříž který osvobozuje, ne strach. Je to akceptace jenž otvírá dveře, ne
strach. Je to konání toho co má být vykonáno jenž vede dítě k poznání že to
co je dobré se musí konat s úsilím, ne se strachem. Strach nepochází z dobra,
vyplývá ze zla které vás obývá. To zlo vám chce zabránit abyste se rozdělovali
s těmi kdo mají hlad: duchovní hlad a tělesný hlad. Nechce abyste konali
kolem vás dobro, chce být pánem vaší vůle. 

Nestěžovat si ale konat, to je co Bůh žádá od všech svých dětí. Podívejte se
na sebe když jste v přítomnosti slova, pohledu, skutku nebo pocitu který není
láskou k vám samým nebo k ostatním, jste před hanebností: zlo se dává
poznat. Máte dvě možnosti které se vám nabízejí: dobro nebo zlo. Buďto
necháte vstoupit dobro které ve vás bude živit vaše dobro, anebo necháte
vstoupit zlo které ve vás bude živit zlo. Nedá se zvolit obojí, ale jen jedno:
buďto chcete dobro, anebo chcete zlo. 

Jste to vy kdo jste si zvolili vstoupit do poznání dobra a zla: jestliže si
volíte dobro, žijte ho, bylo vám dáno Dobrem které je Živoucí ve vás, a vy jste
stvořeni k podobě Dobra; ale, když si zvolíte zlo, bude vám dáno poznat to
zlo které pochází od Satana. On vás neobývá, je mu Bohem zakázáno vás
obývat, leda že byste dali vaší duši Satanovi. On do vás vložil zlo podvodem,
a dává vám ho poznat když vy máte náklonnost ke zlu. 

To zlo ve vás se potřebuje živit aby tak zabránilo dobru vás živit. Dobro je
ve vás skrze Boha, on živí dítě kterým jste. Dobro vás činí dobrým: vaše myš-
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lenky, vaše pohledy, vaše naslouchání, vaše slova, vaše gesta a vaše pocity
svědčí o vašem nitru které plave v dobru. Buďte dobrými ve svém životě a
uvidíte dobro které vyhání zlo které vás chce zaplavit. Zlo živí zlo: podněcuje
se, a to vás vede k tomu abyste si volily spíše zlo než dobro. Čím více pácháte
zla, tím více se vám poznání zla dává poznat a tím více máte sklon činit zlo.
Satan a jeho přisluhovači činí vše aby vás podnítili k tomu abyste si volily zlo. 

 – Konat skutky lásky k chudým, ale myslit si že váš bližní, který by také
chtěl pomoct, není na úrovni svých tužeb ve srovnání s vašimi, pak ono
dobro které je ve vás nemůže dát všechnu svou příchuť.

 – Konstatovat že někdo nemyslí tak jako vy z vás činí bytosti bez dobroty
vůči těm nejslabším.

 – Poslouchat někoho kdo mluví proti někomu schvalujíc jeho slova, tím mu
dokazujete že zlo je nad dobrem. 

 – Pomlouvat chování vašeho bližního s odpověďmi které se vám zdají
neškodné: ’to je blboun, on je povaleč, to je hlupák...’ to necháváte zlo pod-
vádět vaše dobré skutky. 

 – Konat gesta dobroty a zavřít dveře někomu kdo toho může udělat právě
tolik co vy, tím prohlašujete válku dobru. 

 – Mít pocity dobroty pěstujíce drzost, tím se zlu vždy podaří udusit dobro
které vás živí. 

Vy jediní jste pány vašich voleb. Nikdo se do vás nemůže dostat aby vás
tak nutil se rozhodovat, i když všechny stvořené děti jsou ve vás: vy sami jste
svobodnými si volit. Láska je v každém z vás. Spolu vy v sobě máte moc lásky,
a to vám dává sílu odporovat zlu které vás chce mít v neštěstí. Skrze mne,
vašeho Vykupitele, jste dostaly sílu odpustit si a navzájem se milovat.

To poznáním dobra a zla jste vše ztratili. Byli jste v úplném poznání
dobra, a nic, naprosto nic, vám nebylo odmítnuto. Poslušnost vůči Bohu z
vás činila dokonalé bytosti k obrazu Božímu. Proč, dnes, dítě stvořené láskou
je v utrpení když jiné dítě stvořené láskou mu učiní nezdvořilou poznámku?
Protože ztrácí pokoj před pocítěným utrpením. Je v něm stále tato volba:
dobro které chce jeho souhlas aby rozvinulo svá dobrodiní dobra které
pochází od Boha nebo zlo které ho chce ovládnout aby tak zlo panovalo nad
dobrem. 

Dívejte se na sebe jako na bytosti které musí prožívat utrpení Božího
odloučení, a pochopte že vy všichni máte toto utrpení v sobě neboť již nejste
dokonalými jako můj Otec, váš Stvořitel, je dokonalý: máte se jimi opět stát.
Vaše putování ne zemi vás vede k vašemu zbožštění: ke štěstí být neposkvr-
něnými skrze milost. 
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Utrpení které zakoušíte, když se necítíte milováni tak jak chcete být milo-
váni, vás vede k vašemu já a vaše já činí že prožíváte falešné naděje: ’Proč on
mne nemiluje? Co jsem udělal abych si zasloužil tato slova? Kdo mne bude
milovat takového jaký jsem? Kdy pozná svět pokoj? Kdy bude na zemi štěstí?
Kdo se snaží být opravdovým v tomto prolhaném světě? Vyjdi ze svého já a
dej poznat své osobě tvé ano a bude ti lépe s těmi ostatními!’ Toto já je vaše
já. Je nehodné dítěte které se dává Ježíšovi. Pouze Bůh se dává, ne dítě které
žije ve své bytosti jsouc pánem svého ano. 

Těmito slovy, vy necháváte vyjít to co je ve vás zraněno a vaše já se utěšuje
vašimi vlastními slovy. I když v těchto slovech není naděje, vy je vyslovujete s
vaší vlastní nadějí která je bez účinnosti, bez budoucnosti na zemi. Mé děti,
naděje je nadšení bezpodmínečné lásky která způsobuje že všechny Boží děti
chtějí být jedno aby tak žily takové jaké byly stvořeny. Když trpíte kvůli
někomu kdo nedává pozor na bytost kterou vy jste, vy samy nedáváte pozor
na lásku kterou byste pro něho měly být: trpíte že nejste milovány a nevidíte
zraněnou lásku v druhém. 

Pomyslete na všechny ty kteří jsou ve vás, co jim dáváte? Vy nemůžete být
nějakým já, neboť toto já se odděluje od druhých. Vy jste všechny stvořeny
abyste utvářely jeden celek: celek stvořený Bohem. Proto se musíte na sebe
dívat s novým duchem, s novým srdcem. Vstupujete do světa lásky kde vše je
láskou k jedněm i k druhým před vaším jediným Bohem. 

Ti kdo jsou kolem vás se musí také na sebe dívat, aby tak poznali že Bůh
sám je Pánem v životě každého dítěte. Milovat dříve než konat, to je žít to co
Bůh žádal od svých apoštolů: vše nechat pro něho. To je to nedůležitější
dobro které se má konat aby tak všechno dobro které se bude konat plynulo z
tohoto dobra, a pouze tehdy budete konat dobro rádi.

Kdo z vás je připraven žít z lásky k vašemu jedinému Bohu aby tak ten
mohl pomoct těm které milujete? Mé děti, dobro je milost kterou vám
dávám, vám které mne o to prosíte, abyste se tak mohly uskutečňovat. Jestliže
mne žádáte o tuto milost myslíce si že to nedokážete, Bůh to ví a nebude vám
moct udělit to co si nemůžete vzít, dá vám milosti abyste mohly žít vaše
následky. 

Nedůvěřovat v Boha vám dává vstoupit do utrpení sebe. Je třeba vidět a
chápat vaše utrpení aby se mohlo přijmout, a když vy mi dáváte přednost
před sebou, můžete vidět v ostatních že to co vám činí je nedostatkem lásky k
mým zákonům lásky a ne k vám. Mé zákony jsou neproniknutelné neboť já
miluji bezpodmínečně, ale vaše zákony jsou proniknutelné neboť vy jste udě-
laly zákony ke komandování. 
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Kvůli duchu tohoto světa, vy jste se připoutali k pozemským zákonům
více než k mým zákonům. ’Je zakázáno činit toto anebo tamto, je zakázáno
lhát v tomto anebo v tamtom případě, je zakázáno brát toto anebo tamto, je
zakázáno zabíjet’: tyto zákony nejsou v moci milosrdenství, ale v lidských
zákonech které soudí, které trestají, které uvězňují, a které odnímají život. 

A vy máte v sobě tyto zákony: ’Já nemám rád když se ke mně mluví tímto
anebo tamtím způsobem. Nemám rád když se na mne někdo dívá tímto
anebo tamtím způsobem. Nemám rád slyšet toto anebo tamto. Nemám rád
když mi někdo učiní toto anebo tamto. On nemá rád toto a tamto. On není
láskou kvůli tomuto a tamtomu.’ Kdo věří v Boha umí milovat Boha více než
sám sebe, více než své vlastní děti a všechny ostatní, a za této jediné pod-
mínky vy se naučíte žít to co máte žít: mé zákony lásky abyste poznaly pokoj,
radost a lásku. 

Překročením smrti, vy poznáte život: zemřít sobě samému aby se žilo v
Bohu. Bůh vás postavil společně na zem abyste si navzájem pomáhali s jeho
milostmi, neumístil vás spolu bez pomoci Nebe. Buďte dobrými jako dítě
které důvěřuje v to co Nebe do něho vložilo. Bůh jej učí hledět na sebe s lás-
kou aby tak bylo dobré samo k sobě i k těm které miluje.

Své nedostatky, ty ono zná a nechce je ignorovat, proto si říká: ’To v mé
slabosti si jsem vědom že potřebuji Boha. Když mi Bůh dává pocítit mé
následky, pak cítím svou sílu která mi dává postoupit k Bohu.’ Naučilo se
důvěřovat v mé milosrdenství, neboť mi dává vše co je proti němu i svému
bližnímu. 

Je přesvědčeno že já vše beru, tak že pociťuje trvalý pokoj neboť zůstává v
důvěře, i když v jeho životě nebo v životě těch které miluje jsou tělesné nebo
afektivní zkoušky. S mými milostmi se naučilo že já působím v něm i v nich,
ne tak jak ono a oni to chtějí, ale tak jak to chce můj Otec, neboť jeho důvěra
ve mne je opravdová: jsem jeho Bohem Lásky.

Toto dítě které chce v sobě jen dobro, již nechce poznávat zlo. Uznává že
zlo v něm umístilo svůj jed. Když v sobě pociťuje tento jed, dívá se na sebe
tak jak je: vidí a chápe že dobro by takto nemyslilo, že dobro v něm by toto
nečinilo, že dobro v něm by toto neřeklo. Neospravedlňuje se před touto evi-
dencí. 

To zlo u něho chce aby činilo zlo ostatním sloužíce si tím co se mu poda-
řilo nechat do něho vstoupit: ono to ví. A to k Ježíši chce jít: uznává že potře-
buje jeho slova která osvobozují. Cítí se svobodným ve svých rozhodnutích:
žít v dobru nebo přijímat zlo. Když nekoná dobro, ví že již není dobrou
bytostí, a aby se jí opět stalo je třeba aby prožilo to co zaselo. Jestliže chce být
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dále dobrým, zůstane čistým, v pokoji, v radosti a v lásce. Chce prožívat svůj

život v mém Životě po celou věčnost. 

Já sám, Ježíš, jsem jej vzal do sebe aby tak bylo členem mé Církve. Stává se

mnou, Kristem, neboť je to skrze mne co se všechno mění. Ono již není v

něm, neboť jeho život je jenom utrpení. Ono je mrtvo ve mně, a já žiji jeho

život. učinil jsem z jeho života můj Život, aby ono žilo ve mně svůj život.

Milujíc všechny děti mého Otce, ono vstoupilo do mých ran. Ty se otevřely

aby jej přijaly. Nic nemohlo přijít od něho, vše je jen ode mne. Jsem to já kdo

prolil svou Krev abych jej očistil ode všeho zla; to co v něm zůstalo, to je

dobro a ono ho spolklo: v něm se vše omylo. Skrze mne se stalo tím čím bude

po celou věčnost. 

Mé děti, dávám vám ze mne vše, jsem Láska a miluji vás. Vy jenž mne

obýváte, vy všechny jste součástí mne. Jedl jsem s hříšníky, pracoval jsem

abych si vydělal na svůj chléb, chodil jsem mezi zloději, svěřil jsem své peníze

jednomu lakomci, dával jsem těm kteří mne nemilovali, odpustil jsem těm

kteří mne vydali na smrt.

Ano, prožil jsem to co moji apoštolové měli prožít, konal jsem ty samé

skutky co moji učedníci měli konat, poznal jsem všechno to co ti kteří mne

následovali měli poznat a přijal jsem všechno to co vy všichni, moji vyvolení,

jste měli přijmout z lásky k Církvi. Když vy se chováte tak jako já jsem se

choval, jste mnou: jste dobrem, jste dětmi Božími. 

Zlo plodí zlo, ale zlo nemá první místo v dítěti Božím. Nechte mne vám

vyprávět jeden příběh. «V dávném čase, nějací lidé nikdy nepotkali dobro.

Vše co potkávali je strašilo a přinášelo to jen nesváry, zmatky mezi nimi. Již

nemohli spát aniž by si zavřeli dveře na dva zámky. To co slýchávali v noci

činilo že se třásli strachem. 

«Zlo se zmocnilo lidí této vesnice. Vstoupilo do nich kvůli satanistickým

obřadům jistých lidí daných černému ďáblu. Křičelo se pod ranami bičů,

naříkalo se bolestí, mučilo se pro vyražení, obětovalo se oběti tomuto vlčímu

bohu. Vše bylo tak hrozné že i ve dne lidé chodili podél zdi ze strachu aby

nebyli dotazováni těmito osobami které neměli žádné skrupule. 

«Jednoho dne, jeden vlk přišel do ulic této vesnice hledat stravu. Ti lidé

byli tak vyděšeni že nikdo nevyšel aby ho zabil. Myslili že má v sobě všechno

zlo a že jestli ho zabijí, to zlo z něho vyjde aby skočilo na ně a pak zase zabilo

je. Za několik hodin, lidé kteří odešli brzy ráno aby se potulovali kolem ves-

nice se vraceli domů. Nikdo nechtěl vyjít se svého příbytku aby je varoval že

je tam nebezpečný vlk který se potlouká po ulicích vesnice. 
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«Ale nic z toho co si představovali se nestalo. Ten vlk nechtěl nikomu
ubližovat, vklouzl za krabice aby ho nebylo vidět. Někteří se k němu přiblížili
a zjistili že skutečně nebyl zlý: ’Jak může vlk být bez divokosti?’ Nemohli na
to odpovědět, neboť v nich bylo tolik zla!

«Ten vlk zůstal nějaký čas v této vesnici a jedl to co se mu házelo okny. Po
jeho odchodu, se již nesnažili zavírat dveře na dva zámky, bylo to jako by byli
viděli nemožné se stát možným. To dobro v onom vlku v nich něco změnilo:
dobro existuje i když to tak nevypadá. To co viděli a to co slyšeli venku
nebylo nutně v nich. Nyní poznali něco jiného než zlo. Již nikdy, do
budoucna nebudou takoví jací byli před návštěvou onoho vlka. 

Mé děti, když někdo žije ignorujíc sílu dobra která je zdrojem štěstí,
obrací se k neštěstí druhých které způsobuje vaše neštěstí, neboť zlo ve vás
koná své dílo: život se zdá každého dne jako všední den, smutný a zneklidňu-
jící. Jak mnozí říkají: ’Štěstí neexistuje protože je nemožné žít stále jako
dobrá bytost. Dobro, to my chceme dělat, ale s čím? Bez peněz, to není
možné! Nikdy na této zemi nepoznáme štěstí, a ani po smrti, nejsme si jisti
jestli půjdeme do Nebe. Kdo se vrátil aby nám řekl že Nebe existuje? 

Úmyslně, vy zavíráte dveře naději. Ve vás je stále něco: dobro. Když se mu
nechá místo, ať je jakkoliv malé, je vždy dobré jej pocítit ve svém každoden-
ním životě. Zlo se bude moct marně snažit zabrat všechno místo dávajíc vám
pociťovat ta nejhorší utrpení, vždy ve vás bude dobro které vám bude ukazo-
vat že ano je to možné žít na zemi jakožto dobrá bytost a že dobro je v kaž-
dém. 

To počínaje vámi se vám svět bude zdát dobrým. Zlo ztratí místo v tomto
světě a jiní jako vy začnou vidět a chápat že jen ti kdo milují konat kolem sebe
dobro mění tvář země. Je třeba věřit že Dobro zvítězilo nad zlem. 

Mé děti, tento příběh, jsem vám předložil abyste věděly že svět lásky se
buduje z vás, mých vyvolených. V Církvi, všechno dobro které je ode mne, já
vám jej dávám abyste tak vy byly dobrými ke každému z vás. Vy jste všechny
ve mně a všechny máte v sobě tu samou dobrotu; ta je bez mezí, neboť celá
má Bytost je dobrota. 

Musíte být dobrými k druhým, i k těm kteří způsobují že trpíte, neboť
když vy jste dobrými k jedinému z vás, všichni z toho mají užitek, i ti kteří
vás pronásledují. Jste v tom samém příbytku, v mé Církvi. Láska je jedna a
Církev je jedna: všichni pro všechny. Já jsem Zakladatel mé svaté mystické
Církve.

Ale věřit ve vás samotné, to je věřit v nemožné, to je ničit vás a ničit ty
které milujete. Bůh do vás vložil svou sílu a to s jeho silou vy můžete projít
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skrze své těžkosti. Působit, to je uskutečňovat se jakožto bytost znalá věci s
vašimi talenty které do vás Bůh vložil. Neříkejte že je již moc pozdě, pro
Boha není nikdy pozdě. Já jsem k vám přišel abych vám ukázal že jen láska
vítězí nade vším. 

Mé děti, celý tento obsah je pravda. Jděte se podívat do Evangelia, najdete
tam tato slova. Bůh vám dává milosti abyste tak byly odevzdáním. Buďte
dobrými, již nekomplikujte svůj život. Prokažte si přece laskavost: Život
Věčný je u vašich dveří, neodvracejte se od něho, věřte ve vaše věčné štěstí.
«Kdo žije ve mně má Život Věčný». Čtěte, mé děti, má slova, ta jsou světlem.
Čiňte to pro sebe, a pro svého bližního. Milujte mne, já vás tolik miluji!

Ježíš

JÁ JSEM LÁSKA, BUĎTE LÁSKOU
Velká je má radost když vím že jste v mé Bytosti. Když vy se dáváte Bohu,
beru vás takové jaké jste. To já z vás činím děti které se chtějí líbit jen svému
Bohu, neboť nic nepochází od vás, vše je od Boha. Tento svět se musí naučit
se dávat a vy se musíte naučit dávat se tak jak já chci abyste se dávaly, aby tak
můj svět lásky byl pro vás. 

Jak se naučit dávat se? S láskou Boží. Láska je v každém z vás, ta spojuje
duše které milují pouze Boha. Když duše jsou v pohybu lásky, tělo poznává
lásku. Duše jsou stvořeny k obrazu Lásky. Jsou unikátní a mají všechny tu
samou potřebu: milovat Boha. Každá duše je unikátní v očích Božích, on ji
živí svými milostmi. 

Jsou to milosti které dostáváte, skrze vaší duši, jenž vás otvírají všemu co
přichází z Nebe. Jestliže přijmete žít v Bohu, přijmete že vaše tělo bude v
poslušnosti vůči Bohu. Pouze vaše duše neztratila krásu před Životem. V
Bohu, vaše ano Bohu bylo osvobozeno oním Ano Syna Božího, a vaše duše
se opět nalezla ve světle Božím: uviděla se jak se koupe v moři lásky utvoře-
ném z oněch ’miluji tě’ Živoucího Boha pro všechny jeho děti. 

Mé děti, to s mou láskou ke každé z vašich duší vy můžete vstoupit do
lásky Boží. Vaše duše ta patří Bohu. On do ní vložil svou nádheru, je učiněna
k obrazu Božímu. Kvůli vašemu tělu které má v sobě poznání zla, vy máte
potíž pochopit krásu vaší duše která vás obývá a ztratily jste vizi nebeských
věcí. 

Již nemůžete vidět dokonalost tak jak je. Bůh Láska vám seslal Svatého-
Ducha abyste tak vstoupily do toho co je pro vás důležité uvidět a pochopit k
tomu abyste konaly Vůli Boží, a má Vůle je dát vám vstoupit do světa kde vše
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je jen dokonalost; ale vám je zatěžko poslouchat Boha, často ztroskotáváte
před Láskou která vás žádá abyste si zasloužily to co vám bylo dáno zdarma. 

Mnoho úsilí z vaší strany bylo vykonáno, ale zbývá vám ještě tolik vykonat
abyste pochopily že jen bezpodmínečná láska k Bohu a ke každému z vás
vám opět navrátí zrak vůči tolikeré nádheře jíž je vaše stvoření. Já jsem vás
stvořil dokonalé a tím že se budete chtít opět nalézt takové jaké jste, uvidíte
to co Bůh do vás vložil. Můj svět lásky může přijímat pouze děti poddajné
mé Vůli. 

Mé děti, je důležité abyste jimi byly: musíte být poddajnými vůči tomu co
vám dávám poznat. Já jsem Slovo, každé slovo je ve mně. Jestliže odmítáte
jedno jediné z mých slov, nemůžete být v tomto pohybu lásky který vám dává
vniknout do světla abyste tak pomáhaly každému ze stvořených dětí, které
jsou ve vás, vstoupit do mého světa lásky. To co chci pro vás, chci pro všechny
vyvolené mým Otcem.

Jsem to já kdo činí že jednáte v tomto pohybu poznání, ale je třeba sou-
hlasit. Já jsem Slovo, ne vy. Kdo jste vy? Stvořené děti. Vy v sobě nemáte moc,
pouze Bůh má Moc. Jste stvořeny protože Bůh to chtěl a Bůh do vás vložil
svou Vůli. V jeho Vůli, tam je síla, a to co jste je z jeho Vůle: vy v sobě máte
sílu. V Bohu, tam je všechno, a ve vás jsou všichni stvoření. Vy jste všechny
společně v Božím celku a jste utvořeny abyste sloužily Bohu a klaněly se
Bohu. 

Bez Boha vy nejste ničím. Já jsem Moc, obsahuji vše. Bůh do vás vložil sílu
abyste mu sloužily. Proč sloužit svrchované bytosti když ona může vše bez
vás? Protože já jsem Láska. Stvořil jsem vás ke svému Obrazu, a abyste byly k
mému Obrazu vložil jsem do vás svou Vůli jenž je láska. Má Vůle je dát vám
vše abyste tak byly v mé Vůli která dává. 

Láska se nepřestává dávat.

 – Bůh si dává lásku: vše je jeho a vše se mu vrací.

 – On se nesnaží kontrolovat váš život: váš život je od něho.

 – On nechce děti které by byly otroky jeho lásky: jste stvořeny k jeho
Obrazu. 

 – To co vidí když na vás hledí: svou lásku která se rozmnožuje v naprosté
svobodě.

 – Nic není mimo lásku Boží: vy a to co vy konáte činí jeden celek. 

 – Jste jako Láska která se dává, a jako Láska, vše se k vám vrací: vy jste láska. 

 – Láska ve vás utváří sílu: celek.
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 – Jeden ve všech a všichni v jednom: síla lásky.

Vy nejste stvořeni abyste byli bohové. Kdybych vás byl stvořil abyste byli
bohové, byli byste sami se sebou bez Boha a bez vašeho bližního. Ano,
nemohli byste být s vaším Stvořitelem, neboť ve vašem já by byla moc, a
nemohou být dvě plné moci, dva bohové. Otec, Syn a Svatý-Duch jsou tři
Osoby v jednom jediném Bohu. Tři Osoby které se milují, které se dávají: to
je moc Lásky. 

Kdo dokáže pochopit kdo je Bůh? Bůh. Nikdo nemůže, mimo Boha,
poznat Boha. 

 – Bůh je ten Věčný: on je ten Dokonalý Duch. 

 – On nemá začátek, on nemá konec: vy máte začátek.

 – To kvůli jeho lásce jste byli stvořeni: následek lásky jste vy.

 – Bůh je Bůh: není žádná příčina existence Boží. 

 – Bůh je Absolutnost: vše vychází z Boha. 

 – Vy jste stvořeni Bohem, Bůh z vás učinil své děti.

 – Bůh je nekonečný: on je ten Věčný.

 – On je ve svém všem: vše co existuje pochází od něho. 

 – On vám daroval život: jeho Dech je ve vás. 

 – Bůh na vás hleděl: rád se na vás díval. 

Miluji vás, mé děti, je důležité abyste se na sebe dívaly pohledem Božím.
Láska ve vás pochází z lásky Boží k vám všem. Když se Bůh dívá kdo jste,
dívá se na sebe a vidí své dílo: vás společně jenž jste dílem Božím. Vzhlíží na
vás svým pohledem lásky a stará se o to aby vám to dokázal. 

Můj svět lásky je pro živoucí děti, a je to láskou Boží že jste živými. Upo-
zorňuji vás že ani jeden si nebude myslit že jeho poznání dluží tomuto světu
který mu dal poznat dobro a zlo na této zemi. V tomto okamžiku, vy se
nedokážete ubránit žít podle znalostí tohoto světa. 

Váš duch je kontrolován vašimi znalostmi, neboť myslíte jen na ukojení
vašich smyslů, a k ukojení vašich smyslů vám je potřeba peněz: dychtily jste
po tom abyste žily ve světě podle vaší míry. Vy nevíte jak milovat bez pod-
mínky, neboť v sobě máte slabost a ta je následkem neposlušnosti. Já jsem se
dal z lásky umíraje na Kříži abych vás vykoupil, a vy jste se staly svobodnými
odmítnout zlo.

Bůh vás spasil od věčné smrti, ale vy žijete pod jhem neposlušnosti, a to
vás udržuje otroky potřeb těla, a touto skutečností, vy se dopouštíte hříchů.
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Já jsem poslal všechen hřích na smrt, a kvůli poznání zla, zlo vás ponořuje do
proradnosti hříchu, a když vy okoušíte zlomyslnost hříchu, vzdalujete se ode
mne. 

Moji maličcí, to proto že tělo je pod vlivem zla vy vidíte jen to co je na
povrchu. Tělo které trpí je tělo které zápasí s utrpením aniž by opravdu
vědělo co by mu ulehčilo. Protože máte strach že již nepoznáte blaho, to zlo
ve vás vás činí otroky utrpení, a to utrpení vás ovládá. 

To vaším trpícím tělem vás zlo rozděluje. Dávajíc vám poznat strach, vy
ztrácíte pokoj nezbytný k vašemu blahu a zlo vás činí skoupými: ulehčit
vašemu utrpení aniž byste myslily na to že váš bližní potřebuje milosrdenství.
Vaše vůle předbíhá váš dar lásky který je dávat se z lásky, neboť poznání zla
činí že trpíte. 

Jak mnozí z vás nechápou že lidská vůle je nositelkou utrpení? To s vaší
vůlí vy vstupujete do poznání zla. Vstoupit do poznání zla neznamená že
trpíte, to když dáváte souhlas k tomu že učiníte to co je zlé vy trpíte a činíte
že stvořené bytosti na zemi trpí. 

Vůle je činná když vaše touha je v onom chtění. Vše z vás je v uskutečňu-
jící akci jakmile vaše myšlení a váš čin jsou připraveny aby se dopustily.
Dopustit se čeho? Toho co se vám chce učinit. Vaše vůle se živí vaším živo-
tem, neboť vy nemůžete vypustit z vaší bytosti myšlenku doprovázenou
činem jestliže ji neprožíváte. 

Jak vás může vaše myšlenka přivést k tomu abyste učinily nějaký čin? Vaše
myšlenka je ve vás a ve vás je život, a v životě je láska a láska dává; tak tedy,
vaše myšlenka dává to co ona je pro ve tělo aby tak vaše tělo bylo v akci: váš
život je v pohybu. Řeknete mi: ’Ale proč činíme zlo zatímco je to láska která
dává aby se onen skutek uskutečnil?’

Zlo je kolem vás: pohybem vkládá své léčky do vašeho života, a aby byly v
pohybu, zlo potřebuje život, a život to jste vy, ne to zlo. Když někdo činí sku-
tek který nese zlo, jelikož v sobě máte život, jste ve spojení s touto osobou
která má v sobě život; nejste ve spojení s jejím rozhodnutím, ale to co si tato
osoba zvolila učinit je ve vzájemném působení s tím co vy si zvolíte učinit. 

To znamená být v přítomnosti od jedné osoby ke druhé, a to co ona uči-
nila vás může ovlivnit jen jestliže to chcete. Tato osoba která je ve vás je v
pohybu života s tím co učinila. V pohybu života, tam je láska, a láska vám
dává to co ona učinila, je tam střetnutí: ona a její skutek, vy a vaše volba. Vy ji
musíte milovat, ne to zlo co učinila. 

Jestliže vy přijmete učinit zlo tak jako ona ho učinila, vaše myšlení, které
je v lásce, respektuje vaší volbu, a život se dává: je zde skutek který se vyko-
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nává. Láska nenutí aby se zvolilo raději dobro než zlo, láska je svobodná. Já
jsem Láska a já vás chci svobodné. Jelikož vy jste si zvolily učinit zlo, zlo které
učinila ona osoba a to zlo které vy si volíte učinit se setkávají, živí se a živí vše
to co je zlé: zlo v pohybu skrze pohyb života.

Zlo, které je v pohybu, což může být v pohybu života aniž by do sebe
zahrnovalo všechny ty kdo jsou v pohybu života? Ne, mé děti, to co ta osoba
učinila a to co vy učiníte bude v životě Božích stvořených, neboť vy jste v
jejich životě. 

I když ono zlo které je v pohybu není vaším myšlením a vaším činem, vše
vstupuje do pohybu života. Nejste to jen vy kdo jste v životě, ale to co vy si
zvolíte ovlivní všechny děti Boží protože jsou v životě, a je pouze jeden Život:
ten Boží. Bůh je Život a vy jste skrze Boha v životě: dostaly jste Dech od
života, a ten je v každém z vás. 

Poznání všeho dobrého je v Bohu a poznání všeho zlého je ve Zlu. Bůh
není zlo, Satan je zlo. To je poznání zla které vy máte v sobě, ne Zlo jímž je
Satan a jeho přisluhovači. Bůh zná všechno zlo, on nemá v sobě zlo. V oka-
mžiku kdy vás Bůh stvořil ke svému Obrazu, zlo ve vás nebylo; protože jste
nebyly Bohem, neznaly jste zlo, a neměly jste poznat zlo.

Jak to že zlo má místo v existenci? Zlo existuje kvůli jistým andělům kteří
se odmítli klanět Synu Božímu. Jejich odmítnutí z nich učinilo zlé anděly. Ve
všech andělech bylo pouze dobro a dobro zmizelo v těch kteří byli proti
Bohu. To Bůh Otec chtěl aby se jeho Syn ukázal s hmotou, a to co Bůh chce
to chtějí andělé, neboť vše v nich je ve Vůli Boží. Když jeden nechce Vůli
Boží, je proti jeho Vůli. 

Boží Vůle je nezměnitelná: vše v Bohu je dokonalé. Bůh si neprotiřečí: nic
se nestaví proti Vůli Boží, neboť vše je láska. Dokonalost je ve Vůli Boží.
Když Satan a andělé, kteří hleděli na Satana, chtěli něco jiného než Vůli
Boží, duch dobra který je z Boha se stáhl z jejich ducha, a ono dobro v nich se
vytratilo: utvořila se v nich prázdnota. Protože byli stvořeni aby se klaněli,
sloužili a nazírali na Boha, tito duchové se obrátili k sobě-samým. 

Mají ducha zla: opak dobra, neboť zlo se stalo jimi. Byli dokonalými
duchy stvořenými k obrazu Čistého Ducha. Bůh je Duch. V Duchu je pouze
dobro. Dobro je dokonalé: Bůh je Dobro. Oni byli stvořeni aby milovali
Boha více než sebe-samé. Protože nemilovali Boha před sebou, ztratili
všechny Boží vlastnosti. Vše čím oni byli v Bohu se proměnilo ve zlo, neboť
již nebyli v Bohu. 

Zlí andělé jsou zlem; mimo tyto zlé anděly, není zla. Pochopte že to jsou
duchové, a duch zla je zlo samo. Skrze zlo jsou nestabilní, pohybují se jako
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průvan, neboť jejich mocí je zlo: jsou to duchové zla. Vše čím jsou je ve zlu.
Nemohou nic dělat jestliže poznání zla se ve vás nedá pocítit. 

Poznání zla je dveřmi které se otvírají zlu. Kdo otvírá tyto dveře? Vaše
vůle. Jakmile vy chcete poznat, váš duch je před něčím co se představuje, a to
co se představuje je prostor do kterého vy můžete vstoupit. Jestliže vstoupíte
do tohoto prostoru, kdo se ukáže? Zlo, neboť váš duch je otevřen k poznání
zla, a zlo činí vše aby váš čin byl pod jhem vašeho ducha. Skrze vaší slabou
vůli, vy jste pod mocí zlého ducha. 

Co je to zlo? To je vše co je proti Bohu. Duchové zla nemohou napadnout
Boha, proto napadají to co Bůh stvořil přeměňujíce to co on stvořil. Nemo-
hou se dotknout dokonalosti, dokonalost by okamžitě zlo odrazila. Přemě-
ňujíce to co Bůh stvořil, lstí mohou nechat vejít ducha zla: ten je jako oni. 

Vezměte si například zvířata. Dříve, zvířata v sobě neměla zlomyslnost,
beránek si mohl poskakovat aniž by se bál lva, neboť Bůh do nich vložil jen
dobro. Když zlí duchové plachtili na povrchu zemském, lstí, ukázali zlo zví-
řatům s úmyslem je ovládat aby je tak přetvořili.

Jsou duchové, zvířata je nemohla vidět, ale mohla instinktem cítit jejich
přítomnost. Jsou to ta maličká jež pociťovala jejich přítomnost, a to učinilo
že měla potíže se živit. Zvířata se živí skrze instinkt, mají v sobě tuto
potřebu. Bez potíží, jdou k matce, aby se živila. Ale jejich nežádoucí přítom-
nost zasáhla ta maličká, a to přivedlo do jejich stáda nepokoj. Samičky matky
poznaly odpor vůči svým maličkým, a tato slabost dovolila duchům zla aby je
ovládli. 

Když jednou byly ovládnuty duchy zla, bylo tam nenormální páření a
jejich geny se smíchaly s jinými geny, to utvořilo nové druhy, a to bylo proti
Bohu. Protože zlí duchové, ani lidé, nemohou tvořit z ničeho, bylo třeba aby
si sloužili tím co bylo již stvořeno. To co není dobré na zemi pochází od
duchů zla: ti si sloužili tím co je zlé aby tak zplodili zlo. 

Jestliže zlo je v rukou dětí Božích, je to kvůli duchům zla. Satan a jeho
přisluhovači nemohou ubližovat dětem Božím leda že by jeho děti, které mají
v sobě život, souhlasily s tím že budou činit zlo. Jak mohou chtít činit zlo?
Lidská vůle má mohutnost která pochází od Boha: volit si v naprosté svo-
bodě. Ale Ďábel je žárlivý, chce všechno kontrolovat, a aby mohl kontrolovat
bylo třeba aby lidskou vůli oslabil. 

Bůh je dobrý, Bůh vás miluje. Což já bych pro vás byl chtěl slabou vůli?
Bůh vás stvořil s vůlí bez nedokonalosti. Každá myšlenka, každý pohled,
každé naslouchání, každé slovo, každý pocit a každý skutek byly dokonalé:
vaše vůle byla dokonalá. Když ono ne Bohu se vám dalo poznat, vaše vůle
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měla na vybranou. Byly jste před zkouškou lásky: konat Vůli Boží mělo být
vaší jedinou vůlí. Když jste si zvolily neposlechnout, to v onom okamžiku se
vaše vůle stala slabou, ne předtím. 

Jestliže dnes, jako včera, si některé děti myslí že jejich vůle je taková jak ji
chtěl Bůh od počátku jejich stvoření, je to proto že jejich vůle se staví nad
jejich ano Bohu. Nic není většího než dítě které koná Vůli Boží aniž by k ní
přidávalo svou vůli. ’Bože, ty jsi více než já, více než má vůle která nechce nic
jiného než ti sloužit, tobě se klanět. Tvá svatá Vůle je ta jediná kterou potře-
buji, aby tak má vůle uskutečňovala tvá díla.’

Bůh od vás odejme všechno poznání zla ve vás, aby tak vaše vůle byla
taková jako na počátku vašeho stvoření. Vy nemůžete pociťovat dokonalá
díla Boží kvůli vaší nedokonalosti, a vaše lidská vůle nemůže být dokonalou v
nedokonalém těle. Kdyby byla dokonalá, bylo by ve vás veškeré poznání pro
dokonalá díla Boží. 

Je to zlo ve stvořených bytostech jenž je proti stvořeným bytostem, neboť
jejich vůle jim uniká. Je tak velké množství dětí které na věky umírají kvůli
nečistým duchům kteří si sloužili zlem které bylo v nich: těmto zlým duchům
se podařilo učinit aby tyto děti daly přednost jejich vůli před Boží Vůlí.
Tento svět ve kterém žijete existuje protože některé děti učinily aby se zrodil:
byla to jejich vůle, a Satan je toho původce. 

Vy víte co z vás Satan učinil, a přesto, kolik je těch kteří dále páchají zlo!
Ano, mé děti, jak mnoho je těch kteří nedokážou nesoudit svého bližního, i
přes své úsilí! Je ve vás slabost a to je bolestné. Jestliže je tam bolest, což to
není tím že máte potíže milovat bezpodmínečně? 

Vy víte že jsem se dal z lásky ke každému z dětí mého Otce. Kolik z vás se
zastaví aby uvažovali o lásce kterou jsem k vám měl? Díváte se na ostatní jako
na cizince ve vašem životě, a přesto oni všichni jsou ve vašem životě. To co
jsem učinil pro ně, z toho vy máte dobrodiní, neboť je máte v sobě. Mé děti,
nečiňte z mé smrti na Kříži smrt pro vás samotné bezcennou: každý těží z
vykoupení každého v každém okamžiku. 

Život přijatý takový jaký je je životem ve vaší věčnosti: všechny životy jsou
ve vaší věčnosti. Jakmile ve vašem každodenním životě vy jednu osobu odmí-
táte, váš den ve věčnosti je bez jejích dobrých skutků: připravujete se o její
lásku. Vše co ona je, je součástí toho co vy jste a její díla se spojují s vašimi
díly, a společně, vaše díla se spojují s ostatními. Uvědomte si že v ty dny kdy
jste byly proti dětem Božím, ze dne na den, jste budovaly váš život na písku. 

Dnes si nejste jisté zda-li poznáte štěstí na zemi jako v Nebi. Radujte se
kvůli těm kteří je poznají, neboť jejich štěstí zvětší vaší radost v Nebi. I když
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někteří z vás nebudou na zemi při mém příchodu ve slávě, protože budete
mít účast na jejich přípravě, vaše odměna bude taková že se nedá slovy
popsat. Mé děti, jak je důležité abyste ode dneška, milovaly bezpodmínečně,
všechny děti Boží. 

Bůh vám pomáhá a bude vám pomáhat milovat. Když si uvědomíte že
slova která říkáte nejsou láskou, je to Svatý-Duch kdo vám ukazuje vaší sla-
bost. Bůh vám dává soudnost rozlišování: rozlišovat dobro od zla, to je
nechat Svatého-Ducha aby vám ukázal že vůle je slabá. Bůh vás žádá abyste
milovaly bez podmínky ty kdo činí zlo a vyhýbaly se tomu činit zlo které činí
oni, neboť Ježíš, umíraje za ně na Kříži, vám ukázal cestu po které máte jít
abyste přišly na pomoc těmto osobám: ani jediný si nezasloužil mou Oběť. 

Vy všichni jste byli ve mně, a skrze mne, jste přátelé všech, neboť vy
všichni jste okusili mého milosrdenství. Být přítelem všech je sílou, a tuto sílu
já ve vás udržuji: jsem Milosrdenství, a odpuštění vás sjednocuje. Co činíte z
mého daru lásky který je také vaším darem: milovat až k darování života?
Žádná osoba se nesmí být dána stranou ve jménu vašich důvodů. Což já dám
stranou bezpodmínečnou lásku abych vám udělal radost, vám kdo myslíte že
máte důvod k tomu abyste nemilovali bezpodmínečně?

Jsem to já, Bůh, který jsem ve všech dětech které jsem stvořil, a když vy
vyslovíte slova působící škodu jedinému z těch mých, jste příčinou utrpení ve
všech stvořených. Vězte že tato slova vám přinesou jejich dluh. Nebuďte pří-
činou vašich utrpení, ale příčinou vašich dobrodiní. To okamžitě je musíte
podepřít abyste tak žili lásku Boží. Nečekejte až vás přijdou požádat o
odpuštění abyste jim odpustili, zítřek je příliš dlouhý a další zítřek ještě víc;
zůstanete slepými vůči kráse vašeho nitra. 

«Jednoho dne, jeden člověk který si myslil že jedná správně před svými
bratry a sestrami si řekl: ’Dám si stranou nějaké peníze abych tak jednoho
dne mohl mít zajištěné stáří.’ Začal si hromadit koruny, a aby se motivoval,
došel k závěru že si dá nějaké stranou pokaždé když udělá nějaký dobrý sku-
tek ke svému bližnímu. Každý den byl naplněn jeho namáhavou prací. 

Jedno odpoledne, zatímco pracoval na poli, uviděl nějaké dítě které při-
cházelo k němu. Zeptal se ho: ’Co tu děláš místo toho abys byl ve škole?’

Dítě odpovědělo: ’Vyšel jsem brzy dnes ráno abych si šel hrát se synem té
dámy která chodí k mé mamince. On je nemocen. Chtěje udělat dobro,
nevšiml jsem si hodin, a jsem pozdě do školy.’

Posazen na svém stroji k obdělávání půdy, ten člověk se ani nepohnul a
řekl: ’Ale můj chlapče, co já pro tebe mohu učinit, pokračuj ve své cestě!
Vždyť dobře vidíš že jsem zaneprázdněn a že tě nemohu zavést do té školy?



45

Ostatně, je čas aby ses vrátil domů. Ráno uběhlo a poledne je vysoko. Já
musím dělat na poli, neboť přijde čas sklizně.’ 

Ten malý podotkl: ’ To je pravda že ráno už uteklo a že poledne je vysoko.
Je také pravda že čas sklizně nebude dnes a že je ještě dost času dělat okolo
sebe dobro, až do dne kdy budeme musit odevzdat účty za dobro které jsme
učinili. 

’To je pravda’, řekl ten člověk, ’tak dělej to co máš dělat a nech ostatní pra-
covat aby se uskutečňovali když je hezky.’

Ten malý mu řekl: ’Ale tento čas se nepočítá podle hodin práce, ale podle
lásky která se dává. K čemu slouží uskutečňovat se počítajíc hodiny práce
když láska prochází kolem nás aniž bychom jí využili? Copak láska není
důležitější než pracovat pro to co nevydrží?’

’Ale, můj mladíku,’ řekl ten co si chtěl vybudovat svoji budoucnost z
peněz, ’já pracuji pro mé dobro, a pokaždé když udělám nějaký dobrý skutek,
dávám si stranou peníze na zítřek.’

Ten malý řekl: ’To je velmi rozumné sbírat si peníze na zítřek. Podívejte
se vy sám: já mám dvě ruce, mám dvě nohy, a můj přítel již nemá své nohy.
Ale on si nahromadil poklad který rád každého dne rozdává těm kdo k němu
přijdou.’

Ten člověk, zasažen zvědavostí, mu řekl: ’Co to je za poklad který roz-
dává?’

Ten malý chlapec rozevřel své ruce: ’Podívejte:’ Měl ve svých rukou něco
nádherného : ’jsou to radosti lásky.’

’Radosti lásky!’: řekl ten druhý.

’Ale ano’, řekl mladík, ’láska je v jeho očích, v jeho slovech, v jeho naslou-
chání, v jeho gestech. Všechno co vychází z mého přítele je tak krásné že na
něho prší zlato když říká ona ’miluji tě’. 

Tento nechápal že vše to co prožil tento mladík bylo pro něho tak důležité
že z toho zapomněl na školu. Jeho život byl v lásce a láska řídila jeho život.
Vše kolem něho mělo jen jeden jazyk: ten lásky. 

Může se všechno mít když se nad míru nesmírně miluje a to co se dělá
nemá cenu. Ale pro tohoto člověka který myslel jen na zítřek, čas nebyl ten
nejlepší; on bude čekat až do dne kdy uskuteční svůj život, ten který si vyty-
čil.

 – Na kdy tento den? Vše na zítřek.
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 – Bude ho žít? Ti kdo budou v těchto dnech jenž přijdou to řeknou. Zatím,
vše co bude dělat bude mít příchuť jeho tužeb.

 – Za kolik oceňuje svůj život? Za peníze dané stranou. 

 – Což nemá větší cenu než jeho koruny? Pro něho ne, on postavil cenu
svého života na úroveň peněz. 

 – Co se mu přihodí? Každý den, za všechno co učinil, mu čas přináší jeho
dluh, a on dělá dále to co pokládá za důležité. A láska prochází každého
dne aby vlila svůj poklad, ale on si nedává čas na to aby se zastavil. 

Mé děti, je třeba milovat aby se mělo poklad k rozdávání, ale když tu
nejsou dobré myšlenky, dobré pohledy, dobré naslouchání, dobrá slova,
dobré skutky a dobré city, vaše bytost se nemůže naplnit láskou. Láska je jako
poklad, stojí za všechno zlato světa, a je ve vašem dosahu. Bezpodmínečně
milovat otevírá vaše srdce které se plní láskou aby tak mohlo čelit utrpení
zaviněnému světem nemajícím čas zastavit se nad láskou. 

Kvůli vašim pocitům vůči těm kdo vás zraňují nebo zraňují ty které vy
milujete, vy zvětšujete svoje utrpení. Vašemu zraněnému srdci chybí láska, a
jste to vy kdo se připravujete o lásku. Jste pro vás samé příčinou bolesti. Je
pravda že trpíte když se na vás zapomíná, ale vy jste utvořeny k milování, a
láska to je síla. 

Když vám někdo působí utrpení, vaše utrpení se stává ochranným štítem
anebo houbou. Jestliže věříte v lásku která vás obývá, láska vám dá svou sílu a
budete schopni žít aniž byste se zničili. Ale když si myslíte že tento někdo
vás musí milovat abyste již netrpěli, již nejste vámi samými, stáváte se bytostí
která vstřebává utrpení jako houba vstřebává všechnu tekutinu. Jelikož již
nejste schopny pociťovat lásku která vás obývá abyste se tak zahrnuli radostí,
kde je ta láska která vás obývá od vašeho stvoření? 

Když žijete myslíce si že to jsou ostatní kteří vás mají zahrnovat láskou
abyste tak cítili lásku kterou potřebujete, stáváte se bytostí bez hloubky: neu-
stále chcete lásku přicházející od ostatních abyste tak vyplnili toto prázdno.
Vaše láska je pod mocí ostatních zatímco jejich láska je pod mocí ostatních.
Kdo může naplnit vaše potřeby lásky? Vy-sami jenž jste stvořeni z lásky
Boží. 

Jestliže zanedbáváte vaší lásku, živíte vaše utrpení a prožíváte ho. Láska je
ve vás a utrpení je ve vás, a tyto vám patří. Služte si vaší láskou abyste se tak
chránily před vámi-samými a vaše utrpení bude pod mocí síly lásky, neboť ti
kdo jsou ve vás mají v sobě lásku k vám. Já jsem ve vás, vy jste ve mně a já jsem
ve všech dětech mého Otce: vaše bolest zaviněna vaším nedostatkem lásky
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vůči vám-samým se šíří od vás na všechny stvořené, neboť jste byly stvořeni k
mé podobě.

Utrpení se šíří nedostatkem lásky. Jste to vy-samy jenž si dáváte to co vám
náleží: sejete, sklízíte a prožíváte, a ti kdo jsou ve vás jsou v tomto pohybu
utrpení. Přestaňte ze sebe dělat nastroje v rukou Ďábla, to je on který vás
podněcuje abyste nemilovaly tak jak byste se měly milovat a jak byste měly
milovat ostatní. Děti Boží nesmí být proti dětem Božím. 

Když jste milosrdenstvím, odpouštíte těm kdo vás urážejí: váš čas je vyu-
žitý k milování bez podmínky. Osoba která vás zraňuje je dítětem Božím
které chybuje v lásce k sobě samému a k vám. Aniž byste si to uvědomovaly,
tato osoba vás přivádí k tomu abyste se poznaly tak jak byste měly být: dítě-
tem které má milovat bez podmínky a dítětem které rádo odpouští. Bůh ví že
potřebujete ostatní, i když vám působí utrpení, abyste odhalily vaše milosr-
denství: to co vy nechápete, to vám Bůh ukazuje, užívá své děti aby vám dal
pokročit vpřed ke svému království. 

Kdo věří v Ježíše důvěřuje v Toho který zemřel na Kříži aby vzal všechna
utrpení dětí Otce. Jsem to já kdo vše vzal, jsem to já který činím abyste milo-
valy ty kdo způsobují že trpíte. Když vy odpouštíte, vstupujete do mého
Kříže, dáváte mi svůj život a já beru to co je ve vás abych vám dal to co je ve
mně: milosrdenství. 

 – Protože souhlasíte s tím že odpustíte: žijete lásku mého Otce kterou jsem
na vás vylil. 

 – Milujete aniž byste posuzovaly ty kdo vás zraňují: můj Otec vám dává své
milosrdenství. 

 – Přistupujete na to že se budete uchovávat v pokoji, přesto že někdy je to
těžké: tím způsobujete že na vás hledí můj Otec který vás miluje. 

 – On mne dal vám abyste tak byly láskou ke všem jeho dětem: to on je zvolil
pro vás. 

 – On znal váš život ještě dříve než jste jej prožívaly: dal svého Syna ještě než
jste byly. 

 – On ve vás uchoval svou lásku: ještě před vaším ano Lásce. 

 – On je Láskou bez podmínky, a vy pocházíte z dokonalé Lásky: skrze mou
smrt, on vám opět dal dokonalý život. 

Mé děti, jak nepoddajná je vaše šíje! Vy se nepodřizujete jeho Vůli, činíte
jen co vás napadne. «Odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme těm kdo
nás urazili»: co slov vyslovovaných na povrchu! Vy žijete jako roboti, opaku-
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jete tato slova aniž byste je žily. Což jste byly naprogramovány duchem
tohoto světa, vy vyvolení? Jste dětmi stvořenými k životu, ne ke smrti.

Láska pochází od Boha, byla vám dána abyste byly láskou. Říct tato slova
bez přesvědčení, to je nevložit do nich život. Poněvadž vy se neúčastníte
vašich slov s láskou kterou jste, nežijete je; důsledkem toho, vy nemůžete žít
to o co žádáte. Umět se dávat, to je umět přijímat. 

Když mluvíte, dáváte to co je ve vás: buďte láskou, obdržíte lásku. Mluvit
k nějaké osobě, to je dávat to co je ve vás a obdržet to co je v ní. Jestliže ta
osoba neumí přijímat, vy jenž jste láskou bez podmínky, vy se dáváte aby ta
osoba obdržela lásku která pochází od vás: vy se dáváte a ona od vás dostává
to co je ve vás, tam je láska. Je to váš úmysl dávat jenž prochází a je to láska
jež se dává. 

Vy jste bytostí jejíž duch, pohled, naslouchání, řeč, skutek i cit jsou lás-
kou: celkem jenž je svobodným ve svých rozhodnutích. Váš duch se živí svým
celkem, a váš celek je vyživován láskou ze které jste složeny. To čím vy sami
jste je láska, ale můžete, vaší nedbalostí, dávat vašemu celku výživu bez lásky.
Jak? Nechávaje do vás vstoupit to co je proti lásce. 

Má učení jsou láska, ale co je těch kteří je vykládají jak se jim zachce? Při-
jali buďto vidět, anebo poslouchat to co bylo zlé a nastolil se zvyk; aniž by si
to byli uvědomovali, to co viděli a slyšeli je živilo, a nyní to je součástí jejich
každodenního života. Vzdalují se od pravdy, neboť jejich duch se již neživí
bezpodmínečnou láskou k mým učením. To co chtějí, to je dávat svou vědo-
most napříč mým slovům činíce ze sebe bytosti bez lásky k sobě samým. 

Když slova ostatních ve vás vzbuzují opozici a vy si myslíte že jste dosti
silní abyste o nich diskutovali: ’Můžu to vyslechnout, ale ponechám si jen to
co je dobré’, jste v pokušení nevidět past Podvodníka. Neboť jestliže vaše
láska není bezpodmínečná ke všem dětem Božím, není ani k vám samým.
Nezapomeňte že je to onen Podvodník který přivedl dětí Boží k tomu aby
činily volby dobré nebo zlé. 

Všechny vaše skutky, vaše slova, vaše pohledy, vaše naslouchání a vaše
pocity jsou jedním celkem který bude živit váš způsob myšlení, a vaše bytost
bude podrobena poznání dobra nebo zla které je ve vás k tomu abyste se roz-
hodovali. Co zvolit? Volí se s tím co se je to co se zdá být pravda. Vy, kdo vy
jste? 

 – Bytost rozhodná anebo bytost váhavá,

 – bytost silná anebo bytost slabá,

 – bytost extrovertní anebo bytost introvertní,
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 – bytost mírumilovná nebo bytost prchlivá,

 – bytost sebejistá nebo bytost bojácná,

 – bytost přesvědčivá anebo bytost která bere odvahu,

 – bytost otevřená nebo bytost žárlivá,

 – bytost povolující anebo bytost přísná. 

Žádný z těchto příkladů neznamená že ta bytost je dobrá nebo špatná, je
to to co ona koná jenž je dobré anebo špatné.

Může se přijmout nebo odmítnout: buď přijmout dobro nebo odmítnout
dobro, buď přijmout zlo nebo odmítnout zlo. Přijmout nebo odmítnout je
součástí té osoby, ale dobro nebo zlo, to je volba kterou musí učinit. Můžete
odmítnout lásku někomu kdo má v sobě možnost přijmout nebo odmítnout,
zatímco vy sami máte také tuto možnost? Ne, jistě že ne, to je součástí lidské
bytosti. Dobro nebo zlo, které je před vámi, vám bude patřit pouze po vaší
volbě. 

Vy sami i ti ostatní jste bytostmi rozhodnutí. Vy všichni v sobě máte vůli
vybírat si, a ta vůle vybrat si, to je ’přijímám’ nebo ’odmítám’. Právo vybrat si
patří všem. Musíte bezpodmínečně milovat všechny ostatní kteří mají toto
právo, tak jako se musíte bezpodmínečně milovat vy sami kteří máte toto
samé právo. 

To co do vás vstupuje přichází z vašeho zevnějšku a to proměňuje bytost
kterou jste. Jestliže je to dobré, vaše bytost pocítí dobro; jestliže je to zlé, vaše
bytost pocítí zlo. Proč? Protože od hříchu neposlušnosti tělo je pod jhem
poznání. Vše co je dobré je předmětem diskuze a vše co je zlé je předmětem
diskuze. Diskuze vám patří a předmět diskuze vám nepatří. To je předmět
diskuze který do vás vstupuje a pokaždé když vy diskutujete, zvětšuje to buď
dobro, anebo zlo, které je ve vás. 

Řeknete mi: ’Ale já jsem živý a život se pohybuje, tedy když já diskutuji
můj život je v akci. Mám vůli myslit, vidět, poslouchat, mluvit, jednat a poci-
ťovat, poněvadž mne Bůh stvořil k jeho Obrazu. Proč se mi dnes říká že vůle
je něco špatného?’ Vaše vůle není špatná když se chováte jako děti Boží, je to
když vy jste proti dítěti Božímu jímž jste. 

Dítě Boží je láska; miluje Boha více než samo-sebe poněvadž ví že je stvo-
řeno k jeho Obrazu. Nezakaluje obraz kterým je, koná Vůli Boží. Konat
Vůli Boží je jeho vůlí: 

 – Dostává vše od Boha: ono nehledá, má vše.

 – Nepotřebuje diskutovat o nějakém předmětu: ví vše, má v sobě poznání
lásky.
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 – Ono miluje: jeho láska je tak krásná a tak dokonalá že jeho spojení s
Bohem je neustálé.

 – Jeho vztah k Bohu je láska: proniká lásku a láska jej proniká.

 – Láska je Bůh, láskou je ono: ono v Bohu, Bůh v něm. 

Kvůli vaší vůli která ztratila tento vztah, vy máte potíž chápat že jste z
Nebe. Až vaše vůle se dá opět do svého nebeského běhu, již nebudete pozná-
vat tuto mezeru, vše se vám bude jevit skutečné: budete ve světle Božím. Již si
nebudete musit vybírat mezi tímto nebo tamtím: vše ve vás bude plností.
Budete vámi samými: bytostmi v čistém stavu. Vaše láska k Bohu, k vám-
samým a ke všem stvořeným neviditelným i viditelným bude v její věčné síle:
žádná míra nepředstihne vaší lásku: je to láska Boží ke svým stvořeným. 

Poznání dobra a zla vás učinilo bytostmi kterými jste: nedokonalými
Božími dětmi vůči lásce Boží která vás obývá. Od onoho okamžiku, jste
závislí na poznání: a to učinilo že vaše láska je podmínečná. Vzhledem k
tomu že jste závislí na vašem dřívějším poznání: předmět vaší diskuze je
živen vaším poznáním a druhá osoba živí předmět konverzace svým pozná-
ním. 

Mé děti, jaký bude váš vztah s vaším bližním? Bude to záležet na vaší
lásce. Bude podmínečný anebo bezpodmínečný? To bude záležet na vašem
poznání které vás proměnilo. Jestliže si myslíte že jste rozhodnou bytostí,
ptejte se: ’Jsem jí vždy i když to co činím nemá úspěch?’ A když myslíte že
jste váhavou bytostí, ptejte se: ’Nejsem spíše někým kdo přemýšlí?’ Budete
posuzovat ostatní podle toho jak se na sebe díváte. 

Nechaly jste se proměnit poznáním zla. Vzpomeňte si že nejste Bůh, já
sám znám zlo které chce kontrolovat vaší vůli. Zůstaňte pokojnými vůči
mým výrokům které jsou jen láskou. Satan učinil že do vás vstoupilo poznání
dobra a zla abyste tak diskutovaly s Bohem: diskutovat o čem, mé děti? Dis-
kutovat jakožto rovný s rovným o poznání dobra a zla: zlo chce zhatit dobro.
To je skutečnost která vám uniká když se něčeho účastní zlo. 

Buďte dobrými vůči vám-samým přestaňte se udržovat v temnotě. Čas
lásky je zde: Bůh vás přišel zachránit od věčné smrti, a vy ještě nežijete tento
čas. Kdy se otevřete životu? Nevěřící vyvolení, vy si říkáte Boží děti a odsuzu-
jete se k bloudění životem bez hloubky, bez opravdové lásky. Vidíte jen to co
chcete vidět, chápete jen to co chcete chápat. 

Vaše horlivost milovat Boha je jen na povrchu. Vy které můj Otec vyvolil
k tomu že vstoupí do světa lásky, jak dlouho vás ještě budu snášet? Tento čas
vám je dán abyste se vrátily ke Kristu, tak jak to chce můj Otec. 
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Kráčejte společně ke mně, neříkejte si že jste lepší než ti kteří se rouhají
mému Jménu, než ti co říkají že neexistuji, než ti kdo chodí na věštecké
obřady, ti jsou v nevědomosti, ale vy, vy víte kdo jsem. Hovořím k vám skrze
mé proroky o tomto čase abyste kráčeli společně, ne samy. 

Co je to ve vás že zůstáváte ve vašem utrpení? Vaše zaslepenost. Vy nevi-
díte váš život takový jaký je. Váš život patří tomu který zemřel na Kříži, a vy
musíte svolit zemřít ve mně, Spasiteli světa. Ale jak mnoho je těch kdo si
myslí že zříci se sama-sebe aby se nasledovalo kroky Kristovy není realis-
tické! Poznaly jste svět moci a máte tuto moc v sobě: vaší vůli která chce,
která dostává, která zná, která nutí, která zabíjí. 

Ano, vy zabíjíte svůj vlastní život vaším velkým chtěním. Vůle podněco-
vaná tímto světem kde kraluje zlo vás přivádí k tomu že si již nerozumíte. Vy
víte co je dobré, a musíte to žít abyste tak dosáhli věčného života. Co víte o
věčném životě? Nic, neboť jste nepronikly život věčný. 

 – Život věčný je nádhera Boží: Bůh je Světlo, Láska, Přítomnost, Něžnost,
Dobrota, Laskavost, Poznání, Krása. 

 – Bůh je vše: Bůh sám je Život, Bůh sám je Věčný. 

 – Proniknout život věčný: to je vstoupit do nesmírné moci Boží aby se žilo
ve štěstí, a toto štěstí je bez konce. 

 – Věčné štěstí dává vytrysknout veškerému poznání: vše co Bůh stvořil vidi-
telného i neviditelného je v onom poznání, a všichni vnímají nekonečné
světlo Boží lásky. 

 – Být věčným: to je vychutnávat vědění Boží, to je prožívat moc Boží, je to
být v Bohu. 

 – Bůh ví vše, vidí vše, může vše: to je věčný život který se prožívá v Bohu. 

Kdo následuje kroky Kristovy má život věčný. Chcete následovat kroky
Kristovy? Mé děti, čtěte Bibli a žijte-ji. Vyviňte úsilí lásky milovat ty které
miluje Ježíš. Doprovázejte vaše bratry a sestry, tam kam se dostali, abyste jim
tak pomohly následovat kroky Kristovy.Ježíš byl tam kde ho nechtěli. Vy,
chcete jít k vaším bratřím a sestrám kteří vás nechtějí? Ježíš byl u těch kteří
ho nemilovali třebaže věděl že bude ukřižován. Proč Bůh dovolil abyste žily s
těmi kdo vás nechtějí milovat? Z lásky k nim. 

Tak jako já, rozsévejte lásku tam kde není a všichni ti kdo byli stvořeni
aby byli na této zemi budou dostávat. Což je třeba je připravit o mé Slovo
které dává vzejít lásce? Mé Slovo je ve vás a je v nich. Vzpomeňte si že jste
potřebovaly lásku tak jako oni potřebují lásku. Tato strava je mocná, přichází
od mého Otce pro každého z vás. Ježíš Je Bůh, a já jsem věděl že budete trpět
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kvůli dětem které nebudou poslouchat Slovo které uzdravuje, ale dal jsem
Život z lásky ke všem dětem Otce. 

Mé děti, já jsem Slovo, ve mně je tolik lásky ke každému z vás. Má láska je
bez mezí a vaše láska musí být také taková. Skrze mne, se naučíte tak vstou-
pit do této moci lásky která vás otvírá neporušené lásce. Je naléhavé toto žít:
tento čas je v apogeum světa lásky. Jsem to já který si vámi sloužím abych to
ukázal a jsem to já který vás otvírám bezpodmínečné lásce.

Ježíš vám říká: «Mé dítě, ty kdo čteš tyto řádky, ty nepatříš tomuto světu
bez života, ty jsi můj pro můj svět. Tvým souhlasem, vstupuješ do bezpodmí-
nečné lásky. Protože jsi stvořen k mému Obrazu, stáváš se milostí tím co
jsem já. Uskutečňuješ svůj život ve mně a tvůj duch je v Duchu Božím.
Všechny tvé myšlenky, všechny tvé pohledy, všechno tvé naslouchání,
všechna tvá slova, všechny tvé skutky, všechny tvé pocity mají příchuť lásky,
poněvadž já jsem Láska. 

«Velká je má moc a moje moc je v tobě: máš v sobě moc lásky a tato moc je
v moci Boží. Abys byl v této moci lásky, je třeba aby ses otevřel bezpodmí-
nečné lásce a je třeba abys ji žil, a nebudeš ji moct žít jestliže nebudeš pod-
dajný ke všemu co ti ukazuji. Má Matka ti dá milosti abys byl poddajný vůči
mým slovům. 

«Já jsem ve všech dětech mého Otce. To Bůh Otec, v jeho myšlení, vás
stvořil: vy všichni jste spolu. Láska je v každém z vás a tato láska je od Vše-
mohoucího. Pochop že když ty nemáš bezpodmínečnou lásku k jednomu
stvořenému dítěti, láska v tobě je jako udušená: chybí ji vzduch, láska. Láska
nedostává svou plnost lásky která přichází z lásky všech stvořených Láskou. 

«Láska dává a láska přijímá. Bůh Otec dává svou lásku svému Synovi a
Syn který ji přijímá opět dává tu lásku svému Otci a jejich láska utváří Sva-
tého-Ducha. To je moc lásky: my jsme Láska. Vy všichni v sobě máte lásku.
Ty i ti kdo mají potíž milovat, vy máte v sobě tu samou lásku. Jestliže ty
nedáváš lásku jednomu jedinému stvořenému dítěti, nedostáváš od něho
lásku kterou máš dostat abys dával dokonalou lásku, tehdy tvá bytost
poznává nedostatek síly. To je slabost která tě obývá kvůli tvé nevědomosti
vůči lásce která je v tobě. 

«Ty potřebuješ všechny stvořené děti abys žil v této síle jíž je láska kterou
ti dal Bůh. Musíš žít tvůj souhlas: ’Ano, Bože, miluji tě a miluji všechny ty
které jsi stvořil. Ty jsi Moc lásky a oni byli stvořeni tvou mocí.’ Mé dítě, tato
moc je láska a Láska z nich učinila bytosti lásky. Mají lásku a mají v sobě moc
lásky, tak jako ty který máš tuto moc. Když jsem zemřel na Kříži, ukázal
jsem ti že je třeba abys miloval tvé bratry a sestry bez podmínky. 
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«Má bezpodmínečná láska přemohla nenávist. Nic na zemi není mocněj-
šího než má láska. Moje smrt vás učinila bytostmi připravenými žít bezpod-
mínečnou lásku schopnou přemoct zlo. Zlo nemůže proniknout lásku, a tato
láska je v tobě. Mé milosrdenství je láska. Když ty jsi milosrdným k někomu
kdo tě zraňuje, přikrýváš se brněním lásky a tvé zranění se mění v úkon lásky.
Ukazuješ se silným dobrem vůči útokům Satana který si posloužil touto oso-
bou aby tak zasáhl nejen tebe, ale všechny stvořené mého Otce. 

«Satan vás nenávidí. On zná vaše nedostatky lásky k vaším bratřím a sest-
rám. To on si sloužil vaším svolením: poznat dobro a zlo aby vás tak zasáhl.
Na zemi je temnota, ale v tobě je láska, i ve všech stvořených mým Otcem.
Skrze mou smrt, jsem vás osvobodil z otroctví hříchu. Dnes, pohleď na mou
smrt a žij mé vítězství tím že se budeš milovat bez podmínky. Neříkej že je to
těžké: úzká cesta je ta která tě vede v úplném bezpečí k tomu co je opravdové.
Když vše je snadné, zapomínáš kdo jsi a to co tě obývá je ponecháno stranou. 

«Satan prohrál, on nemůže nic proti lásce která tě obývá. Ty máš tuto sílu
v sobě a ta je mocná když ty jsi úplně láskou k jedněm i ke druhým. Já jsem
zemřel na Kříži z lásky k tobě, z lásky k nim. Můj Kříž, ten jsem miloval, byl
nasáklý láskou k tobě a k nim. To proto má slova tě živí. Já ti je dávám, přijmi
je a nyní zase ty je dávej, a děti mého Otce je přijmou skrze lásku která v nich
je.»

Ano, mé děti, když vy milujete bezpodmínečně všechny Boží stvořené,
má slova vás všechny živí, a tak je to s vašimi skutky. Jsou živeny láskou a živí
skutky které činí všechny děti Boží, i když v sobě mají nedostatky vůči svým
bratrům a sestrám, neboť jejich láska není mrtvá, je v nich. Vaše dobré skutky
zahalují jejich skutky, to je moc lásky: tato moc je činorodá. 

Když vaše skutky jsou vykonány s podmínečnou láskou, uvědomujete si
že se tím samy trápíte ježto jste láska? Poněvadž jste stvořeny k mému
Obrazu, to co jste je podoba zkalená vaším chováním k vašim bližním. 

 – Já jsem Bůh, a vše co jsem je dokonalé: vy jste stvořeny, a skrze vaše stvo-
ření vy máte v sobě to co já mám v sobě. 

 – Je to milost jenž vás činí takovými jako já jsem: k obrazu Lásky vy jste. 

 – Já miluji bezpodmínečně: vy jste utvořeny abyste milovaly bezpodmí-
nečně.

 – Já vás všechny nesu v sobě: vaše bytost je celkem který nese všechny stvo-
řené Boží.

Když vy nejste jako já, trápíte samy sebe. Pán zla vás činí zaslepenými
udržujíc ve vás utrpení abyste tak nebyly láskou: bez podmínky. Jste ve sla-
bém těle kvůli poznání zla a vaše tělo poznává bolest. 
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Zlo má rádo abyste měly strach že nepoznáte dokonalou lásku. Musíte mi
důvěřovat. Já jsem Láska a vy máte lásku v sobě. Co se přihodí vaší lásce když
nemáte důvěru v Boha? Vaše láska je kontrolována strachem a vy trpíte. Ona
nedostává milosti které ji chci dát, a protože vy potřebujete lásku abyste
dávaly a přijímaly, chybí vám síla lásky. 

Láska je ve vás, ale potřebuje být živena láskou. Vaše láska bez lásky ostat-
ních je láskou bez chuti, bez světla, bez tepla, je bez síly. Vaše láska potřebuje
lásku každého aby tak okoušela moc lásky. Je třeba abyste byly silnými abyste
přemohly zlo které zná vaše tělo. Satan vám nedá dárek. Ten bude vkládat do
každodenního života všech stvořených překážky aby trpěly a tak se udržo-
valy ve svém nedostatku lásky k sobě-samým. 

«Jednoho dne, jedna maminka viděla své dítě dřít zeď svého pokoje slou-
žíc si holí. Řekla mu: ’Nedři tu zeď tvého pokoje, uděláš díru.’ 

Ono pokračovalo aniž by se staralo o to varování.

Ona opakovala: ’Žádala jsem tě abys netlouklo tou holí, uděláš díru ve
zdi.’ 

Ale dítě neposlechlo, mělo srdce plné vzteku proti své mamince. 

Ta maminka se zastavila zahleděla se na ně, a to co uviděla, byla bolest ve
zraku svého dítěte. Přistoupila k němu a úplně laskavě mu řekla: ’ Miluji tě,
ale nemohu ti nechat tvoji hůl.’ Odňala mu tu hůl. 

A ono zkřížilo ruce na prsou ušklíbaje se.

’Víš’, řekla, ’má láska je stále tak silná jako v den kdy jsi vyšel z mého lůna
a budu tě vždy milovat. Ty, ty se musíš naučit milovat kým jsi a milovat
ostatní i když ti činí bolest. Jestli jsem ti způsobila bolest když jsem tě zbavila
tvého kola, musíš mne dále milovat; bude to pro tebe lehčí když mi řekneš
jak jsi nespokojen. Tvá láska ke mně bude tvou sílou a spolu my najdeme
způsob jak by sis mohl sloužit svým kolem aniž bys byl v nebezpečí.’

Ono se na ní podívalo a řeklo jí: ’Já tě miluji, maminko, ale můj přítel mi
řekl že jestli nepůjdu s ním, již nebude mým přítelem. Já ho moc miluji, ale
on mne tolik nemiluje; někdy si raději hraje s jinými.’

Jeho maminka pochopila že jeho bolest byla způsobena strachem že
nebude milováno svým přítelem. Řekla mu: ’Ty, ty jsi důležitý a on je také
důležitý. Láska která vás spojuje je ta samá jako láska kterou já tě miluji, ale
ta má je beze strachu. Já vím že mne miluješ a miluji tě i když se nechováš
dobře.’

Ten malý ji řekl: ’Jak mne můžeš milovat když dělám hlouposti?’ 
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Ona řekla: ’Já neschvaluji tvé chování, to tebe já miluji. Tvá rozhodnutí
nejsou ta moje zatímco naše láska je ta samá, a já se spoléhám na naší lásku
že jednoho dne tvé chování bude dobré.’

On řekl: ’ Tys mne prve měla ráda, i když jsem tě neuposlechl?’

’Ale ano’, řekla, ’Ježíš mi dává svou sílu abych tě přijala takového jaký jsi s
tvými špatnými rozhodnutími. Trápí mne to když mne neposloucháš, proto
prosím jeho Matku abych měla sílu. Síla Ježíšova se stává mou silou, a ta je
pro tebe.’ Věděla že potřeboval vědět čím má být aby pak také byl silným.
’Musíš to tak dělat s tvým přítelem. Musíš ho milovat ne proto aby byl stále
po tvém boku, ale proto že je tvým přítelem. Jestli máš strach že tě nechá
stranou, musíš být silnějším než tvůj strach, a abys byl silným, řekni si že v
sobě máš sílu protože je to Ježíš který ti dává tuto sílu.’ 

Ten malý chlapec řekl: ’Jak mám být silným, já si nechci hrát sám?’

Maminka se na něho usmála a řekla mu: ’Ty v sobě máš sílu a to je láska.
Jestli miluješ, budeš přijímat tvého přítele takového jaký je a přijmeš sebe
takového jaký jsi, to pak objevíš že tvá láska je silnější než tvůj strach. Nebu-
deš sám, budeš se svými schopnostmi, se svým úsměvem a tvé skutky ti dají
sílu, a ta je v tobě ta síla. To je to co říká Ježíš: «Být dobrým, to je být silným.
Být silným, to je poznat radost».’ Ona pokračovala: ’Neměj strach, máš v
sobě vše k tomu abys byl silným.’

On řekl: ’Co v sobě mám?’

’Lásku,’ řekla ta maminka. ’Všichni kdo chtějí být šťastnými mají v sobě
lásku, a oni jsou v tobě; tak jako všechno to co Ježíš učinil, to je láska a to je v
tobě. Nemůžeš spočítat všechno to co od něho pochází a co máš v sobě, je
toho příliš mnoho, ale můžeš si tím sloužit.’

On řekl: ’Jak to dělat, maminko?’

Ona mu odpovídá: ’Zůstávaje dobrým malým chlapečkem jakým jsi. Tvé
schopnosti budou převyšovat tvé nedostatky a ty budeš všemi milován. Víš,
všichni mají rádi ty kdo jsou hodní.’

Ten malý se vrhl do náruče své maminky říkaje ji: ’Já budu silný. Miluji
tě.’»

Mé děti, každá osoba se musí naučit žít s láskou která ji obývá. Láska při-
tahuje lásku a strach živí strach. Vy nemůžete vnímat stav vaší duše když je
ve vás strach, ale když je tam láska, ano, neboť ta vám jej dá pocítit. Každého
dne, musíte žít to co k vám přichází a podaří se vám to zůstávajíce takovými
jakými jste. Jestli máte strach z chování ostatních nebo strach prožít nějakou
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situaci, vaše láska zůstane tam kde je: ve vás. Budete bez síly, a budete dál
trpět. 

Každé utrpení je přestupkem vůči lásce která je ve vás. Vy, stvoření, jste
neměli poznat bolest; to proto že jednoho dne jste ztratili vaší nevinnost, čis-
totu která pocházela z nekonečné lásky Boží, že vy trpíte. Od onoho dne,
všichni stvoření poznávají zlo a jejich špatná rozhodnutí vytvářejí situace ve
kterých jsou zmateni zlem, a znovu činí špatná rozhodnutí. 

Jejich způsob života byl komunikativní: tak jako oni myslili, ostatní
budou myslit; tak jako oni mluvili, ostatní budou mluvit; tak jako oni
poslouchali, ostatní budou poslouchat; tak jako oni jednali, ostatní budou
jednat; tak jako oni milovali, ostatní budou milovat. Dostali jste jako dědictví
jejich způsob života. 

Mé děti, vaše tělo je stále slabší a slabší kvůli zlobě lidí. Čím více zla se
dalo poznat tím více tělo dětí božích poznalo protichůdnou moc: 

 – moc mluvit a odsuzovat,

 – moc myslet a obtáčet,

 – moc jednat a ničit,

 – moc hledět a soudit,

 – moc poslouchat a přerušit,

 – moc milovat a nenávidět.

Zlo má své léčky a lidé se jim neuměli vyhnout: a to udržovalo slabost
stvořených dětí. Všechno to na co člověk sáhl, bez toho se již nemůže obejít.
Nezáleží na tom zda-li to na co sáhl je proti němu: láska ztratila své první
místo. 

To co můj Otec stvořil je dokonalé, ale vaše vnímání dokonalosti se zha-
nobilo. Zlo které znáte je nečistota, a vy máte toto zlo v sobě. To co do vás
vstoupilo zlem musí vyjít láskou. Já jsem přišel, mluvil jsem k vám, svolil jsem
dát svůj Život, zachránil jsem vás od smrti a vstal jsem z mrtvých: vše ve mně
je láskou. Vy jste byly stvořeny, narodily jste se v tomto světě, činily jste dobro
a zlo, trpíte, stárnete a umíráte: kde je vaše bezpodmínečná láska? 

Každého dne, zlo z vás činí slabé bytosti a vaše láska je ponechána stra-
nou. To když vaše láska je dokonalá vy jste silnými vůči vnějším útokům.
Tyto útoky jsou ovocem vašeho vlastního semena. Není místa na zemi kde
by se Boží stvořené nebyly bezmezně připoutaly ke stvoření Božímu. To Bůh
je přede vším, potom jste vy, a ’vy’ znamená všechny děti Boží. 
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Mé děti, vaše připoutanost bez míry ke všemu co bylo pro vás stvořeno se
obrací proti vám. Vaše láska k Bohu, k vám a k vašemu bližnímu nemůže mít
tu samou míru k tomu co vás obklopuje. Vy se musíte cenit nade všechno
ostatní. Lidské bytosti jsou stvořeny pro lásku: dávají vám více než zákony,
více než zvířata, více než věci.

Jestli myslíte že lidi jsou málo ocenitelní ve srovnání s tím co milujete,
vaše hodnoty jsou padělané zlem, a to co je klamné zotročuje: je to moc zla
nad vámi. Co činí tato moc? Dává vám vidět Boha jako někoho schopného
slabosti vzhledem k vaším touhám, a vaše neschopnost milovat vašeho bliž-
ního tak jak se máte milovat vás trápí aniž byste si to uvědomovaly. Uvědo-
mte si že když se připoutáte víc k tomu co vás obklopuje než k dětem Božím,
které jsou ve vás, vaše utrpení ve vás zůstává. 

Duch stvořených Božích je otráven klamnými hodnotami. Zbožňování je
ve vás v pohybu. Je Bohem zakázáno milovat někoho nebo něco více než
Boha. Činit to co je zakázáno pochází od zla, a když zlo je v akci, je to že ces-
tuje od jednoho stvořeného ke druhému stvořenému, a to se ve vás děje. 

Toto zlo není živé, je jako smrt. Chce ve vás kralovat jako pán, a aby kralo-
valo jako pán potřebuje ve vás zabrat místo dobra. Dobro je od Boha, zlo je
od Satana. Satan učinil abyste milovaly nad míru to co pro vás mělo být dob-
rem, a učinil to tak abyste dávaly ve vašem životě to co milujete na první
místo: před Boha, před vás, před vašeho bližního. 

Jak je to možné že jste si neuvědomily že to zlo ve vás je proti vám? To co
lstmi Satanovými vstoupilo do vás je pod mocí, a tato moc se živí sebou
samou. Zlo uvádí v činnost to co je ve vás nečistého a to co je nečisté je v síle
která přitahuje: je to ďábelská přitažlivost. Čím více vy přijmete nadměrně
milovat to co je nižší než vy, tím více to zlo kolem vás dává do pohybu zlo,
které je ve vás, mezi vámi. 

Vy v sobě máte všechny stvořené Boží, a když vy milujete více než vás
samotné to co je nižší než vy všechny, vy nemilujete Boha ze všech vašich sil.
Mé děti, vy můžete milovat vaše zákony, ale nemilujte je více než ty Boží. Já
jsem do vašich rukou vložil mé zákony a ty se staly vašimi zákony. Ale kvůli
vašemu nedorozumění mezi vámi, vy činíte z mých zákonů předmět nesvárů.
Na příklad: 

 – Milujte vašeho bližního takového jaký je, neboť vaše láska nesmí být pod-
mínečná. Vy říkáte že milujete svého bližního, ale když nečiní to co máte
rádi, je posuzován: vy milujete více vaše hlediska než jeho. K čemu slouží
dávat jíst chudým když odnímáte vaší lásku některým osobám protože
nečiní to co vy činíte anebo tak jak vy to činíte? Vy připravujete tyto osoby
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o stravu lásky a myslíte si že jste dobročinnými k chudým: ti chudí jsou
také připraveni o stravu lásky. Pravá ruka se musí otevřít tak jako levá. 

 – Pozor abyste nemilovaly vaší kočku, vašeho ptáka, vašeho psa nebo něco
jiného více než lidi. Láska k bližnímu je k obrazu Božímu, neboť jsou to
vaši bratři a vaše sestry kteří jsou stvořeni k mému Obrazu, ne vaši malí
miláčci. 

 – Vaše strava vás má zahrnovat dobrem, ne vás rozlišovat: král musí jíst to
co jí jeho lid. Musíte si brát zdravou stravu abyste dávaly vašemu tělu sílu
kterou potřebuje, toto říká: jíst nemusí nutně znamenat že vše je dobré.
Dal jsem vám vodu, ovoce, zeleninu, obilniny, ryby, jistá masa a jisté
byliny: je třeba umět to jíst rozumně. Nápoje jsou výživné, ale když se točí
hlava tak to dokazuje že je tam zneužití. Léčiva jsou předepisována k
ulehčení, ne k brouzdání něčím co není. 

 – Ciťte se dobře ve svém oděvu. Člověk si rychle zvykne přeplňovat své
skříně kvůli módě. Chce být elegantní a zdvihá nos nad těmi kdo jsou
oblečeni skromně. I někteří z vás kdo jste oblečeni skromně hledí z vrchu
na ty kdo nejsou slušně oblečeni. Chce se jít s módou a ukazují se své
tvary před očima všech aniž by se staralo o následky. Oděv ztrácí opráv-
nění své existence když se trápí vlastní duše.

 – Vaše práce, vaše rekreace vám musí přinášet radost a lásku, ne nesvár a
rozdělení, ani vyčerpanost a nepřítomnost.

Jste utvořeny k tomu abyste žily v souladu: jeden má to co druhý potře-
buje. Láska je dávat a přijímat: jen lidé dávají a přijímají lásku aby tak láska v
nich byla stále v pohybu. 

Každý důvod milovat bez míry něco jiné než Boha je zlem v očích Božích.
Bůh stvořil lidské tvory aby se obraceli k Bohu, a Bůh je rád zahrnuje svým
dobrodiním aby tak byli láskou jako on je láska. Když vy milujete nad míru
to co vás mělo zahrnout dobrem místo abyste milovaly Boha a potom vaše
bližní, váš špatný sklon vás vede do nejspodnější vrstvy vaší vůle. Vše to co
milujete nadměrně vás připoutává ke všemu co je na zemi, a vaše vůle činí vše
aby si uchovala a obdržela to co rádi poznáváte. Jste to vy jenž se zahrnujete
dobrem ne Bůh, a vaše připoutanost vám zabraňuje to uvidět. 

Život ve vás je láskou a vy jste v pohybu lásky. Já jsem vám daroval svůj
Život, a svou Krví jsem vás zachránil ze smrti. Když vás Satan ponouká
všemi způsoby abyste rádi žily ve zlu, a když zlo ve vás dává do pohybu to zlo
zlem které děti páchají, láska ve vás nemůže zůstávat nečinnou. Láska, ta je
živoucí a pokud ve vás je láska, jste živými. To proto vám láska chce dát
pochopit že to co činíte není pro vás dobré: vaše láska vám ukazuje čím se
stáváte. 
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Ano, vaše láska vám ukazuje vaše nízkosti a vy je pociťujete ve vašem těle.
Vy jste utvořeni z lásky a vše z čeho jste složeny je souladně vyváženo. Když
se nevyužívá toho co dává láska, vaše psychická a fysiologická vyrovnanost se
nachází bez síly, následkem: vy se stáváte nemocnými. Všechny vaše nemoci
pocházejí z toho co jste zanedbali, a to co jste zanedbali, to je žít jako bytosti
lásky. Láska ve vás měla živit každé tělo a láska která je v každém těle měla
živit vás. 

Vy jste všichni stvořeni z lásky; jestliže neberete ohled na lásku kterou vy
a váš bližní jste, jak můžete věřit že to co do vás vstupuje je dobrodiním pro
vaše tělo? Mluvím k vám takto abych vám dokázal že vaše vnější slabost
vytváří slabosti vnitřní. Je to proto že vás miluji že chci aby váš duchovní
život byl dokonalým, tak váš duch a vaše tělo budou zdravé. 

Láska je vaší silou. Všichni stvoření mého Otce jsou nevědomí toho že
musí být láskou aby měli užitek z pohybu lásky. Dokud si všichni stvoření
nebudou dávat lásku, která je v nich, mezi sebou nenaleznou harmonii, a
jejich tělo bude poznávat nemoc. Tělo lásky je tělo milované tělem, neboť vy
všichni máte jedno jediné tělo skrze mé Tělo. 

Svatý Josef poznal nemoc, ne že by byl chyboval v lásce, trpěl kvůli stvoře-
ným dětem které se nemilovaly bezpodmínečně. Jeho láska byla obětí. Věděl
že jsem byl Mesiáš a že jsem přicházel do tohoto světa abych spasil děti mého
Otce, a ani jediná výčitka, ani jedna myšlenka proti nim v něm nebyla: on
miloval bez podmínky ty kteří nechtěli milovat bez podmínky.

Jeho nemoc byla úkonem dokonalé lásky. Ani v jediném okamžiku neod-
mítl bolest, neboť láska jej uchovávala v radosti z dávání se. Je to láska jež byla
jeho silou, je to láska která zabraňovala jeho nemoci aby jej zasáhla svým
strachem, je to láska která jej živila odvahou. Ta nemoc neměla vliv na jeho
lásku k Bohu a ke všem stvořeným. 

Láska musí být přede vším ostatním. Vy o mně chcete mluvit k těm které
miluji a které vy milujete, ale oni vás nechtějí slyšet mluvit o Bohu: zachovejte
si váš pokoj, ten je bohatý láskou k nim. Oni potřebují příklady lásky, a to je
jeden z mnoha jiných. Chovejte se jakožto bytosti lásky, oni obdrží, skrze
lásku kterou k nim cítíte, to co jim chcete dát: lásku. 

Láska je trpělivá, ohleduplná, vytrvalá, ona chrání, utěšuje, naslouchá,
mlčí, usmívá se, uklidňuje, rozděluje se, prokazuje službu, odpouští, živí,
dává, přijímá, navštěvuje, organizuje se, buduje: vše to co je dobré pro Boží
stvořené.

«Jednoho dne, byl veliký vítr. Nikdo nevěděl odkud tento vítr přicházel.
Od západu, od východu, z jihu, ze severu, zdálo se že nepřišel od nikud.



60

Tento vítr přešel a všichni slyšeli šumění. Nepociťovali strach, naopak, pocí-
tili sílu. I když nemohli vnímat slova, věděli že se projevila nějaká přítom-
nost. Ano, neboť ze středu tohoto větru vzplanulo světlo v okamžiku kdy
bylo slyšet ono šumění. Toto světlo svědčilo o nějaké moci jenž byla taková o
které nemohli pochybovat. 

«Všichni byli užaslí nad tím co prožívali: tento vítr který postřehli, ono
šumění které slyšeli a toto světlo které viděli z nich činilo děti připravené žít
jen z lásky. Všichni ti kdo byli v tomto pohybu prožívali to samé. Láska prýš-
tila z této moci, neboť ta moc je zaplavila a přivedla k tomu aby žili v její
moci. Nebylo třeba žádného slova, vše pro ně bylo láskou. 

«Duch Svatý přišel, Syn promluvil a Otec se ukázal. Bůh, ve veškeré své
moci, dokazoval všem svým stvořeným lásku kterou k nim má. A oni, ti stvo-
ření, odpověděli na Lásku přijímajíce vstoupit do Svatého-Ducha aby tak žili
Slovo chtěné všemohoucím Otcem. Láska je obklopila a oni pochopili že
všichni ti kdo milovali bezpodmínečně žili lásku k Bohu a ke všem stvoře-
ným.

Mé děti, ti neviditelní stvoření i ti viditelní stvoření mají v sobě Boží
lásku. Andělé a děti Boží žijí spojeni v Lásce aby tak sloužili a klaněli se
Lásce. Když vy sloužíte Bohu, láska vám dává vše co je ode mne abyste byly v
poznání toho co Bůh chce, a když mne uctíváte, jste v plnosti Boží: víte
všechno, můžete všechno, neboť jste stvořeny k obrazu Božímu. Vaše láska je
tak veliká že vaše bytost nachází své štěstí jen v osobitých vlastnostech
Božích. Protože jste stvořeny k jeho Obrazu, Bůh vám dal své vlastnosti, a
vaše vděčnost je tak nesmírná že se vaše bytost ráda sklání před onou Nádhe-
rou. 

Jestli nejste schopny vstoupit do přítomnosti Svatého-Ducha, abyste
pochopily Slovo Syna Božího a tak žily ke slávě Boha Otce, vaše myšlení není
v myšlení Božím. Bůh vás miluje, on vás neuvězňuje ve své Vůli: jste stvořeni
pro svobodu. Ale když vy nejste takové jaké vás Bůh stvořil, vaše stvoření je v
nedostatku lásky. Vaše duše a vaše tělo nedostávají lásku kterou potřebují k
životu se svými vlastnostmi, a to je vzdaluje od jejich prvního cíle: sloužit a
uctívat Boha, a toto je dílo Satana. 

On vložil zmatek do srdce dětí světa. Vaše stvoření je dílem Božím, jste
stvořeny pro Boha. Podívejte se na sebe, vy nevyužíváte vlastností Božích.
Bůh vás tolik miluje! Co činíte z lásky Boží? On vložil do každého z vás lásku
abyste ji využívaly, a vy jste připravily vaší bytost o lásku tím že jste nemilo-
valy Boha bezpodmínečně ani každého ze stvořených dětí.

Satan zná vaše slabosti vůči lásce, a on vás manipuluje zlem které jste při-
volily poznat. Má rád když vy o něm nevíte, neboť tak vás může snadněji
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podvádět. Slouží si vašimi chybami. Kdo si s láskou slouží vlastnostmi které
pochází od Boha? Málokdo. Ano, vy si sloužíte jistými vlastnostmi Božími,
ale jak mnoho je těch kdo znají závist, žárlivost, pohrdání, diskriminaci, rasi-
zmus, znehodnocení, pokoření, sklíčenost......: vše to co je proti vám je proti
vašemu bližnímu. Vy v sobě máte následky vaší podmínečné lásky. To co bylo
dokonalé již není a vy máte jednu potřebu: dávat si to co vám chybí. Na pří-
klad: 

 – ’On je bohatší než já nebo on je chudší než já.’ Vaše myšlení kolísá mezi
zlem a dobrem: hned závistivé, hned velkomyslné.

 – ’Proč bych se namáhal, on to může učinit za mne.’ Vaše pojetí dívat se na
věci je nesrovnatelné s vašimi talenty. 

 – ’Mohu to udělat, ale nechce se mi.’ Vy se snižujete abyste si tak nesloužily
svými talenty.

 – ’Stydím se před ním, co si o mně pomyslí?’ Vaše úcta k vám samým je
ponechána stranou.

 – ’On je mnohem lepší než já.’ Díváte se na to co je druhý a čím vy byste
chtěly být, a zapomínáte kým jste vy.

 – ’Já nemám sílu čelit svému životu. Moje radost odešla, co budu dělat bez
něho?’ Vaše radost ze života je zasažena když vkládáte vaší pozornost na
ostatní a ne na vaší sílu: ve vytrvalosti je síla a když se oceňuje sebe, oce-
ňuje se život. 

 – ’Oni nejsou jako my.’ Vaše diskriminace vám dává poznat váš nedostatek
moudrosti. Moudrý je ten kdo cestuje aby si učinil přátele. Všude kudy
půjde, se bude cítit jako doma. 

 – ’Nesnáším když se mi říká že vše je snadné.’ Jen jedno vlákno odděluje
soudnost od rozpoznávání. To co vám chybí, to je světlo myšlení Božího. 

Vy všechny jste dostaly základní vlastnosti Boží, ale protože nemilujete
bezpodmínečně chodíte hledat u ostatních to co zanedbáváte ve vás: jste chu-
dými duchem i srdcem. Vy nevidíte a nechápete to co je ve vás a ve všech
ostatních, a váš život je v nevýhodě: vy jste utvořeny k tomu abyste sloužily, a
aby se mohlo sloužit je potřeba milovat. 

Vy jste šly k tomu co je bez hloubky. Hloubka je svěžestí života: vše musí
být láskou k Bohu aby se k vám tak vše navrátilo. Vy nemůžete sloužit dvěma
bohům ani uctívat bohy: pouze Bůh vás miluje bez míry a pouze Bůh obsa-
huje vše co potřebujete. Nikdo mimo Boha vám nemůže dát žít dokonalou
lásku. Aby se žila dokonalá láska, je třeba sloužit Bohu a uctívat Boha abyste
si tak sloužily tím co Bůh do vás vložil a milovaly kým jste a tak mohly milo-
vat ostatní. 
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Bůh přede vším ostatním. Bůh je váš Otec, váš Bratr, váš Přítel, vaše
Světlo, vaše Láska, vaše Síla, Váš Dobrodinec, váš Odpočinek, vaše Krása,
vaše Inteligence, vaše Moudrost, vaše Štěstí: vše je v Bohu. Nic mimo mne
neexistuje. Vzdálit se ode mne, to je žít váš život aniž byste poznaly štěstí říci
si: ’Všechno jsem dostal a dávám těm kdo jsou jako já to co mám v sobě a
živím se tím co oni dostali. Každý den, žiji v hojnosti protože v sobě mám
tuto stravu kterou mi nepřestává dávat; k tomu, stačí abych miloval ty kdo
jsou jako já. 

’Jednoho dne, nemoc již nebude, neboť moje duše a mé tělo budou jen lás-
kou. Zlo bude vypuzeno dobrem, neboť v sobě, já budu milovat vše to co
Bůh stvořil tak jak on to stvořil. Muže, ženy, děti každé rasy, každého jazyka,
budou jedno tak jako Otec, Syn a Svatý-Duch jsou JEDNO. Já se odhaluji
když miluji ostatní tak jako Bůh je miluje. Moje vytrvalost je v Srdci Marie,
Matky Syna Božího. Její Srdce je hojným zdrojem milostí: vše jí přichází od
Boha. Buďme bdělými, nevzdalujme se od ní, Satan má strach ze Svaté Pany.
Ona je hodna toho že ji zveme Čistou Neposkvrněnou. Vše v ní je dokonalé.
Její láska je bezpodmínečná.’

Moji maličcí, nešklebte se když neobdržíte to co chcete, ona koná Vůli
Boží přede vším ostatním. Vy dostáváte od Boha to co ona pro vás obdrží.
Ona je dokonalou Maminkou. Vše to co ona pro vás chce je to co já pro vás
chci. Tento čaj je jí znám. Bůh ji neskryl to co máte prožít. Ona se držela u
mne u paty Kříže. Ona znala vaše nedostatky uskutečňování kvůli vaší nedo-
konalé lásce. Ona se modlila a ještě dnes se modlí. Modlitba se nesmí dávat
stranou. Modlitba ta je mocná, to vás spojuje se všemi těmi kdo se modlí.
Věřte že spojení stvořených modlitbou je v moci lásky. 

Je na vás abyste přijaly tato slova která šeptám vašemu srdci. Miluji vás,
mé děti. Vaše utrpení se proměňuje v naději když vy říkáte ano mé Vůli, ne
vaší vůli. Já jsem Vůle lásky která vám chce dát pochopit že dnes jako včera
vám předkládám to co je důležité k tomu aby se žilo v mém světě lásky: ten
kdo chápe se chce uskutečňovat. 

Mé děti, když vy jste bezpodmínečnou láskou žijete to Velké Očištění.
Buďte úplně ve mně s vaším ano. Vaše ano se stává bezpodmínečné poněvadž
prochází očištěním ducha. Ano, vy vstupujete do Světla a Svatý-Duch vám
ukazuje že jste všechny spojeny jedny s druhými mocí lásky. Čím více konáte
to co vám Svatý-Duch ukazuje a čím více jste pokornými, tím více necháváte
jednat moc lásky. 

Vaše láska je v moci lásky. Zlo se nemůže vetřít aby tak nechalo vstoupit
svůj jed do tohoto pohybu lásky, neboť ona moc lásky vás spojuje. Tato síla,
to je láska ve vás, neboť vy jste všechny spolu: láska ve všech andělech, láska
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ve všech svatých z očistce, láska ve všech svatých z Nebe a láska ve všech
dětech na zemi. Všichni mají lásku Boží v sobě, i ti z očistce. Což nedali své
ano Lásce? V tom okamžiku se stali tak moc láskou že milovali bez pod-
mínky věčně. Láska k Bohu, láska k andělům, láska ke všem stvořeným jim
dává bezmeznou sílu žít to co si zvolili žít: oheň lásky skrze lásku. 

Nebojte se o ty kdo jsou ve hříchu, jednoho dne půjdou ke zpovědi. Vy, vy
je milujte bez podmínky, to jim otvírá dveře milostem. Kdybyste tak mohly
vidět to co vaše ano Bohu v nich způsobuje, odhalily byste že moc lásky která
pochází z lásky Boží může vše. Je to Bůh kdo působí v této moci, ježto je
pouze jedna moc. Všichni ti kdo jsou ve vás mají užitek z této moci a vy máte
užitek z jejich lásky: to je moc lásky nad zlem. Oni neznají vaší bezpodmí-
nečnou lásku, ale to co působí vaše láska má vliv na jejich lásku, a oni z toho
dostávají dobrodiní. 

Já jsem se daroval z lásky, a z lásky, vy, děti mého Otce, jste v mé Krvi. Má
Krev vám dává sílu žít to co máte žít a to co máte žít je láska ke všem dětem
mého Otce. Milujte ty kdo vás nemilují a milujte bez posuzování ty kdo
páchají zlo, oni jsou mého Otce, neboť zlo které činí vás nesmí zasáhnout.
Tato slova jsou bohatá na milosti, je na vás abyste je přijaly z lásky k vám
všem.

Mé děti, mluvím vám o Velkém Očištění těla, a vy čekáte. Tento čas se
vám zdá tak dlouhý! To dnes se to žije. Můžete pochopit mou žízeň vidět vás
jednat z lásky ke všem? Když vy činíte jeden jediný skutek aniž byste reptaly
proti času který se vám zdá dlouhý, já ve vás dávám vytrysknout radostem z
toho že jste se uskutečnily v mé Vůli. Ano, vy již nejste v sobě, vy jste ve mně,
Lásce: vaše bezpodmínečná láska je živena mou láskou. Je to moje moc která
živí moc lásky. Ta vám přináší sílu která prochází nitrem spojujíc všechny ty
kdo v sobě mají lásku, a já vás spojuji s láskou mých stvořených andělů a
všech dětí z Nebe a z |očistce. 

Když v myšlení Otce vy jste byly stvořeny, on do vás vložil lásku aby z vás
učinil děti činu pro všechny. V kom vám je třeba žít, vám kdo jste stvořeny
pro lásku? Je důležité žít váš život v Tom kdo je mocnější než vy: já jsem
Život Věčný. Svatý-Duch vám dává pochopit tato slova když vy říkáte vaše
ano Lásce: Mé děti, vy pocházíte ode mne, Boha, ne od vás-samých; jsem to
já kdo vám dávám zemřít ve mně mými milostmi. Ano, je třeba zemřít v
Ježíši abyste si opět vzaly vaše místo. Měly jste všechno, a kvůli vašemu ne
jste ztratily všechno co pochází z poznání Božího. 

Když vy jste, skrze mne, ve Vůli mého Otce, učíte se být trpělivými, laska-
vými, dobrými, odvážnými, shovívavými, klidnými, přívětivými, zbožnými,
dobročinnými, pokornými: Láska obsahuje vše. Kvůli vašemu úsilí milovat
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bezpodmínečně, vy činíte že působí moc lásky, a tato moc v moci Boží vás
spojuje se všemi které on z lásky stvořil: vás všechny a své anděly. 

Stáváte se světlem pro ty kdo jsou v temnotách. Váš jas se ukazuje ve tmě:
vy vidíte to co druzí nevidí, chápete to co druzí nechápou, a vy jim dáváte to
co potřebují k tomu aby žili následky které patří jejich hříchu, až do dne kdy
vše bude před nimi aby si tak odpustili. Mezi sebou, vy si dáváte lásku která
je silou jenž nesoudí, ale která pomáhá, jenž neodsuzuje, ale odpouští. 

Všichni ti kdo nevidí své chyby jsou zaslepeni temnotami pekla. Nemo-
hou nic vidět, neboť jejich zlé skutky nenesou lásku. Tyto skutky vytvářejí
strach, nadvládu, nenávist, žárlivost, závist, lenost, hněv, lhostejnost, modlo-
službu, otrávenost, marnivost, lakomství, žádost, chtivost, mstu, pýchu:
všechno co neživí lásku ve všech stvořených dětech na zemi. Jsou ve službě
Ďábla který je drží otroky jejich zlých rozhodnutí vzhledem ke zlu: tyto děti
si slouží zlem které znají aby tak činily skutky proti vám. 

Aniž byste si to uvědomovaly, vy činíte totéž. Když vy nejste láskou k těm
kteří vám působí utrpení, vaše myšlenky, vaše pohledy, vaše naslouchání, vaše
slova, vaše skutky, vaše pocity nejsou skutky lásky, a vaše skutky neplodí
lásku ke všem dětem Božím na zemi. Jste jedni i druzí oběťmi zla: Satan vás
používá. Satan a jeho přisluhovači se spojují aby vám zabránili bezpodmí-
nečně se milovat. 

Láska která se spojuje je síla, a tato síla uzdravuje, posiluje, odpouští a činí
děti schopnými procházet skrze překážky které Satan a jeho přisluhovači
vytvářejí. Oběti zla, vaše moc lásky je bez síly lásky Boží. Vítězi nad zlem,
vaše moc lásky je v síle lásky Boží: vy navzájem živíte svou lásku. Mé děti,
dítě Boží je úplnou bytostí, je stvořeno aby žilo s tím co má v sobě, aby tak
žilo šťastně se všemi dětmi Božími které jsou v něm. 

Čtěte toto: Adam byl stvořen na zemi před Evou a přede všemi těmi kteří
z něho měli přijít. Kdo stvořil Adama? Bůh. Co učinil Bůh ještě než stvořil
podobu která měla mít vzezření Těla Syna Božího? Vzal hlínu a z této
hmoty on utvořil tělo. Tato podoba neměla život, není-liž pravda? Co učinil
Bůh aby tato podoba byla živá? Vdechl do ní, ne vzduch, ani plyn, ani teku-
tinu, ale lásku. Bůh miloval člověka dříve než byl, neboť jeho myšlení bylo
láskou ke svému stvoření. Dal mu to co pociťoval, a to co pociťoval byla láska,
a láska byla v Bohu. 

Bůh je Láska. Láska: Otec, a Syn v Otci, a Otec v Synu, Syn v Otci jsou
tolik láskou že Svatý-Duch je. Adam obdržel život na zemi protože Bůh spo-
jil jeho hmotu se svou láskou. Mohl být Adam stvořen na zemi než byl stvo-
řen v Bohu? Bůh měl Adama v sobě. Bůh je Moc, on před sebe dává to co má
v sobě. Vše co je stvořeno pochází z Boha, zatímco vše co se tvoří na zemi
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pochází ’z’. Nikdo nemůže tvořit z ničeho, Bůh sám tvoří z ničeho, neboť on
má vše v sobě. 

Adam nemohl být stvořen na zemi aniž by poznal kým je. Bůh ví vše, Bůh
vidí vše. Kdo umožnil že Adam mohl dát jména všemu co mu Bůh ukazoval?
Bůh. Láska kterou Bůh vdech do Adama obsahovala všechno poznání; takto,
Adam měl v sobě poznání Boží. Když Bůh ukázal Adamovi vše co bylo
kolem něho, Adam dal jména která Bůh měl ve svém myšlení. To je Bůh
přede vším a to co Adam učinil, to učinil ve Vůli Boží. 

Poněvadž Bůh dal Adamovi poznání, to znamená že ten měl v sobě toto
poznání skrze Boha; poznal bytost která by mu byla podobná? Ne, vše co mu
Bůh ukazoval nepředstavovalo obraz člověka: Adam tedy měl poznání o tom
co souviselo s ním-samým. On se díval a nepoznával nikoho stejného: měl
tedy někoho stejného v sobě. Když Bůh vzal část z něho aby stvořil Evu, Bůh
mu dal družku života. V Evě, tam byla láska, neboť Bůh nemůže tvořit bez
lásky, on je Láska. Tímto gestem lásky, Bůh ukázal člověku že v sobě má život
a ten je láskou Boží k němu. 

Měla Eva v sobě to co měl v sobě Adam? Tak jako Bůh je, tak jsou jeho
děti, neboť jsou stvořeny k jeho Obrazu. Adam a Eva: Eva v něm, on v ní. Ti
byli stvořeni z lásky Boží, měli v sobě tu samou lásku, ty samé znalosti a tu
samou vůli pro Boha, skrze Boha. Nic nepocházelo od nich, vše pochází od
Boha. Měli Adam a Eva moc stvořit jiné bytosti jako oni? Oni nemohli tvořit
jinak než ’z’, ale poznání jak si sloužit ’z’ , to obdrželi od Boha, tak tedy mohli.
Měli v sobě vše co potřebovali aby plodili. 

Bůh má v sobě všechny děti. To co Adam a Eva budou mít za děti bylo již
chtěno Bohem, neboť Bůh je jediným Stvořitelem: má vše v sobě. V Bohu,
jsou všechny děti stvořeny. Bůh dal poznat Adamovi a Evě svou Vůli:
množte se. Což on mohl vyslovit tato slova aniž by se nenaplnila jeho Vůle?
V Bohu, je vše naplněno. Mé děti, v každém stvořeném dítěti je Vůle Boží,
poněvadž v každém dítěti je to co je třeba aby plodilo. Bůh nečiní nic z nevě-
domosti, on ví vše, může vše, on vás stvořil pro lásku. 

Muž a žena před Bohem mají v sobě lásku aby se tak spojili a plodili. Plo-
zení je v bytosti lásky. Každý musí vzít v sobě to jenž pochází od Boha aby to
dal druhému: každý vrací Bohu svůj úkon lásky. Láska je v každém a onen
úkon je v každém. Kdo může učinit onen čin bez lásky? Osoba která ignoruje
že je třeba milovat tak jako Bůh miluje. Když se učiní čin který nebere ohled
na lásku druhého, to sobě samému se činí tento čin, a dítě které bude stvo-
řeno tímto činem bez lásky bude patřit Bohu, ale ten čin-sám se vrátí k oné
osobě a ta bude žít jeho následky.
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Bůh daroval lásku všemu svému stvoření. Dítě které přijde na svět je Boží;
má v sobě to co mají ostatní: lásku. Bůh neodmítá svou lásku tomuto dítěti,
Bůh jej stvořil ještě než přišlo na tento svět. Každé dítě musí nést lásku ke
každému dítěti. I ti kdo činili skutky bez lásky přinucujíce děti aby se s nimi
spojili pocházejí od Boha; oni sami budou prožívat své následky podpírány
těmi kteří milují bezpodmínečně. Aby vaše láska byla dokonalá, budete
schvalovat ty kdo zabíjejí děti před jejich narozením, když víte že Bůh vás
žádá abyste odpustily těm kdo se dopustili těchto nemorálních skutků? Tyto
děti které se mají narodit mají v sobě to co jejich agresoři v sobě mají, tak jako
vy to máte v sobě: lásku všech aby milovaly. Vy máte v sobě lásku a láska je v
tom co Bůh stvořil ke svému Obrazu: vás všechny. 

V každém z vás, vy máte každé dítě Boží, a to od Adama: prvního člověka
na zemi. Moji maličcí, poznání v člověku je chtěno Bohem od prvního dne
kdy Bůh chtěl člověka na zemi. Žádné zvíře stvořené před člověkem nemělo
v sobě všechny děti Boží. Každý nese to co je: zvíře nese své geny od svého
stvoření. To co se mění časem není vždy k dobru zvířete, ale to klame
poznání které není v lásce. Ať je toto napsáno: «Má v sobě člověk inteligenci
aby to pochopil?» Zůstaňte takovými jakými jste: dětmi Božími stvořenými
pro lásku, a pochopte že ve vás jsou všechny děti Boží, a jeden jediný z vás
který nemiluje bezpodmínečně všechny děti Boží nemiluje toho kým je: jeho
ve svém celku a svůj celek v něm. 

Vy kdo začínáte chápat že je dobré milovat bezpodmínečně, nenechávejte
vaše bratry a vaše sestry v rukou Ďábla. Jeden jediný skutek připojen ke všem
ostatním skutkům dobrým nebo špatným nese ovoce, neboť skutky jsou
skutky života. Kdyby byly vykonány tak že by nevytvářely následky, nebyl by
důvod mluvit o nich jako o skutku, byla by to jen prázdnota. Každý skutek je
pohybem života v Životě Božím. Pohyb života který neplodí lásku je jako
orel který se chce vznést k nebi bez pomoci svých křídel. Kdyby skutky lásky
nebyly mezi sebou spojeny, nedávaly by své ovoce lásky Ježíšovi, byly by ztra-
ceny. Pro Boha není nic ztraceného, proto jsem vám řekl: «Milujte se navzá-
jem». Tím že jste láskou jedni k druhým vaše skutky mohou mít užitek z
ostatních skutků. 

Vaše skutky lásky již nejsou vašimi skutky, jsou všechny v mých skutcích.
To je Ježíš, Láska, a to je Ježíš, Slovo. Já jsem v mém Otci a můj Otec je ve
mně a Svatý-Duch vychází z Otce a ze Syna: nic není mimo nás. Když já
beru vaše skutky a všechny ty vašich bratří a sester, je to proto že jste láskou
ke všem, a všechny skutky se stávají mými skutky, a do vás, já dávám milosti
lásky těm kdo nemilují jako vy milujete. 

Vaše skutky lásky potkávají lásku která je v nich protože jsou utvořeny z
lásky Boží, a láska je v nich. Když oni mi nedávají jejich zlé skutky, protože já
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jsem milosrdný, nemohu je trestat, dívám se na vás a vidím to co vy pro ně
chcete: lásku, a já vám nic neodmítám. Vaše láska je láska mého Otce a oni
dostávají lásku která pochází od vás skrze mé působení ve vás, a jejich zaned-
baná láska opět dostává sílu. 

Tyto děti, které nevědí že je milujete, jsou ve vašem životě a vy se s nimi
rozdělujete o to co dostáváte. Je to tak krásné vidět tyto děti jak se dávají z
lásky! Vy jste celek v celku Božím. Všechny vaše skutky se stávají jejich
skutky a jejich skutky se stávají vašimi skutky. Vidíte co se stane? Vy přijmete
všechno vzít aniž byste soudily, aniž byste odsuzovaly ty kdo nekonají dobré
skutky. Jste připraveny přijmout vše z lásky, neboť důvěřujete v mé milosr-
denství.

Má Krev má neocenitelnou cenu, to je láska. Já jsem vše vzal a vy souhla-
síte s tím že vše vezmete. Jak je váš dar veliký! Kdo učinil že váš dar je veliký?
Já, Spasitel světa. Jsem to já kdo jsem to co vy jste, jsem to já kdo beru
všechny ty skutky, jsem to já který je žiji, jsem to já kdo je proměňuji svým
Životem, jsem to já kdo předkládám ty skutky mému Otci a můj Otec schva-
luje mé jednání lásky. Mé jednání lásky je mého Otce, vše pochází od něho.
Jakou moc vy v sobě máte! 

Tento čas je jeho a on činí z tohoto času čas lásky pro svého Syna, a
všichni ti kdo věří ve mne prožívají tento čas s mými milostmi lásky. Je na vás
abyste žily v tomto světě lásky který vám Bůh chce dát uvidět a pochopit
abyste v něm žily. Ať ten kdo má uši slyší a oči ať vidí. Moji miláčci, jste to vy
kdo jste nástroji lásky v rukou Božích. Sloužím si vámi aby oni obdrželi to co
já vám dávám. Ve vás je život a oni v sobě mají život. Pokud neřeknou své ne
životu, budu si vámi sloužit abych šel hledat ty kdo jsou zapsány v Knize
Života. 

Buďte bdělými, Satan učiní vše abyste ztroskotali ve vaší úloze. On zná i
ty nejmenší z vašich slabostí. Čiňte vaše ano důvěřujíce mi, já jsem Život
který z vás činí děti Boží. Mé Působení je mocné, ono je pro vás. Já, Ježíš, vás
miluji. Udržujte se v lásce k bližnímu, já jsem v něm tak jako jsem ve vás. Žiji
ve všech těch které mi můj Nebeský Otec dal. Já jsem jeho milovaný Syn do
kterého Otec dal všechno své zalíbení. Všechno působení je od něho. Já,
Působení Otce, vás žehnám mým svatým Vikářem. Z mé Boží Vůle vychá-
zejí milosti abyste byli láskou k vám samým a k vašemu bližnímu.

Ježíš
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JE NA VÁS ABYSTE SE ROZHODLY
JESTLI SE CHCETE POZNAT

Moje děti, budoucnost je ve vaší přítomnosti, neboť vy budujete to co je ve
vás. Abyste ji žily, nečiňte jako ti kdo se vysmívají Bohu. Já jsem se daroval
pro ně a pro vás, a to co konáte pro vaší věčnost, konáte také pro ně. Proto
tyto spisy jsou pro každého z vás. Vaše maličkost mi je příjemnou když ve vás
nacházím místo pro všechny mé děti. Já pro vás mohu vše, ale je na vás abyste
konaly to co musí být vykonáno s tím co vám dávám. 

Když s tím co vám dávám vy nekonáte nezbytné úsilí, každý den se vám
bude zdát těžkým. Jak mnozí z vás vidí svět který se považuje za Boha? Jak
mnozí z vás trpí když vidí tento svět jenž ničí sám sebe? Nevědomost tohoto
světa vzrůstá každého dne. Já jsem Stvořitel dětí tohoto světa, co vědí o Bohu
a o sobě-samých?

Bůh Otec je ve mně, v Synu, a já jsem v mém Otci, a Svatý-Duch je v Otci
i ve mně: my se obsahujeme. Bůh je váš Stvořitel, vy jste všichni ve mně, jste
mým obsahem. Jste stvořeni k naší podobě: jedno dítě je ve všech stvořených
dětech a všechny stvořené děti jsou v něm, obsahujete se skrze Boha. 

Moji maličcí, poděkujte si za to že se na sebe nedíváte jako někdo kdo se
bere za někoho jiného, neboť vy všichni potřebujete vašeho Stvořitele. A z
mé Bytosti vychází světlo abyste pochopili důležitost toho abyste se dávali
abych tak bral všechen váš obsah. Vaše vy-sami se stává naším.

Je důležité dávat vaše ano Lásce. Já nemohu nikoho nutit chtít Boha. Já
jsem Život Věčný, a ve mně jsou všechny životy, a každý je respektován. Jest-
liže přijmete být tím co od vás očekáváme, to znamená vy a všichni ti kteří
jsou ve vás, dáme vám opět vaší dokonalost, ale tělo se musí nechat očistit.
Vše co budete se opět stane k obrazu Božímu: váš obsah v našem Obsahu.
Život to jsme my. Skrze Boha Otce, Boha Syna a Boha Svatého-Ducha vy
jste život, a skrze nás, budete věčnými. 

Je to váš život jež se ukáže vám-samým. Pochopte že váš věčný život je ve
vás, a skrze mne který jsem V Bohu Otci a ve Svatém-Duchu, vy budete před
tím co je vy sami aby tak každý mohl učinit rozhodnutí: to že bude chtít žít
život na zemi tak jak jej pro vás chce Bůh. To co znáte nyní, je život utvořen z
lidských podmínek, ale ten co pro vás bude, jestli jej chcete, bude bohatý
poznáním: poznáním Boha, život v Bohu. 

Dávám vám světlo, přečtěte si pozorně toto. Život se živí Životem, váš
obsah se živí naším obsahem. Když váš život dostává od Trojice vše co potře-
buje k tomu aby zůstal věčným, je to že dostáváte to co potřebujete k tomu
abyste byly láskou, a láska dává a láska přijímá. Vy živíte život všech dětí
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Božích které jsou ve vašem obsahu a život všech Božích dětí ve vašem obsahu
živí vás: tak tedy jste všichni dostali z našeho Obsahu. 

Jste živoucí, potřebujete život aby tak váš život okoušel příchuti Boží, a
Bůh naplňuje vaší bytost svou náplní lásky. Aby se činilo šťastnými děti Boží
všude kolem vás, ve své délce jako ve své šířce, od své výšky až do své hloubky,
vše musí být zdravé aby se tak bez přerušování nechávalo vstoupit a vycházet
to co je dobré pro život.

 – Život mezi Božími stvořenými se nedá s ničím srovnat: je bez konku-
rence, vše je libozvučná krása.

 – Každý život je v každém životě: každé dítě dostává ve svém životě vše od
Boha aby tak dávalo ostatním to co jeho život dostává, a čím víc jeho život
dává, tím víc každý život dostává, a tím víc život v každém dává. 

 – Kolem života každého, vše je dobré pro život: život nechává vycházet to
co život obsahuje. 

 – Protože jste v sobě dobrými tak jako jste dobrými navenek, vy vidíte, sly-
šíte, mluvíte, jednáte a pociťujete to čím jste: jste živými mého Otce. 

 – Nic nepochází od vás: vše pochází od Boha Otce. 

 – On vlévá skrze mne, Věčný Život který se daroval z lásky umíraje na
Kříži aby vás vykoupil, jeho obsah ve vašem obsahu očištěném ode vší
nečistoty. 

 – Obsah Boží je nekonečný, obsahuje naprosto všecko: vše co poznávají
andělé, vše co vy poznáváte a vše co vy neznáte. 

 – Nikdo ani andělé nemohou poznat obsah Boží: to co Otec má v sobě, Syn
a Svatý-Duch mají v sobě, neboť je pouze jeden jediný Bůh. 

Abyste nechávaly váš obsah se živit naším obsahem, k tomu je hlavním
aby se to chtělo, a jakmile vy souhlasíte, obsah Boží se otvírá a přidává se k
vám. I když jsem zemřel abych vás vykoupil, vy máte vaší vůli která vás ome-
zuje kvůli poznání dobra a zla. A Bůh vás chrání, neboť zlo se vám dává
poznat aby tak ničilo to co se proměňuje v dobro tím co vám dává Bůh. 

Moje děti, nedostatek dobré vůle je ve vás kvůli zlu které se stále snaží
odstranit to co vás živí. Jste utvořeny z těla a skrze tělo vás zlo udržuje v
nevědomosti o životě. Zde je co můžete poznat o Životě Božím: 

 – Život, to je světlo Boží. Bůh zná vše a dává vám to co má v sobě. Proto
všechno poznání pochází ze světla Božího. A kde je Bůh? Ve vás. Ve vás je
poznání Boží, a Bůh vám je dal. 

 – Život, to je také moc Boží. Z Boha prýští moc která může všechno. Je to
síla která nemá rovné, a ta pochází pouze od Boha. Když Bůh činí divy, co
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se děje ve vás? Ve vašem těle se rozprostírá moc. Mizí tato moc aniž by
nechala stopy? Ne, ona vás proměnila. To čím jste byly před tím bylo pro-
měněno, a to čím jste od onoho divu je stálé. Budou další nezvratitelné
proměny? Ano, neboť Bůh nepřestává konat divy, on dává to co je: Lásku. 

 – Život, to je také nádhera Boží. Bůh je neproměnný. Nemění se, je Doko-
nalost. Je to Boží nádhera jenž dává všechnu krásu aby tak stvoření bylo
dokonalé. Bůh je nekonečně dokonalý. Vše čeho se dotkne je dokonalým
navěky. Jste vy dokonalými dětmi? Před prvotním hříchem jste byly, neboť
jste byly stvořeny k obrazu Božímu. Ale, od oné neposlušnosti, vy se utvá-
říte nedokonalé v lůně vaší pozemské maminky. Je zde důvod doufat v
dokonalost pro všechny děti Boží? Ježto Bůh učinil vše ze své dokonalosti,
vy jste dokonalými v Ježíši který vás vykoupil. Skrze mou smrt, jste byly
vyňaty z nedokonalosti: dokonalé, vy jste se neposlušností stali nedokona-
lými, a nedokonalé, jste se staly dokonalými poslušností Syna Božího. 

 – Život, to je Vůle Boží. Vůle Boží je přítomna v každém uskutečňování.
Tak tedy, vše co se uskutečnilo, uskutečňuje se a uskuteční se je chtěno
Bohem. Bůh je Boží Vůle, je přítomen v každém jeho tvoření. Nic nebylo
a vše je: Bůh chtěl a vše bylo, taková je Vůle. Bůh je on-sám Vůlí, uskuteč-
ňuje to co má v sobě. Nic není mimo něho, on je Stvořitel. Jste vy stvoři-
telé? Ne, vy uskutečňujete to co je uskutečněno v Bohu. Bůh sám tvoří, a v
Bohu vy si můžete brát to co je v Bohu a dát vaší vůli do služby Boží Vůle.
Protože Bůh je Vůle, všechny vůle se spojují aby tak tvořily to co je stvo-
řeno v Bohu. První hmota je stvořena Bohem a vy tvoříte z jeho původní
hmoty. Boží Vůle vám dává žít to co je uskutečněno skrze lásku.

 – V životě, vy máte vůli konat, s jeho sílou, díla utvářena na základě
poznání Božího, aby tak byla dokonalá podle jeho Vůle. Vy všichni máte
v sobě lásku které vám je třeba k tomu aby váš život byl aktivní. Jestliže
nejste láskou, váš život se bude podobat životu který nebude vypadat jako
život: vy nebudete vědět kým jste a co můžete uskutečnit. 

Kým jste? Stvořenými k obrazu Božímu kteří mohou vše konat k podobě
Stvořitele. To co Bůh učinil, on chce abyste vy činili, neboť vás miluje. Máte v
sobě to co je vám třeba abyste činili to co máte činit? Ano, neboť Bůh do vás
vložil vše co má v sobě: lásku k uskutečňování. Ve všech dětech Božích, jsou
všechny děti Boží i to co mohou konat s láskou. Mohou konat vše? Mohou
konat vše co je dobré, neboť vše co je dobré je láska, a láska je v životě. 

Když život je ve své podstatě, to znamená ve všem co Bůh obsahuje, vše je
harmonicky dobře vyváženo. Láska dává a láska dostává. Co dává láska? To
co pochází od Boha. A co láska dostává? To co je ve všech dětech Božích
skrze Boha: moc lásky. Nekonečný obsah Boží se vlévá do Božích dětí a jejich
obsah se vlévá do každého aby tak každý byl v nekonečné lásce Boží.
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Skrze Boha, vy v sobě máte život. Život ve vás není z nějaké hmoty ve
vývojovém pohybu, je to hmota jenž obdržela život: hmota není život, je to
život který ji obdržel od Moci která je více než hmota. Život se také neobjevil
následkem nějakého výbuchu. Genetický výbuch by byl záležel na jeho
obsahu ve kterém by byly bývaly vývojové elementy, tedy, vývojové hmoty: to
co je hmota nemá život, ale je užitečné pro život. 

Život je přítomen a je to z Vůle Života že se objevil život a že každý život
obsahuje vůli. Vůle je život, neboť je v životě. Věřit že se život objevil násled-
kem něčeho co nemá život, tedy ani vůli, to je věřit v nicotu. Nicota nemůže
být, je to inertnost činnosti, je bez moci. 

Život je ve svém Životě. Pohybuje se sebou samým, a ve Věčném Životě
není žádné prázdnoty. Kdyby tam byla, neříkalo by se této prázdnotě ’život’.
Vaše bytost je v Životě, neboť je to Život jenž vložil život do vaší stvořené
bytosti. Vy nejste duch, jste utvořeni z hmoty. Život je ve vás a ten činí že se
vaše hmota pohybuje. Bez života ve vás, byste nemohli chtít: znát, dívat se,
mluvit, slyšet, uskutečňovat, jíst, pít, spát, cítit..., neboť vaše hmota by nedo-
stávala sílu od Vůle Věčného Života který živí váš život. 

 – Před tisíci, tisíci a tisíci roky, vše bylo jen nicota: pouze Život byl ve své
Vůli. 

 – Život má zalíbení ve svém Celku: vše z něho je přítomností. 

 – Je ve své přítomnosti a ta přítomnost je v Životě Věčném: žádná minu-
lost, žádná budoucnost, ona je. Věčnost je život.

 – V Životě Věčném, tam je vše ve svém Celku: vše je uskutečněno, je to věč-
nost.

 – Není zapotřebí doufat: vše je v přítomnosti, v Životě. 

 – Život je v Životě, neustále si dává své Všechno: dává si svůj vlastní Život. 

 – Je neustále v tom čím je: Životem v Životě. 

 – Není potřeba věřit v to čím je: on žije svou přítomnost která vidí vše, která
ví vše a která může vše. 

 – Život je věčně ve své Vůli: ta se dává, ta se přijímá. 

 – Je neustále v tom čím je: Životem v jeho dokonalosti. 

 – Nic mu nechybí: je ve své věčné kráse.

 – Jeho moc poznání je v něm: jeho moc je to čím je. 

Život je Bůh. Bůh chtěl a vše bylo tak jak to Bůh chtěl. Bůh je neviditelný
a viditelný, on je ve své Vůli. Bůh má v sobě celek neviditelný a celek vidi-
telný: svůj Celek. On sám rozhoduje co bude před ním. Když Bůh stvořil vše
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co je neviditelné a vše co je viditelné, ukázal to co bylo v něm aniž by to vše
bylo mimo Život kterým on je, aniž by se vyprázdnil, ježto vše co je z jeho
Života je jeho Vůle.

Život neviditelný i život viditelný má v sobě Život Boží. Každý život
pochází od Boha. V žádném životě nejsou dva životy, je tam pouze Život
Boží, a Bůh dává svůj Život. Jako Život Věčný, každý život obsahuje vše.
Jeho andělé mají obsah Boží skrze život. Bůh je Duch a oni jsou stvořeni
duchové skrze Vůli Věčného Ducha. 

Lidští tvorové mají obsah Boží skrze život. Bůh Otec chtěl aby duchové
byli před ním: stačilo mu jen chtít, všichni duchové byli stvořeni; tak jako
lidé, stačilo mu jen chtít a byli stvořeni. Život Věčný je Bůh a všichni andělé i
všichni lidé dostali život věčný od Života Věčného. 

Ti neviditelní mají život v Duchu, ti viditelní mají život v Hmotě Božího
Syna Člověka. Bůh Syn ukázal svou Hmotu Bohu svému Otci, a ani jeden
člověk s jeho hmotou nechyběl v Životě viditelném pro anděly. Každý člověk
má život vlastní jemu-samému, i když jsou všichni v Životě Věčném. Každý
člověk má jedno jediné tělo to všech lidí: to se neodděluje. I když je unikát-
ním pro každého, každý má to štěstí starat se o ně, neboť to tělo pochází z
Těla věčného. 

Bůh Otec, Bůh Syn, Bůh Svatý-Duch, jeden jediný Bůh který vše obsa-
huje, chtěli vše stvořit pro lidi. To co je v Bohu je jeho celek, tedy on dal všem
stvořeným svůj celek aby tak byli k obrazu Stvořitele. Bohu Stvořiteli stačilo
jen chtít a vše co mělo být viditelné bylo stvořeno. Ježto je Pánem všeho stvo-
řeného, dal všem kdo byli stvořeni k jeho Obrazu celé stvoření; takto, oni
mohou tvořit z toho co jim Bůh dal: díla vykonávaná k podobě těch jejich
Stvořitele. 

Život z vás učinil dokonalé bytosti k jeho Obrazu v Životě Věčném. Ještě
než jste byli v lůně vaší pozemské matky, byli jste živi v Bohu: byli jste doko-
nalými. Když se narodíte na zemi, narodíte se nedokonalými. Odkud přišla
tato nedokonalost? 

 – Tak jako moji andělé, vy jste měli dokázat Bohu vaší lásku tím že budete
poslouchat vašeho Stvořitele: vy i andělé, jste vše dostali od Boha. 

 – Vaše dokonalost se nedala s ničím srovnat: unikátní byla dokonalost
duchů a unikátní byla vaše dokonalost. 

 – Bylo zapotřebí abyste poznali že jste z Dokonalosti a ne dokonalost: byli
jste stvořeni dokonalými k obrazu Božímu a váš pohled se měl upínat na
Boha, ne na vás-samé, abyste tak byli stále dokonale věčnými. 
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Mé děti, dnes, vy poznáváte pozemskou smrt, a to vám dokazuje vaší
neposlušnost. Kvůli tomu vy na zemi trpíte, neboť vy jste přijaly neposluš-
nost ďáblovu. Váš následek zasáhl vaše tělo, ne váš život. Váš život je nedo-
tknutelný, ten pochází z Života Věčného, z Boha. Vy samy můžete, skrze ne
Životu, přerušit váš život věčný který se stane smrtí věčnou. 

Pozemský život je pod následkem smrti. Je to vaše tělo jenž trpí a vy jste
svědky utrpení ježto jste oběťmi utrpení. Satan vám přišel ukázat že jste slab-
šími než on. Jeho lest učinila že jste se odchýlily od cesty které měla být
dokonalá: štěstí na zemi jako v království Božím. To co ve vás bylo, před
neposlušností, zmizelo z vašeho života na zemi, neboť smrt vzala místo
dokonalosti.

Nyní, vy žijete váš život na zemi s tím co máte sobě. Vaše hmota patří
vám. Každý je svobodným ve svém těle. Vaše svoboda vás může přivést k
tomu že poznáte blaho anebo utrpení. Vy jste všichni jedním celkem a váš
celek, který je tělem, potřebuje každého abyste se udržovali v síle lásky abyste
se tak chránili proti útokům Satana. On vás zasahuje ze vnějšku aby oslabil
hmotu tak abyste upustili od života. 

To co je na vašem zevnějšku potřebuje to co je uvnitř vás. Z lidského
poznání, vy víte že vaše bytost se ve vás hýbe, ale vězte že je to život, on-sám,
jenž pohybuje, skrze vaše psychické a fyzické prostředky, vaším vy-sami.
Takto, váš intelekt a váš fyzický systém jsou spojeny, skrze život, abyste tak
viděli a pochopili že to co je na zevnějšku vás a co do vás vstupuje ovlivňuje
váš organismus, vaše lidské tělo.

Aby vaše bytost byla v pokoji, v radosti a lásce vůči vám samým a vašemu
bližnímu, vy potřebujete pochopit že život ve vás pochází od Bytostí vyšší
než vy. Nikdo nemůže sám od sebe vidět a chápat život který Stvořitel do vás
vložil abyste tak byli věčnými. Tady vidíte proč se Bůh stará o to aby vás učil
to co pro vás je nezbytné vědět k tomu abyste odpověděli Životu Věčnému
který se vás zeptá chcete-li být v jeho Životě po celou věčnost. 

Každý člověk na zemi potřebuje společenský a afektivní život, bez něho je
jeho život bez lásky. Láska dává svou cenu a její cena je: já dávám a dostávám
abych dávala a dostávala. Každá stvořená bytost má v sobě lásku, proto
miluje a chce být milována. Když je před lidskou bytostí, je před tím co má v
sobě. 

Na zemi, láska není oceňována za to čím je, ale za to co opatřuje. Člověk
je vnější, rád pociťuje jeho smysly to co mu skýtá laskavost, něhu, náklonnost
a touhu. Co ho přetváří: to co vidí, slyší, čeho se dotýká, co okouší a co cítí.
Omezuje se na jeho vnější smysly které ho tak očarovávají že zapomíná kým
je. Láska je ve vašem životě: 
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 – Láska dává pokoj a vy jej přijímáte když si dáváte to co je dobré pro váš
život věčný.

 – Láska dává radost ze života a vy ji přijímáte když chápete že pouze Bůh
vám dává to co je dobré pro váš život věčný.

 – Láska dává lásku a vy ji přijímáte když dáváte každému ze stvořených
dětí, které má to samé tělo jako vy, lásku. 

Abyste žili na zemi to co pro vás je volbou hodnou vás-samých, musíte žít
jakožto bytosti stvořené láskou pro život který pochází od Boha. Vše co
potřebujete abyste byli v pokoji, v radosti a v lásce je ve vás, proto je důležité
abyste se na sebe podívali. 

Nedívejte se na to co jste nebo co činíte ze zevnějšku, vaše bytost se pohy-
buje v životě a život je ve vašem nitru pro váš zevnějšek. Pomyslete na urnu,
vy víte že byla utvořena k tomu aby něco obsahovala. Můžete si představit to
co je na povrchu: hmota z hlíny, a to co může obsahovat: hmotu rozpuštěnou
nebo pevnou. Budete si moct sloužit touto urnou a používat to co je uvnitř,
ale nebudete moct úplně těžit z jejího obsahu, neboť vaše poznání je ome-
zené. 

Bůh vám dal život, a ve vašem životě je obsah Boží. Proč nevidíte a nechá-
pete váš život takový jaký je? Vzhledem k tomu že jste jen vnější, vy oceňujete
jen to co vidíte a chápete. Co vidíte a co chápete? To co odpovídá vaší vůli, a
během toho vy zanedbáváte váš opravdový život. Vnitřní život obsahuje
všechno co potřebujete. Dává vám to co od něho očekáváte, ale ponechává si
to co vy neznáte. 

Mé děti, život vám nemůže dát to co vy neznáte, neboť jste to vy kdo jej
řídíte vaší vůlí. Vaše chyby vůči životu pochází z vašich rozhodnutí. Když vy
dáváte důležitost všemu co je jen vnější, je to jako byste odmítaly vašemu
vnitřnímu životu aby pro vás byl důležitý. Jste jen pouzdrem kolem vašeho
vnitřního života, neboť vy nevyužíváte bohatství vašeho života. 

To co je vnější utvářelo váš život, tady vidíte proč jste cizinci tváří v tvář
sobě-samým. Znáte se jen ze zevnějšku. To co do vás vstoupilo vás uspoko-
jilo, a čím více jste přijímaly vnější halas, tím více jste ho chtěly: ’ještě a ještě’,
takže dnes již nepotřebujete váš život lásky který pochází z Života Věčného. 

Omezili jste váš příděl nezbytných milostí k vašemu duchovnímu životu a
vaše víra zeslábla, a to vám brání být činnými budovateli lásky. Duch tohoto
světa, který živil váš vnější život, z vás učinil bytosti bez základu lásky. Vše
musí být založeno na lásce, ale to co dnes má cenu, to je úspěch, zaměstnání
které dobře platí, peníze, majetek a smyslné požitky na škodu víry v Boha,
rodiny a zdraví mravního, fyzického a srdce. 
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Váš vnitřní život patří vám. Máte v sobě sílu lásky a neznáte ji. Což nevíte
že slunce, měsíc, planety, hvězdy, souhvězdí, zeměpisná soustava a její řád,
biologická soustava rostlinná a živočišná, nerosty jsou všechny pohromadě,
neboť byly stvořeny z lásky k vám? V jejich stvoření je láska. Dávají to k čemu
byly stvořeny a dostávají aby tak dávaly znovu a znovu. Vše je v rovnováze, a
je to láska Boží jenž je udržuje v jejich rovnováze, a vy se zanedbáváte vaším
nedostatkem poznání vůči lásce. 

Buďte realističtí, jste v rovnováze lásky která vám dává činit pokroky v
lásce, a láska vás obývá. Vy musíte zůstávat v lásce jedni k druhým abyste
poznaly lásku která živí, která se ukazuje, která buduje, která sílí, díky svému
souladu lásky: dávat a přijímat a znovu dávat to co dostala aby pak znovu při-
jala, to je láska. 

Co ničí vaší rovnováhu? Vaše strachy. Strach živí úzkost, stres, marnivost,
pýchu, lenost, zneužívání, nejistotu, mrzutost, únavu, nespavost, pomstu,
nenávist, hněv, závist, nadbytek, lhostejnost, zklamání, sklíčenost, atd.: vše
co činí že trpíte a že trpí váš bližní.

Ztratili jste rovnováhu lásky která vás spojovala jedny s druhými aby tak
váš vnitřní život mohl čerpat svou sílu z lásky kterou má každý k Bohu, k
sobě-samému a k ostatním. Bez této rovnováhy, vy se necháváte obklopovat
nežádoucími pohyby. 

Mé děti, vy nechcete žít na zemi aniž byste poznaly jisté pohodlí, to je
pochopitelné, ale abyste toho dosáhly vy činíte to co je proti vašemu štěstí. Vy
máte svobodu, a s vaší svobodou vy si volíte žít jen v tom co vidíte a chápete. 

Nejste tak slepými že byste neviděly co se děje kolem vás. Ať bohatí anebo
chudí, vy chápete že země vstupuje stále více do svého zničení kvůli lidem. To
všechno víte a nemůžete v tom nic dělat, ale co činíte s vaší volbou? 

Život ve vás je sílou, ten vám otevírá naději na život lásky na zemi, víře v
Boha a lásce k těm jenž jsou s vámi ta této zemi. Od vždycky se člověk snažil
žít na zemi maje nějaké odůvodnění žít. Člověk pochází od Boha a celé jeho
pokolení pochází od Boha. Člověk se musí dovědět od své bytosti od koho
pochází. Bez přítomnosti Boží, člověk není ničím: 

 – Již mnoho tisíců roků, je život na zemi: život patří Stvořiteli.

 – Život je od Boha skrze stvoření: Bůh dává život. 

 – Bůh sám je Stvořitel: ten nepotřebuje tvořit z něčeho anebo z někoho aby
stvořil, stačí mu jen chtít a vše se tvoří. 

 – Bůh stvořil čisté duchy a čisté lidi: mají v sobě Boží život. 

 – Bůh sám má v sobě moc tvořit: moc vstupuje do moci, Bůh je Moc. 
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 – Andělé ani lidé nemají moc stvořit, nejsou začátkem, ani koncem: potře-
bují ’z’ aby tvořili. 

 – Bůh je Alfa i Omega: v něm vše existuje, ještě dříve než to mohli spatřit
andělé a lidé.

 – Andělé i lidé jsou stvořeni aby žili ve Věčném: Bůh se neodděluje od toho
co je z něho. 

 – Vše co je z Boha je pro něho láskou: Bůh je Láska a láska se dává Lásce. 

 – Bůh je Život, on dává svůj Život: Život živí život který dal. 

 – Život nebere, nevymáhá: otevírá se aby dával to co obsahuje. 

Bůh neodnímá život, jsou to neviditelní stvoření nebo viditelní jenž si volí
opustit život: 

 – Padlí duchové již nemají život: zvolili si již nemilovat Boha. 

 – Jsou Bohem stvoření duchové: jsou ještě duchové, ale naprosto nedoko-
nalí.

 – Život Boží se z nich stáhl: zůstávají ne ve věčném životě, ale ve věčné
smrti. 

 – Věčná smrt je nepřítomnost Boží na věčný čas: život je věčný, smrt je
věčná. 

 – Bůh je Moc: Bůh sám udržuje život tam kde jej byl vložil. 

 – Smrt je pod mocí Boží: vše je ve Vůli Boží.

 – Bůh tvoří, je to jeho věčná Vůle: on nedává poznat svou Vůli aniž by měl
věčný cíl. 

 – On je Uskutečňováním: Slovo je on, čas mu patří, dílo kterým je jeho
láska se vidí a jeho působení zůstává. 

Když jeho tvorové neviditelní i viditelní jsou v jejich věčné vůli která
pochází z Vůle Boží, to co chtějí se uskutečňuje protože jejich vůle vyplývá z
Vůle Boží. To co z nich přichází je jimi chtěno aby se líbili jen Bohu, Bůh
Láska nebrání svým andělům a svým stvořeným lidem aby žili s jejich vůlí. 

To co si zvolili žít, on jim z lásky dává: jejich vůle ve Vůli Boží se naplňuje.
Bůh je Vůlí svých stvořených neviditelných i viditelných, to je svoboda jeho
stvořených. Bůh je Láska, a láska je svobodná. Proto všichni stvoření mají v
sobě svobodu, neboť jsou k obrazu Božímu. 

Když ti andělé si zvolili že se nebudou uskutečňovat ve Vůli Boží, Bůh
jim dal poznat jejich volbu jenž je neposlušnost. Neposlušnost nebyla chtěna
Bohem, jsou to andělé jenž chtěli opak Boha. Bůh, jenž je Vůle, viděl své
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anděly jak chtěli svou vlastní vůli a svolil jim dát to co chtěli. Bůh sám jim
mohl udělit to co chtěli: nic nemohlo přijít od nich, neboť každá vůle je ve
Stvořiteli. 

Protože byli stvořeni dokonalí duchové, měli zůstat v Duchu Dokonalém
aby tak byli duchové dokonalí kteří plní to čím jsou v totalitě oni-sami:
«Duchy, vy jste skrze mého Ducha. Vaše nebeská bytost je v dokonalém sou-
ladu s vaší dokonalostí. To co jste je nádherou mé dokonalosti. Má Vůle je
vaše vůle, nic není dokonalejšího než má Vůle». 

Tito andělé, kteří měli na okamžik jinou vůli než onu dokonalou Vůli,
poznali dech nezávislosti tváří v tvář tomu čím byli: oni chtěli, volili si. Bůh
miloval tyto anděly do té míry že svolil aby se jejich volba uskutečnila; takto,
se jejich volba dala poznat všem stvořeným duchům. 

Ježto vše co jsou je duch, stvořený duch nemůže být nezávislým na ostat-
ních stvořených duších. Když anděl Lucibel v sobě měl že nebude sloužit a
klanět se Synu Božímu v jeho dokonalé Hmotě, všichni měli poznání tohoto
závanu vůle jenž byla jiná než ta Boží. 

Od tohoto hnutí, archanděl Michael s jásotem zdravil Vůli Boží. Protože
se duchové neoddělují od duchů, všichni musili zdravit Boha. Ale ne všichni
z jásotem pozdravovali nádheru Boží, někteří se zdravili jako by byli rovni
Bohu. Od tohoto okamžiku, Bůh jim dal poznat jejich volbu: být mimo
Boha. Bůh, Vůle, splnil jejich volbu. 

Mé děti, nic se nemůže uskutečňovat leda že by to Bůh uskutečňoval. Bůh
je Vůle a vaše vůle je v jeho Vůli. Když vy chcete toto anebo tamto, i když
Bůh ví že je to proti vám, uděluje vám to, neboť on je Vůle a vaše vůle je v
jeho Vůli. Jste to vy kdo to chcete, ne on. On vás nenutí konat to co on pro
vás chce, Bůh je váš Otec, já jsem váš Bratr, Svatý-Duch je Moc Lásky. Každý
z vás, jste v Bohu, jste stvořeny k obrazu Božímu. 

Když Néron nařídil svým mužům pálit domy v městě Římě, byla to vůle
Néronova, ne Vůle Boží. Lidská vůle patří člověku a Bůh mu ji dal z lásky.
On s ní dělá to co chce kvůli své svobodě která pochází z lásky Boží ke všem
jeho stvořeným. 

Vše je v Bohu. Jestliže vůle Néronova byla ničit, pak prošla skrze vůli
nenávisti, ne skrze vůli lásky. Ale jak to že se to uskutečnilo? Satan nemůže
uskutečňovat, on je smrt, Bůh sám je Život, a je to život který v sobě nese
každý pohyb, ne smrt. 

Dítě Boží, které má vůli, je v životě a jeho život je v Životě, jenž je Bůh,
aby se tak všechno uskutečnilo. Vůle, to je chtít uskutečnit nějaký skutek
svobody. Vše co Bůh učinil, učinil jeho dokonalou Bytostí. Dokonalost Boží
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je neměnitelná, tedy jeho vůle uskutečnit nějaký skutek se nepřerušuje, a to
co se nepřerušuje je svobodné. 

Láska je svobodná. Každý Boží skutek je činěn s dokonalou láskou. Bůh
miluje svá díla. Tak tedy, ve všech dílech, je Vůle Boží. Vy, vy jste ve Vůli
Boží se svobodnou vůlí činit to co chcete činit nebo nečinit.

Néron byl v životě, a život je v Životě Věčném, v Bohu. Když Néron naří-
dil pálit domy Římanů, dal poznat svou vůli. Protože každá vůle se pohybuje
ve Vůli Boží, vůle Néronova se nemohla přerušit Vůlí Boží protože jeho vůle
byla v jeho životě a jeho život byl v Životě Božím. 

Vidíte že se vše uskutečňuje jen skrze život, a Bůh je Život Věčný? Chá-
pete, nyní, že andělé, kteří v sobě měli život a kteří měli vůli jinou než tu
Boží, dali Bohu vědět že si přejí mít místo kde Bůh není, kde by byli svo-
bodni činit to co chtějí? Bůh učinil peklo, to byla jejich vůle. 

Jejich život se stal jejich smrtí na věky; ježto již nemají život, nemají tedy
již vůli v Bohu. Tito duchové stvořeni k obrazu Ducha Božího se stali opa-
kem Boha: tito andělé se stali démony a vstoupili do sebe, tam kde vše je bez
života, tam kde je jen ošklivost. 

Andělé jsou dětmi Ducha a vy jste dětmi Božími. To co je v nich je v
životě Ducha Božího. Všichni andělé kteří odmítli Ducha Božího odmítli
poznat se jakožto děti Ducha. Život v nich již není: nicota to jsou oni, oškli-
vost to jsou oni, zlo jsou oni. . 

Bůh je Duch. Všichni andělé byli stvořeni duchové a dostali vše co je v
Duchu Božím. Od pádu těchto andělů, existují nečistí duchové. Mají zlomy-
slnou inteligenci o tolik vyšší než člověk na zemi že i kdybyste se všichni
shromáždili za cílem zmařit plány toho nejmenšího z nich, nepodařilo by se
vám to. 

Moc zla to jsou oni. Je to padlý duch který oklamal dokonalého muže a
ženu, neboť před tím než prošli zkouškou bezpodmínečné lásky k Bohu, byli
dokonalými před svým Stvořitelem. Skrze svou zlobu, tento nečistý duch šel
k ženě aby tak oklamal prvního stvořeného na zemi. Ani věda dnes nemůže
pochopit přítomnost, svým vzhledem impozantních bytostí na zemi, zatím
co tyto bytosti jsou dílem Satana, mistra klamu. 

Bylo snadné pro nečisté duchy, na příkaz tohoto nečistého ducha, obývat
zvířata aby tak utvořili nové odrůdy. Jeho cíl: vytvořit bytosti které by se
podobaly lidem k oklamání Božích stvořených. Adam je ten první člověk kte-
rého Bůh stvořil na zemi a žena byla stvořena z části těla muže: ti byli první
kdo měli poznání Boží.
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Vy všichni máte to samé tělo ve vašem věčném životě. Satan nemá život,
tak tedy nemá vůli, ale má jednu moc: moc zla. Klamat, manipulovat, rozdě-
lovat, lhát, korumpovat, svádět, donucovat, nařizovat, žárlit, zneužívat, závi-
dět... to jsou touhy které v člověku vyvolává aby tak jeho touhy byly skutky
proti Bohu, proti člověku a proti všem lidem. 

Ten ďábelský Had požádal Boha jestli může pokoušet jeho stvořené. Bůh
věděl že chce oslabit všechny Boží stvořené kteří měli Boží poznání. Bůh
Láska miluje bezpodmínečně všechny své stvořené. Vězte že Bůh neodmítl
Satanovi pokoušet Adama a Evu ježto oni měli poznání Boží, neboť Bůh do
nich vložil lásku. I když věděl co se jim přihodí, Bůh znal své vítězství nad
zlem, neboť Bůh je ve své Slávě. 

Protože zlo nemohlo mít na jeho děti žádný velký vliv pokud v nich byla
bezpodmínečná láska, Satanovo pokoušení se stalo medovým aby tak při-
vedlo ženu k tomu aby chtěla. On nemá vůli, ale moc; posloužil si svou mocí,
a oklamal Evu aby ji tak oslabil. Nemohl si sloužit její vůlí, ještě ne, neboť vše
bylo bezpodmínečnou láskou k Bohu, Boží Vůle. Čeho se dotkl aby ji osla-
bil? Jejího poznání, ne poznání Božího. 

 – Bůh je Láska: Bůh je Poznání.

 – Poznání Boží je nekonečné: Bůh je všemohoucí, vševědoucí, všudypří-
tomný, je na něm aby soudil co je dobré a co je špatné. 

 – Bůh dal své poznání: poznání stvořených je v poznání Božím.

 – Bůh měl rád tvořit své anděly a měl rád tvořit vás: v lásce je všechno
dobro, a jeho láska je ve vás, a skrze dobro, všichni jeho stvoření viditelní i
neviditelní mu opět dávají jeho lásku. 

 – Poznání Adama a Evy bylo bez jediné trhliny: Bůh znal slabost kterou
někteří z jeho andělů měli ve zkoušce lásky, a tyto dvě děti neznaly tuto
slabost; tudíž, na základě bezpodmínečné lásky k Bohu jejich poznání
mělo zůstat bez poruchy. 

 – Ono dobro bylo jen v nich: oni milovali Boha bezpodmínečně. 

 – Čas zkoušky: Adam a Eva neznali budoucnost, neboť Bůh sám je Pánem
času i toho co je v čase. 

 – Bůh podrobil jejich lásku zkoušce vyžadujíc od nich poslušnost: «Jezte
všechno ovoce ze stromů zahrady, ale ne ze stromu uprostřed zahrady.» 

 – Bůh znal jejich neposlušnost: varoval je před neuposlechnutím říkaje jim
aby se ho nedotýkali, aby z něho nejedli, pod trestem smrti. Varuje se
před nebezpečím toho koho se miluje. 
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 – Oklamání: Satan se neukázal tak jak je: duch zla obýval onoho hada aby
tak oklamal Evu. On může oklamat stvořené, ale nemůže oklamat svého
Stvořitele. 

 – Pokušení: Satan dal vědět Evě o poznání dobra a o její neznalosti tváří v
tvář poznání zla říkaje ji: ’Bůh ví že v den kdy z toho budete jíst vaše oči se
otevřou, a budete jako bohové kteří znají dobro i zlo.’

 – Neposlušnost: protože ona naslouchala ráda slovům Pokušitele, byla by
ráda vstoupila do poznání které měl v sobě Bůh, ale které Bůh nechtěl pro
své děti. Eva chtěla okusit tohoto poznání. Aniž by si to uvědomovala,
Satan si sloužil jí aby svedl Adama. 

 – Bůh vám neodnímá své poznání: po neposlušnosti, vaše poznání je podle
míry vaší lásky k Bohu, k sobě-samým a k vašemu bližnímu, neboť čím
více milujete, tím více se vám otevírá Boží poznání a tím více se vám dává
vaše poznání. 

Proč on nesváděl Adama před Evou? 

 – Před vaším příchodem na zem: Adam byl v Bohu, tak jako Eva byla v
Bohu, jako vy všichni jste byli v Bohu. Na zemi, v zahradě Eden, Bůh
stvořil tělo Adama a vdechl do něho dech života; potom, Bůh stvořil Evu
z části těla Adamova a život byl v ní, neboť dech Boží je Život v Bohu, a
ten je ve všech Božích stvořených a ve všem stvoření. 

 – Dokonalé poznání Boží v Adamovi: z celého stvoření, nikdo nedostal to
co dostal Adam.

 – Bůh dal člověku všechno poznání o všem stvořeném: první člověk na zemi
byl stvořen k obrazu Božímu, a protože k podobě Boží, mohl konat díla
aby tak ukázal Bohu svou bezpodmínečnou lásku, neboť vše pocházelo
od Boha. 

 – Satan je pýcha: přál si dosáhnout vrchol svého vítězství a jeho inteligence
vyšší než všech padlých andělů se stavěla nad všechny stvořené Boží. 

 – Satan věděl že inteligence Adamova byla vzešlá z inteligence Boží:
všechny inteligence ve stvořených Božích kteří měli zalidnit zemi se měly
vyživovat z jeho lidské inteligence, ježto on byl prvním stvořeným na
zemi. 

 – Plán Satanův proti Bohu: ovládat všechno co Bůh stvořil a stvoří tím že
oslabí bezpodmínečnou lásku Adamovu skrze oslabené poznání. 

 – Jeho cíl: ukázat Bohu že on je vyšší než Syn Boží kterému se odmítl kla-
nět. 
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Všechny děti Boží které jsou v Bohu znají Boha, jejich láska je bezpodmí-

nečná. Ale když přijdou na svět na zemi, jejich poznání Boha je zastřeno

kvůli oné neposlušnosti, a protože Satan si slouží jedním poznáním aby je

sváděl: totiž poznáním dobra a zla, jejich láska je podmínečná. 

Toto poznání je jen vnější. Kdo je jako Bůh? Bůh. Kdo vidí vše a může

vše? Bůh. Kdo je jako k podobě Boží? Vy, stvoření Boží. Proč se snažil Satan

učinit z vás děti které mají poznání dobra i zla? Aby vás mohl lépe svádět

abyste tak byli slabými vzhledem k bezpodmínečné lásce, a to je co způsobuje

že dnes jste nevědomí vůči Satanově zlobě. 

Je nějaký vztah mezi Satanovou zlobou a poznáním dobra a zla? Vše co je

ve vás je ve vašem věčném životě a to co je na vašem zevnějšku vám může

pomáhat anebo vám škodit: buď chtít život věčný, anebo chtít věčnou smrt.

Před soudem, to co je mimo věčný život je skoro mrtvé, neboť čím více si

volíte to podmínečné, tím více láska nedává a nedostává aby tak znovu dávala

a dostávala; takto, se váš vnější život stává důležitějším než váš duchovní

život. 

To duchovní život je věčný. To co máte v sobě je více než jen tělo: to věčný

život se stará o tělo aby bylo věčné. A to je to, co vám Satan chce odejmout:

život věčný. Jak? Tím že vás udržuje v nevědomosti, ponouká vás abyste si

volili zlo které vy poznáváte skrze tělo spíše než dobro které vás vede k tomu

abyste měli dobré svědomí. 

Bůh je Život Věčný. Než jste byli na zemi, byli jste ve Věčném Životě.

Život Věčný je mocný, obsahuje vše. To co je pro vás minulostí je přítom-

ností ve Věčném Životě, to co je přítomnost je na věky přítomností ve Věč-

ném Životě a to co je pro vás budoucností je ve Věčném Životě uskutečněno:

vše je přítomnost. 

Skrze Život Věčný, vy máte život věčný. Vy nemůžete mít život aniž by

byl věčný, neboť život se nepřerušuje, ten je neustále v pohybu. To co jste

pochází od Boha, ježto Bůh je Život Věčný. Čas obsahuje minulost, přítom-

nost a budoucnost na zemi, a Bůh nepotřebuje čas. Kde je čas, vždyť Bůh

nemá čas? Je ve věčném životě, a to co je v čase tedy patří Životu Věčnému. 

Vše co se uskutečňuje v některém čase ve Věčném Životě patří Bohu.

Bůh je Pán času. Když Bůh v jeho myšlení chtěl vás, vy jste byli od onoho

okamžiku ve Věčném Životě. Bůh neřekl: «V několika miliardách roků,

stvořím bytosti k našemu Obrazu», a pak čekal až ten čas přejde. To by zna-

menalo že by čas obsahoval to co Bůh učiní. Nic není jako Bůh. Čas není jako

Bůh, to Bůh je Pánem všeho. 
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Čas poslouchá Boha. Když vás Bůh chtěl, čas se nechal vzít Vůlí Boží a
všichni stvoření Boží byli v Životě Věčném. Tak tedy, čas uskutečňování pro
jeho tvory živoucí a plné poznání Božího vstoupil do jejich života: je to jejich
věčnost. Vy jste věčnými, neboť takový je Život Věčný. 

Vaše podobnost Bohu: vy nejste Bůh, máte skrze Boha to co pro vás Bůh
chce: jeho náplň. Vaše podobnost vám dokazuje že jste Bohem milováni.
Dlužíte mu vaší přítomnost ve věčném životě, neboť čas vaší věčnosti je sou-
částí toho co vám dal. To náleží lásce kterou má ke svému Synu Ježíši který je
v Bohu Otci. 

Bůh Otec rád hledí na svého Syna, Syn rád hledí na svého Otce a Svatý-
Duch rád hledí na Otce a Syna: v Bohu je vše láska. Vy, vy jste stvořeni k
obrazu Syna Božího. Bůh Otec chtěl hledět na Hmotu ve svém Synu. Syn je
Láska, on měl rád když se jeho Otec díval na jeho Hmotu. Vše patří Bohu,
vše je v Bohu. Svatý-Duch je Láska, on je v Otci a v Synu a on učinil že se
zaskvěla Hmota Syna. Dokonalá Hmota obsahovala všechnu hmotu: ty
stvořené k obrazu Syna. 

Důvod uctívání Boha Otce, Boha Syna a Boha Svatého-Ducha. Bůh je
nádhera: tři Osoby které mají stejnou nádheru. Vaše dokonalá láska se rozra-
dostnila před krásou Boží, a vy jste rádi hleděli na Boha který je větší než vše
ostatní. Potom co jste viděli Boha, milovali Boha a uctívali Boha, dívali jste se
rádi na každého z vás, neboť vy jste byli stvořeni k obrazu Božímu. Dívat se
raději na Boha než na vás-samé učinilo že jste se na sebe dívali rádi a pak jste
se dívali na díla Boží. 

Vy jste dostali to co je z Boha: jeho podobu. V tom okamžiku jste se
milovali takoví jací jste, neboť Bůh vám dal jeho osobité vlastnosti abyste tak
byli jako Bůh. Pochopte že Bůh je Bůh a že vy jste stvořeni k obrazu Božímu,
tedy Bůh přede vším ostatním; a protože vy jste stvořeni k podobě Boží, je ve
vás náplň Boží, a s touto náplní Boží vy můžete konat jeho Vůli. 

V Životě Věčném, vše je dokonalé, vše je neposkvrněné: vy jste byli doko-
nalí tak jako můj Otec je dokonalý. Nemohli jste v sobě mít prvotní skvrnu,
byli jste v Synu, v Životě Věčném; pouze až při vašem utváření v lůně vaší
maminky jste jí teprve měli dostat. Proč tato prvotní skvrna zatím co jste
nebyli přítomni s Adamem a Evou? Protože Bůh ví vše a vidí vše. 

Vy jenž jste byli utvořeni k podobě Boží, měli jste v sobě osobité vlast-
nosti Boží? Ano, mé děti. Bůh neskrývá svým andělům ani svým dětem to co
se děje v přítomnosti. Vzpomeňte si že andělé jsou jakoby spájeni dohro-
mady: to co činí jeden ostatní to vědí, neboť jsou láskou k jedněm i ke dru-
hým. V okamžiku kdy Satan a andělé kteří na něho hleděli chtěli konat svou
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vůli, všichni andělé to věděli a provolali Slávu Boží, zatím co ti ostatní opou-
štěli Život Věčný. 

Vy jenž jste byli v Životě Věčném jste věděli že někteří stvoření jako vy
neuposlechli. Protože jste nezdravili s jásotem Boha, jako andělé Boha zdra-
vili, vy jste si volili. Vy jste znali jejich volbu, neboť čas je ve vás ježto čas je ve
vašem věčném životě. Pouze Panna Maria, Matka Syna Božího, s jásotem
pozdravovala Boha. 

Míra vašeho následku je podle míry vaší lítosti. Když Bůh stvořil Adama
a Evu na zemi, Bůh věděl vše. On viděl jejich neposlušnost ještě než ji usku-
tečnili a znal vaší volbu ještě než jste ji vyslovili: vaší vůli v mé Vůli. Je má
Vůle věčná? Má Vůle nemá začátek ani konec: ta již obsahovala vaší vůli, a
Má vůle je bezpodmínečná; já jsem tedy chtěl stvořit místo kde byste měli
přijít na svět abyste prožívali vaší lítost. A já, Syn Otce, jsem přišel na toto
místo abych vzal všechen hřích: ten první hřích a všechny hříchy které jsou
následkem onoho prvního hříchu. 

Mé děti, dítě Boží, které si slouží osobitými vlastnostmi Božími, prožívá
upřímnou lítost. 

 – Ono je v Bohu, koná Vůli Boží.

 – Prožívá svůj lidský život v Bohu bez pýchy, neboť miluje být tím kým je:
dítětem Božím. 

 – Uznává že je stvořeno Bohem a milováno Bohem: Bůh se stará o všechno
jeho dobro. 

 – To co vstupuje do jeho života je od Boha: nic v něm není skrze něho
samého, ono je v Životě Věčném, v Bohu. 

 – Nehledá v minulosti, má vše v přítomnosti; nezastavuje se ze strachu,
dalo svůj život Bohu: minulost, přítomnost a budoucnost. 

 – Koná to co od něho Bůh očekává, vždyť Bůh je pro něho vším: vložilo
svou důvěru v Boha. 

 – Nic neexistuje leda že je to pro něho: ono je v celku Božím. 

 – Jeho chůze je jistá a lehká: vše co je dobré mu je dovoleno. 

 – Ono vidí a slyší to co je pro něho stvořeno: miluje všechno stvoření Boží. 

 – Jeho láska ke stvoření je v něm: živí se jí.

 – Bůh mu daroval lásku: ono miluje bez podmínky všechny stvořené Boží
neviditelné i viditelné. 

 – Jeho impozantní vzhled je ušlechtilý a čistý: protože Bůh je u něho, ono
chce být u něho. 
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 – Bůh mu ukazuje že je stvořeno a že má v sobě náplň Boží: to dítě to ví.

Vy jste neměli poznat smrt. Příčinou vaší nedokonalosti od vašeho početí
je ona neposlušnost. Mé děti, ustupte z vašeho naříkání, Bůh netrestá ty
které miluje, nechává je žít následky jejich vin aby tak přestali válčit proti
svému životu. Váš život je láska a tím že budete žít bezpodmínečnou lásku si
uvědomíte čím jste se staly od okamžiku vaší svéhlavosti: bytostí která činí
jen to co se jí naskytuje aniž by myslela na všechny ty kteří jsou v ní. 

Já jsem do vás vylil svou lásku, stala se náplní vašeho života. Kdo pochopí
že tyto dny jsou dny světla které vám dávají poznat to co je od Boha? Vy jste
od Boha. Musíte se milovat takové jaké jste abyste milovaly všechny Boží děti
takové jaké jsou. Vyžaduje se od vás abyste milovaly bez podmínky všechny
Boží stvořené, ale jak budete moct jestliže zůstanete nevědomé toho co je ve
vás? 

’Já vás miluji’: tato slova jsou ve vás. Jsou tak mocná, že když andělé slyší
tato slova, odebírají se tam kde se usazuje moje láska zatímco vy, vy jste nepo-
zornými k těmto slovům která jsou chtěna Bohem. Pomáhají vám milovat
všechny ty kterým také říkám tato slova. Jsou to slova příčiny která způsobí
účinky. 

Každý má život. Život je v životě, vy jste společně v životě který pohybuje
každým životem. Je to život ve vás který učinil že jste byly v životě Adama.
Adam, první stvořený na zemi, se stával prvním který měl nést ustanovení
Boží: «Buďte plodní». Takto člověk vyvolený Bohem měl zalidnit zemi podle
dobré Vůle Boží. Vy jste byly v Adamovi skrze život a on byl ve vás skrze
život. Bůh nerozděluje své tvory: on dává život a živí svým Životem. 

Vy, obsah Boží, vy v sobě máte to co je od Boha: bezpodmínečnou lásku, a
tato láska má moc učinit abyste jednaly s láskou. Proč máte potíž konat rády
to co má být vykonáno? Protože vaše vůle se dost neživí mou Vůlí. Je vám
třeba mé Vůle abyste pochopily důležitost toho abyste se milovaly bez pod-
mínky. Protože v Adamovi a v Evě byla dokonalost, jejich dokonalost byla v
pohybu života; vy jste byly spojeny, neboť jste měly Ducha Božího. 

Myšlení každého bylo v myšlení každého, tak jak Bůh, v jeho myšlení, vás
stvořil, ježto Otec, Syn a Svatý-Duch byli v jejich Duchu: jeden Duch. Když
Bůh stvořil Adama, prvního člověka, ke svému Obrazu na zemi, on měl
ducha Božího jako vy jste měly ducha Božího, neboť všichni, v každém pro
každého, váš duch byl živen duchem Božím: pohyb života v Životě. 

Dokonalý Bůh miluje bezpodmínečně všechny své stvořené. Když Satan
pokoušel stvořené na zemi, Bůh to dovolil. Všichni stvoření v pohybu života
věčného měli dokázat jejich bezpodmínečnou lásku ke svému Stvořiteli:
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všichni společně v tom samém okamžiku pro Boha. Všichni jste měli, s vůlí
lásky, nechtít nic jiného než milovat bezpodmínečně Boha, nechtít poznávat
nic jiného než Boží Vůli a chtít konat pouze Vůli Boží. 

Jak mnoho je těch kteří nečiní to co by mělo být vykonáno aby tak život v
nich byl ve své síle lásky! Jsou jako ten kdo hledí na urnu aniž by znal cenu
jejího obsahu. Celý váš vnitřní obsah musí věřit v lásku která obývá každého.
Být láskou, to je dávat lásku a dostávat lásku. A od koho dostanete lásku?
Ode všech těch kteří jsou v pohybu života který je v Životě Věčném. 

Život je jako naplněná váza jejíž obsah se vylévá aniž by kdy poznal
konec, ale kvůli duchu tohoto světa, vy neprožíváte váš vnitřní život. Každý
před každým se ukazuje tak jak je: bytost prázdná co se týče poznání toho co
je v ní, neboť ona svoluje k tomu aby její život byl ve vnějším poznání; důsled-
kem toho, nezná cenu jejího obsahu. Všechen svůj obsah, ona obdržela od
Boha a žije aniž by ho znala. Dny ve kterých si uvědomuje že její život ji
nepřináší vše co od něho očekává nejsou vzácné, proto hledá na zevnějšku to
co má v sobě. 

K odhalení bohatství vašeho života, je třeba si udělat čas k zamyšlení nad
tím co je opravdové pro váš vnitřní život. Proste Boha o milost věřit v lásku
kterou jste, a poznáte že jste spojeni se všemi stvořenými Božími kteří jsou
láskou právě tak jako vy, a odhalíte opravdovou cenu života. Je třeba víry aby
se uvěřilo v tuto lásku. Láska v každém pro každého je neviditelná vaším
očím. 

Mé děti, když se díváte na rodiče s jejich dětmi kteří utváří jednu jedinou
rodinu anebo přátele kteří utvářejí jednu skupinu aby se spolu bavili, co
vidíte? Lásku. Je to láska jenž je oživuje a vy to konstatujete podle jejich způ-
sobu jednání. Láska působí, dává svou sílu aby tak každý kdo utváří tu
rodinu nebo onu skupinu přátel byl úplnou bytostí. Její síla, to je láska: láska
dává lásku, a k tomu aby se stalo úplnou bytostí, láska v každém dává lásku v
každém, je zde synergie. 

Vysvětlím vám to. Když některé dítě nesouhlasí s tím co říká jeho přítel, a
ten se ho snaží přesvědčit že se mýlí, je to proto že zde byl okamžik kdy
žádný z nich nedával lásku aby tak každý dostával lásku od druhého: každý z
nich dává své mínění, každý je ve své vůli. Žádný z nich si neuvědomuje že je
sám se sebou když si volí že neustoupí, neboť tento skutek ho odděluje od
sebe-samého jenž je utvořen aby byl celkem: on, jeho přítel i ti kteří jsou v
něm. 

Je proti sobě-samému a láska nemůže být proti sobě-samé: láska dává a
dostává to co dává. Když dvě děti souhlasí s tím co si říkají, dávají si lásku.
Jejich výměna je láska, dávají a dostávají: obě dvě jsou v této výměně lásky. 
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Co se děje v nich? Utváří se harmonie. Protože jsou ve výměně lásky, jejich
nitro je v pohybu moci lásky: jedno dává, druhé přijímá aby dalo druhému, a
tak se to opakuje. Když jedno vysloví nějaké slovo: dává, a když druhé
naslouchá: dostává i před tím než druhé dokončilo své slovo, neboť láska již
vykonala své dílo: dávat aby se dostalo. Bez přerušení je láska v akci: to je
moc lásky. 

Láska je v životě a život který je v Bohu dává Bohu to co obsahuje. Pro-
tože Bůh je Moc, přijímá tu lásku a živí ji: v okamžiku kdy ji živí, živí všechny
své děti. Bůh je Láska, dává svou moc lásce která je ve všech jeho stvořených
dětech. Je to tato moc která je oživuje když spolu hovoří: jeden je v té moci i
druhý je v té moci. Je to láska která je před každým z těchto dvou dětí které
spolu hovoří. Co se děje s každým Božím dítětem který je v těchto dvou
dětech které spolu hovoří? Všechny dostávají lásku. Láska je v moci, neboť
láska je od Boha. I když vy nevidíte lásku, ona existuje a je mocná. 

Je to váš Bůh jenž vám vysvětluje tyto věci: vy všichni potřebujete všechny
a je třeba přijmout toto poznání v radosti. Váš bližní je v lásce Boží, on je
láska kterou vy potřebujete abyste se na sebe dívali tak jak jste. Jestliže si
nepůjdete do sebe pro to co vám právem patří abyste se poznali, zůstanete
takovými jakými jste a vaše chování zůstane před Bohem slabým. Moc je v
každém z vás. Děti Boží nebudou proměněny skrze zevnějšek, to používajíce
tuto moc tam kde se nachází. 

Nezavírejte svá srdce bezpodmínečné lásce, neboť jestliže nebudete vyví-
jet úsilí, nebudete si moct uvědomit že potřebujete lásku každého abyste byly
opravdovými před tím co je: vstoupily jste do pohybu života kde každý život
v tomto pohybu musí být očištěn. 

 – Čiňte se maličkými: tímto nadšením lásky, vy vyslovujete vaše ano Lásce a
necháváte se proměnit Láskou. 

 – Láska vás uchvátí a vlévá do vás milosti lásky které vás učiní vnímavými
vůči moci Boží: každý bude dávat lásku každému a každý dostane lásku. 

 – Vy víte že vaše váza je vyprázdněna od znalostí o vaší věčné síle: pomalu
se učíte se opravdu poznávat. 

 – Skrze vaše svolení, Bůh vám otvírá oči: vidíte kdo jste. 

 – Přijímajíce vidět se maličkými před Bohem, Bůh zaujímá své místo ve
vašem životě: činí z vás, skrze své milosti, úplně maličké děti. 

 – Buďte připraveni na dnešek: ostatní budou připraveni. 

 – Nepočítejte čas, neboť váš čas je láskou k jejich času a jejich čas je láskou k
vašemu času: je to čas Velkého Očištění. 
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’Můj Bože, miluji vás a miluji se v každém, neboť každý je ve mně.’

Ježíš, vaše dokonalá Bytost

CÍRKEV JSEM JÁ, VY JSTE V CÍRKVI
Mé děti lásky, já jsem Ten kdo vás miloval více než vaše rodiče, více než
všichni ti kdo říkají že vás milují. Spojte všechnu lásku kterou bytosti na zemi
mohou pociťovat, tato láska by se nevyrovnala mé lásce ke každému z vás. 

Já Ježíš, jsem zůstal na Kříži abych vám ukázal že má Oběť je láska a že je
ustavičná. Dávám se vám z lásky abyste tak před Bohem byli všichni láskou,
neboť vaše přítomnost na zemi vás má přivést k věčnému štěstí, ne k věčné
smrti. Můj Život je věčný, to co jsem je věčné a má smrt byla v mém Životě;
ten nemůže zmizet ježto jsem věčný: Život jsem já, v Životě tam je všechna
činnost. 

Pochopte že má smrt je příčinou poslušnosti vůči Bohu Otci, ta vás
zachránila od věčné smrti protože vy jste neposlechli mého Otce. Mou smrt
na Kříži, tu vám dávám prožívat při každé mši. To co prožíváte v okamžiku
Eucharistie je smrt z lásky která vám odnímá vše co vám dalo poznat smrt
bez lásky. 

Já jsem se dal svému Otci a on přijal mou Oběť lásky tím že vzal vše co
bylo ve mně. Vy jste byli ve mně a má Krev z lásky vylitá vás obmyla ode
všeho hříchu. Nikdo z vás nepoznal odmítnutí: byli jste stvořeni dokonalými
a jakožto dokonalé bytosti jsem vás uvedl k Otci, neboť vy všichni jste byli
zbaveni veškeré nečistoty. Dědičná skvrna se ztratila tak jako všechny vaše
hříchy zmizely. Udržoval jsem vás v milosti vykoupení. 

Při mši, v okamžiku Eucharistie, se vše obnovuje. Vy všichni jste přítomni
ve mně, v Synu Božím, a má Krev teče na vás. To já vám poskytuji vaší čis-
totu, jsem to já kdo otvírám své srdce abych tak rozlil svou lásku na všechny
děti země, aby nezapomínaly že jsou spaseny od věčné smrti, od té která
odnímala život věčný. Mé děti, já jsem obejmul svůj Kříž, obejmul jsem svou
smrt. Má smrt je součástí mé Oběti, a já miluji bezpodmínečně svou Oběť .

Má smrt, to jste vy ve mně: to jste vy a já na věky spolu před mým Otcem
který vás tak miloval že mne z lásky dal vám, aby vás měl s ním v jeho králov-
ství na věky. Pochopte že má Oběť je neustálá, nezastavuje se: je to láska
která se podává mému Otci, jste to vy a já jenž se dáváme mému Otci, jsem to
já ve vás a vy ve mně jenž tvoříme nový svět, ten mého Otce. 

Jestliže, dnes, děti mého Otce ještě stále nevidí co se děje v okamžiku
Eucharistie, je to že nemají dost víry. Věřit ve mne, Spasitele světa, to je věřit
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že jsem přítomen ne jen v myšlení ale i v činnosti. Jsem to já Slovo, nejste to
vy, slabí duchem i tělem; jsem to já kdo působí, nejste to vy, lidé. 

Já jsem v kněžích oním Boho-člověkem, ne oni jenž jsou ode mne. Oni
nemohou být mnou leda že to chce Bůh. Má slova jsou mocná, právě tak jako
má smrt je mocná. Muži jsou svěceni na kněze Bohem, ne lidmi. Je rozdíl
mezi chtít být knězem a být knězem: je to Bůh který si volí, je to Bůh který
vysvěcuje, je to Bůh který je přikrývá svou mocí, je to Bůh který působí skrze
jejich službu. 

Oni, prostí lidé, se stávají, mocí Boží, bytostmi věčného života v Duchu.
Bůh sám je Duch, Bůh sám stvořil duchy, Bůh sám chtěl mít kněze, ne lidé.
Kdo je jako Bůh? Bůh. JÁ JSEM je ten Věčný. Má Oběť je věčná protože já
jsem Věčnou Obětí. Kněží jsou ve mně a kdo jsem já? Ona Oběť. Proto, jsou
v Oběti. Obětují se aby vás zachránili od hrůzy smrti která zabíjí život věčný. 

Je důležité věřit ve mne, v Život Věčný, který se podává v Eucharistii. V
okamžiku svaté Oběti, vy vidíte jen symbol lásky, je to můj Život věčný který
se činí přítomným. Nikdo ve mně nechybí: vy jste všichni v mém Těle a v mé
Krvi, neboť já jsem Živoucí. 

Když se vyslovují slova proměnění, hostie která je v rukou kněží se pro-
měňuje v mé Tělo: JÁ JSEM je přítomen, a připomínám vám že z mého Těla
vyšla Krev která vás všechny očistila. «Čiňte to na mou památku»: tato slova
jsou ode mne který vás miluji. Kdo se může dát tak jako já jsem se dal?
Nikdo. Žádný kněz a žádný člověk nemůže být Bohem který se dává. 

Tato slova jsou tak mocná že pouze Ten který je vyslovil je může zpřítom-
nit. Bůh sám je vyslovuje aby tak ti kdo je opakují nezapomněli od koho jsou.
Jejich privilegium pochází od Boha Svatého-Ducha. Kdo mluví ve jménu
Božím nevyslovuje slova pocházející z jeho vůle, ale z Vůle Boží. Bůh je ve
všech kněžích a v nich se zdržuje Trojice. 

Mé děti, jak mnozí z vás věří v Boha, ale ne ve Skutečnou Přítomnost? Já
jsem v mém Těle, v mé Krvi, v mé Duši a v mém Božství: neodděluji se od
toho kým jsem. Když kněží vyslovují má slova, od koho jsou tato slova? Od
Boha. Má slova jsou v mé Bytosti. 

Všechna Boží slova když jsou slyšena potvrzují přítomnost Boží, tedy
jsem přítomen. Kdo slyší? Vy, děti Boží. Vy samy můžete říct: ’já věřím anebo
já nevěřím’ . Bůh vás nebude nutit věřit v jeho slova, ale vězte že Bůh se činí
přítomným; když tomu nevěříte, vy samy toho žijete následky. 

Dnes, jsou kněží kteří nevěří v mou Skutečnou Přítomnost když onen
chléb a víno jsou proměněny, myslí si že je to symbol. Tyto kněží se stali
nevěřícími vůči trans-substanci. Živí se duchem tohoto světa. 
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Duch tohoto světa navrhuje, tomu kdo chce svobodu, život bez víry v
Boha. Když někteří z mých kněží naslouchají slovům bez lásky vůči mému
Evangeliu, láska k jejich kněžství se začne zmenšovat: dostanou se až k tomu
že pochybují o svých činech víry. 

Co se děje ve všech údech když činnému knězi chybí víra v okamžiku pro-
měnění? V Církvi je tak velké utrpení že členové kteří mají hlad a kteří mají
žízeň po pravdě se vidí osamoceni se svým utrpením. Každá osoba na zemi
trpí kvůli Rozdělovači. Satan vložil do každého Božího dítěte zlo, skrze
poznání zla, a to zlo v jeho nitru způsobuje že trpí: 

’Jsi nehoden lásky kterou k tobě má Bůh, proto se cítíš osamocen s tvou
vírou. Tobě náleží aby ses z lásky dával každému, aby tak každý byl láskou k
Tomu který se dává na všech oltářích světa. Ale jak si můžeš myslit že jsi
schopen to chápat? Pohleď jak jsi studený a bezohledný ke svaté Oběti. Kvůli
tvému nedostatku víry, zůstáváš takovým jaký jsi: dítětem Božím které vše
dostalo od Boha, aniž by sis bral tento okamžik který ti je dán abys živil svou
víru a abys ses napájel u samého zdroje Lásky která vytéká z jeho Těla, abys
tak mohl milovat všechny ty za které se on dal. Ty nejsi hoden přijímat to co
okouší tvá ústa, proto tvá ruka nepozná sílu. Protože nedokážeš ocenit to co
ti Bůh dává, postarám se vždy o to abys nic nepocítil. ’

Mé děti, Ten který vás poučuje o chování některých z těchto kněží, vás
miluje. Je důležité otevřít vaše srdce a ne vaší hlavu která si tak nemile navy-
kla kritizovat mé kněze. To co činí je proti nim a proti vám a to co vy činíte je
proti vám a proti nim. Protože jste členy Církve, vy všichni trpíte, neboť
Satan živí vaše utrpení. 

Já jsem Bůh který miluje bezpodmínečně, já nepřestávám dávat svůj Život
za ně i za vás: vy všichni jste ti které mi můj Otec dal. Kdybyste se zastavili
abyste přemýšleli o vašem životě, tak maličkém ve srovnání s mým Životem,
uvědomili byste si lásku kterou mám k nim i k vám. 

Pouze Svatý-Duch do nich mohl vložit touhu být knězem. Každé z dětí
Božích je v zákonu lásky a děti vyvolené k tomu aby byly kněžími jsou také v
tomto zákoně. Není to proto že se stávají kněžími že již nejsou dětmi
Božími. 

Zákon lásky, to je milovat Boha bez podmínky a je to milovat každého z
dětí Božích bez podmínky. Jakožto dítě Boží, kněz je jeden stvořený ve všech
stvořených, on žije jen z lásky v Lásce: on je láska a je v každém z vás, a každý
z vás je v něm. 

 – Když je ve svém úřadě, zůstává tím kým je: on je dítětem Božím. 
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 – Nese v sobě každého a každý mu dává to co je, a on dává to čím je kaž-
dému: živí se zákonem který je láska. 

 – Dává se Ježíši, a mocí Svatého-Ducha, se stává k obrazu Krista na Kříži:
tak jako já, on vás dává Bohu Otci. 

 – On ve mně činí skutek lásky: dávat se za ty které miluje. 

 – Umírá na Kříži, tak jako já jsem zemřel na Kříži: on bere všechny členy
Církve a prožívá smrt Kristovu. 

 – Vy jste v něm a skrze mne, Ukřižovaného, vy prožíváte mou smrt: váš
život se dává Kristu aby tak každý byl zachráněn od věčné smrti. 

 – Již nejste vámi, jste mnou, Kristem: kněží k obrazu Kristovu jsou pro vás,
členy, to co jsem já pro vás všechny: sklonkem života aby tak všechny
životy opět ožily v Životě Věčném. 

 – To je moc lásky: Kristus pro všechny a všichni pro všechny. 

Bůh neodsuzuje své kněze kterým chybí víra vůči jejich kněžství: živím je
svou láskou aby tak byli ve svém kněžství jako jejich kněžství je v nich. Má
láska je k jejich kněžství, tak jako je k dítěti v nich. Beru do sebe to co jsou, a
mocí Svatého-Ducha, žádný neztrácí svou moc: jsou v síle lásky a dávají se,
skrze moc Svatého-Ducha, za všechny členy Církve. 

Vy, členové, jste ve mně v Kristu a má moc je ve vás, a vy jste všichni v
mých kněžích. Moji kněží jsou v mé moci, a má moc je spojuje: spolu jsou
sílou. Je to tato síla jenž spojuje všechny členy aby tak tvořili jen jednu Cír-
kev: vy všichni jste členy mé Církve. 

I když mne některý člen nechce nebo nevěří v Boha, všichni členové jsou
spolu pro život. Když některé dítě opustí zemi, a jestliže v okamžiku jeho
soudu odmítne věžný život, pouze v onom okamžiku vás opouští aby tak
bylo na věky samo. Všechno čím je skrze lásku se stane neplodným skrze
jeho odmítnutí Lásce. 

Kněží zastupují mou Přítomnost u vás, milují vás jako já vás miluji. I když
vy to nevidíte a necítíte to kvůli jejich vystupování, vězte že kněžství vyvěrá z
Boha a láska pochází z Boha: kněží jsou skrze Boha milostí lásky pro vás. 

Kněžství není nějaká osoba, je to svátost: milost která vytéká z mého
Srdce aby živila život který se dává Bohu. Nic není většího než Bůh a nic není
čistšího než milost kterou Bůh dává. Je to Bůh -sám který se projevuje skrze
milost a je to přítomnost Boží která působí. 

Lidé kteří se darovali Bohu aby byli kněžími si již nepatří, patří Bohu
skrze jejich souhlas stát se kněžími. Vy všichni jste Boží, neboť jste děti stvo-
řené Bohem, a kněží jsou stále dětmi Božími; nenarodili se kněžími, ale aby
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se stali kněžími: to je dítě Boží které roste před kněžstvím aniž by to ono dítě
vědělo. 

Bezpodmínečná Boží láska k jejich kněžství prochází skrze moc Svatého-
Ducha. Boží láska ke kněžství je tak mocná že vše co Bůh dává skrze kněžství
je nepopíratelně nezvratitelné: nic se nevymaže když slovo je řečeno anebo
skutek učiněn skrze kněžství, je to moc Svatého-Ducha která prochází. 

Vy jste, skrze moc Svatého-Ducha, členy Církve. To Boží láska vás učinila
členy Církve. Vše co Bůh činí, on činí svým Životem. Bůh Otec daroval
svého Syna a Syn daroval svůj Život, a Svatý-Duch vzal svůj Život a vložil jej
do vašeho života aby tak váš život měl účast na Životě Věčném. Aktivní čle-
nové i členové jsou životem v církevním životě. Já jsem Hlava Církve, vy jste
údy Církve. 

 – To čím jsou kněží, vy tím jste skrze mne. Oni nemohou svěřit svůj úřad
každému, abyste tak byli k jejich obrazu jen skrze Lásku. 

 – Láska kněžství je v mé lásce. Bůh je Láska, kněz je láska a všichni věřící
musí být k obrazu kněze: láskou před Bohem. 

 – Jejich oběť života Bohu je čistá. Muž obětuje svůj život aby byl knězem
když poznává že je vyvolen Bohem; a proto, může poznat že Ježíš je onen
Nejvyšší Kněz který podává Oběť, kterou je Syn, Bohu svému Otci. 

 – Skrze moc Svatého-Ducha, všichni členové kteří jsou v oněch vyvolených
kněžích mají milost účastnit se té oběti: jsou kněžími v těch kněžích, v
těch, kteří jsou v onom Nejvyšším-Knězi před Bohem Otcem. 

Je nutno chápat kde jste vy když kněz vyslovuje má slova. V okamžiku
Eucharistie, vy jste všichni přítomni v onom knězi: všichni, neboť Bůh vás
stvořil v tom samém okamžiku, tady vidíte proč nikdo nechybí. Zákon lásky
je v každém a každý je v onom knězi, i ono stvořené dítě, které je oním kně-
zem, je v onom knězi. 

Při proměňování, každý je v každém: vy jste všichni v každém, ale vaše
místo je větší v onom knězi. Proč je vaše místo větší v onom knězi? Protože
on je v každém z kněží a každý z kněží je v něm. A vy, kde jste vy? V každém
z oněch kněží přítomných v okamžiku kdy se vyslovují slova eucharistického
proměnění, a tato slova jsou v onom Nejvyšším-Knězi. 

Můj Otec mne dal každému aby tak každý z jeho dětí byl zachráněn od
věčné smrti. On je Vůlí a jeho Vůle je mocná: je to láska která je před vámi.
A co činí láska ve vás v okamžiku proměňování? Posvátný pohyb: dává vám
Řád kněze abyste tak byli k obrazu kněze který drží ve svých posvěcených
rukou Tělo a Krev Kristovu. 
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Vy činíte jen jedno v onom knězi, ten kněz činí jen jedno se všemi kněžími
a vy všichni jste v onom Nejvyšším-Knězi Ježíši. Nic není krásnějšího, vět-
šího, velkodušnějšího než láska Otcova ke svým dětem kteří bezpodmínečně
milují Krista: ti již nejsou ve svém životě, jsou v Životě Syna Otcova který se
nabízí svému Věčnému Otci. 

Mé děti, tvář země je přetvářena mocí Svatého-Ducha. Nic se nehýbe: vše
je libozvučně spojeno vznícenou radostí a život se udržuje na celém světě. 

 – Je to Život jenž se dává: Láska se dává

 – Jsou to životy jenž dostávají: láska dostává.

Ach, moji maličcí, co děláte? Eucharistie je mocí v Církvi, já se obětuji
Bohu Otci, a jeho láska se otvírá lásce která činí že říkáte ’zde jsem’ . Můj
Otec vás volá k bezpodmínečné lásce. 

On vás miluje, já vás miluji, Svatý-Duch vás miluje a onen kněz v nás vás
miluje. Tato láska živí vaší lásku abyste se tak mohli milovat po Bohu, a po
vás, všechny Boží Děti které vás mají milovat. Neboť láska Boží, jenž je také
ta onoho kněze, se dává a vaše láska se dává, a oni dostávají lásku aby vám
dali jejich lásku. Láska je tak krásná že nic lásku nezastaví aby se dávala: je to
věčnost na zemi jako v Nebi. 

Pochopte že pouze láska má výsadu věčného pohybu ježto já jsem Láska.
Je nutné vstoupit do těchto slov aby se je žilo. Bez těchto slov světla, jak
budete prožívat ono Velké Očištění? Pouze mocí lásky která pochází od Sva-
tého-Ducha který vám dá vstoupit do vás. Ach, mé děti, tento okamžik je
před vámi, a vy to nevidíte a vy to nechápete!

JÁ JSEM je ve vás a s vámi. Dávám se z lásky a přijímám vás z lásky: nic z
toho co pochází ze země není mocnější než láska která vás obývá; nic z toho
co je pro vás láskou nemá příchuť Eucharistie: i když se máte rádi, jste pouze
obrazem Dokonalé Lásky; mé Tělo je vznešené a nepopíratelně čistá je má
Krev: vy nemůžete žít beze mne a to tím že jíte mé Tělo a pijete mou Krev vy
vstoupíte do Nového Jeruzaléma. 

Vy máte žít vaše očištění ve mně, Lásce, a to tím že žijete bezpodmíneč-
nou lásku vy budete svědčit o vaší očištěné přítomnosti před mou Přítom-
ností. Vaše duše musí být čistá abyste měli užitek z tohoto okamžiku lásky.
Ať jste kdo jste, ať jste učinili cokoliv dobrého anebo špatného, já beru vše a
dávám se mému Otci z lásky k vám: každá zpověď, každé přijímání, jsem to
já kdo je prožívám ne vy-sami. Je třeba být dokonalým ve všech dětech
Božích, milovat bez podmínky všechny děti Boží a žít z lásky ve všech dětech
Božích aby se prožívala Eucharistie. 
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Pohleďte jek velký je tento okamžik, a vy jej můžete prožívat jen když pro-
jdete oním velmi Velikým Očištěním těla. Já jsem prožíval před vámi ono
velmi Veliké Očištění těla berouc vás všechny do svého Těla, a vy jej musíte
prožít jako já jsem jej prožil. Hovořím vám o třech dnech kdy prožijete ono
Velké Očištění. Tyto tři dny jsou utvořeny z lásky Boží: z lásky Boha Otce,
Boha Syna, Boha Svatého-Ducha ke všem svým dětem. 

Čas patří Bohu, nepatří vám. Kdo z vás prožíval čas Boží? Nikdo z těch
kteří jsou nedokonalí. V čase stvoření, každé zrození bylo dokonalé zatímco
nyní vaše zrození je nedokonalé. Vy tedy nemůžete pochopit čas lásky, zde je
proč Bůh sám vám jej může dát prožít.

Je třeba zemřít aby se znovu ožilo, je třeba zmizet aby se vstalo z mrtvých.
Vaše tělo bloudíc nenachází místa, ale až jej najde, pozná že zakoušelo utr-
pení. Každé tělo dětí Božích zakoušelo to samé utrpení, a každé tělo musilo
projít smrtí aby bylo osvobozeno od utrpení aby tak každé tělo poznalo že je
pouze jedno Tělo: ono Boží které je Láska. 

Láska bude ve svém příbytku: v těle kde bude navždy přebývat. Žádný
příbytek nebude nádhernější než ten její, neboť je to Bůh který jí jej dal. Ona
se zřekne všeho z lásky k němu, a v onom čase, ona pocítí život ve všech svých
údech. Pochopte že každý člen Církve je každým z vás. Každý má v sobě
lásku pro každého a každý má v sobě lásku k Církvi, neboť vše pochází z
Církve. Můj Otec mne dál vám, já jsem přišel a Svatý-Duch posvěcoval mé
údy: vás, členy Církve. 

Všichni budou musit s jásotem zdravit Lásku a všichni se uvidí takoví jací
jsou: kristové stvořeni k podobě Krista. Vy jste mého Otce, musíte být jako
já který se z lásky dávám v každém pro každého před Slávou mého Otce. To
jste vy ve mně, já ve vás, abychom s jásotem provolali jedním jediným srdcem:
’Bůh je náš Otec. Pouze jeho Vůle je spravedlivá v našich očích. On je Vším a
my, jenž jsme jedním jediným celkem, jsme v jeho Celku’ .

Mé děti, je důležité dobře pochopit vaše místo v lůně Církve. Vy jste
všechny spolu a utváříte jen jednu Církev. Všichni kněží, ať je to papež, kar-
dinálové, biskupové anebo kněží ve farnosti anebo bez farnosti, utváří jen
jedno skrze jejich ministerské kněžství, a skrze jejich kněžství, všichni laici
utváří jen jedno, neboť vy tvoříte jen jednu Církev: mé Tělo. Jste mými údy a
vy všichni v sobě máte lásku abyste utvářeli mé Tělo: já, Hlava, a vy, mé údy.
Církev se nemůže rozdělovat: ta je jedna skrze mne, živoucí skrze mne, čistá
skrze mne, k té největší Slávě Boha Otce. 

Bůh vás miluje. Hovoří ke každému z vás aby vám tak dal milost lásky ke
své Církvi: «Jsi v Církvi a vše co konáš musí být láskou ke mně, k tobě a k těm
kteří jsou součástí Církve.» Jsou to všechny stvořené děti jenž jsou součástí
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Církve. Vy všichni jste byli chtěni Bohem a Bůh vás chce mít všechny s ním
po celou věčnost. Bůh Otec dal svého Syna aby vás zachránil od věčné smrti,
a Bůh Syn přišel aby vás učil jak milovat Boha, vás-samé a vašeho bližního, a
Bůh Svatý-Duch vám daroval světlo abyste pochopili že Církev, to je Kristus
ve vás a vy v něm. 

Mé děti, já jsem zemřel na Kříži z lásky k vám všem, ne jen ke katolíkům.
Vy všechny jste bratry a sestrami v Církvi, neboť JÁ JSEM založil Církev.
Přišel jsem vám dokázat že Bůh je onen Vše-Mohoucí. 

 – Noe poznal moc Boží.

 – Abraham, Izák a Jákob přijmuli žít pod zrakem Božím. 

 – Mojžíš viděl moc Boží. 

 – Proroci promlouvali s mocí, neboť věděli že Bůh je Moc.

 – Izraelské děti znaly Vůli Boží: Mesiáše který zachraňuje. 

 – Já jsem přišel a učil jsem lásku k bližnímu. 

 – Moji apoštolové dávali poznat má slova všem těm kdo chtěli slyšet Slovo
Boží.

 – Pavel promlouval k pohanům aby tak všichni uvěřili v Krista. 

Všichni byli povoláni, a počet těch kteří uvěřili byl počet který znal Bůh, a
Bůh se dál dával aby se tak tento počet zvyšoval. Já, Syn Boha Otce, se dávám
jako strava při každé mši pro všechny děti mého Otce, a ani jediný není Vše-
mohoucností dán stranou: vy všichni jste povoláni k tomu abyste přišli ke
mně, jeho Synu. 

Kdo zachraňuje? Spasitel světa. Koho zachraňuji? Všechny ty kdo chtějí
být zachráněni. Což mravy, nepraví bohové, čarodějové, modly, okultní vědy,
jiná náboženství, různé jazyky a rozličné národy jsou mocnější než má láska
ke každému z nich? 

Moje láska je ve mně, a já jsem Bůh. Já nejsem Bůh který zachraňuje
osoby které patří jen k mé rase, vy všichni utváříte jen jeden jediný lid: lid
Boží. Vy jste všichni povoláni k tomu abyste vstoupili do Království Božího.
Ať tato slova která budou napsána se vtisknou do vašeho srdce: 

Vy, stvoření mého Otce, já jsem se vydal na smrt abych spasil všechny
stvořené mého Otce. Mou smrt, tu jsem chtěl já. Lidé nemohli usmrtit Syna
Božího leda že by to byl Otec chtěl, jen že by to Syn Otce chtěl a jen jestliže
to Svatý-Duch, který vychází z Otce i ze Syna, chtěl. Bůh sám dal stvořeným
dětem Toho který měl zemřít na Kříži aby tak všichni byli zachráněni od
smrti. 
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Smrt poslechla Boha, neboť ona si nemohla ponechat Toho který je moc-
nější než ona. Pouze Bůh je Pánem svého Života. Já jsem dal svůj Život za
každý život aby tak život byl mocnější než smrt; proto smrt již k sobě
nemůže přitahovat Boží děti které nechtějí smrt. Děti Boží jsou, skrze Moc,
mocnější než nicota, neboť jejich život je vděčný vůči Životu Věčnému který
bezpodmínečně miluje každý život. 

Vy všichni jste milováni Bohem: malí hříšníci jako ti velcí hříšníci. I když
jste všichni zachráněni od smrti, je k tomu třeba chtít aby se bylo spaseno.
Má láska je tak silná a tak čistá že vás nemůže nutit chtít to co vy nechcete.
Síla i čistota jsou v lásce, i svoboda je v lásce. To co láska obsahuje je ve vás.
Pochopte že pouze láska přemohla zlo. 

Tolik jsem miloval svého Otce že jsem vzal do sebe veškeré tělo. Byli jste
stvořeni z Hmoty Syna Boha Otce: vše pochází od mého Otce. Není ani
jeden jediný který by nebyl v mé dokonalé Hmotě, neboť vaše tělo pochází z
mého Těla a vaše krev pochází z mé Krve. Kdo je spasen? Všichni ti kteří
věří že je miluji. Vy jste všichni jedno ve mně který jsem Dokonalou Hmo-
tou. Mé tělo živí vaše tělo a má Krev vás všechny vyživuje, neboť já udržuji
vaše tělo a vaší krev skrze svou přítomnost ve vás. Kdo je jako já? Bůh. 

Mé děti, můžete hledět na to co se děje v Církvi a říci si: ’Moje víra ta se
týká mne samého. To co já věřím patří jen mně. Necítím že by se mě to
týkalo když vidím kolem sebe utrpení. Můj život je takový jaký si já volím a
to co si volím mne přede mnou uspokojuje. Jestliže ostatní jsou nešťastní
kvůli mé volbě života, v tom nemůžu nic dělat, je na nich aby žili jejich způ-
sob života. 

Kdo může takto myslit? Pouze ti kteří neokusili lásku, tu opravdovou, tu
jedinou která dává a přijímá. Když se dáváme z lásky svému bližnímu, poci-
ťujeme sami v sobě uspokojení: totiž to ze života, a toto uspokojení roste, a
čím více roste tím více vede lidi k tomu aby se nepřestávali dávat v přítom-
nosti potřeby bližního. Pochopte, mé děti, že čím více lásky ve vás bude tím
více se budete chtít dávat těm kdo potřebují lásku. A kdo z vás potřebuje
lásku? Vy i všichni ti kteří jsou s vámi na zemi. 

Ale když se někdo neotevře potřebám ostatních, nedopřává si lásku. Je
těžké milovat svého bližního když se nemiluje život. Život, to je otevřít oči a
dívat se kdo jsou ti kdo jsou jako vy: láska k sobě-samému aby se milovalo
svého bližního před očima Božíma. 

Jste na zemi sami? Ne, není-liž pravda? Je na zemi utrpení? Ano, tam kde
je hlad, nemoc, tam je utrpení. Jelikož nejste sami a je zde utrpení, není tu
část zodpovědnosti kvůli vaší přítomnosti na zemi? Ano, neboť vy v sobě
máte míru zodpovědnosti: vy jste všichni zodpovědní za vaše rozhodování
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jakožto obyvatelé země. Vaše rozhodnutí mohou zvětšit anebo zmenšit utr-
pení na zemi. 

Nechte mě vám vysvětlit co se v každém děje: «V tobě je tvůj život a ve
tvém životě na zemi můžeš myslit, dívat se, naslouchat, hovořit, jednat a
pociťovat, a všichni ti kdo mají v sobě život v jejich životě na zemi mohou
myslit, dívat se, naslouchat, hovořit, jednat a cítit. Jste stejní! Kdekoliv na
zemi jsi, jsi ve svém životě a oni jsou v jejich životě; díky vašemu životu vy
činíte ty samé věci, tak tedy, vy všichni máte ty samé potřeby: jíst, pít, strojit
se, mít přístřeší. Všechny živé bytosti mají tyto potřeby: nikdo nemůže žít
aniž by jedl, aniž by pil, aniž by pociťoval zimu, aniž by pociťoval teplo a aniž
by se chtěl ukrýt před nepohodami.

«To co je dobré pro tebe je dobré pro tvého bližního a to co je dobré pro
tvého bližního je dobré pro tebe, a vše co je špatné pro tebe je špatné pro
tvého bližního a to co je špatné pro tvého bližního je špatné pro tebe. Vše co
činíš dobrého anebo špatného ti přinese dobré následky anebo špatné
následky, a tvé následky budou ve tvém životě a všichni obyvatelé země pocítí
jejich vliv: jestliže jsou dobré, ulehčí jejich zátěž, jestliže jsou špatné, obtíží
jejich zátěž, neboť tvůj život je spojen s jejich životem.

«To co jsi ve svém životě a to co jsou oni v jejich životě činí že život na
zemi je v souladu anebo není v souladu. Na příklad, jestliže se neustrojíš ve
studeném čase, dostaneš rýmu, a kdo se o tebe bude starat? Ty-sám. To ty
budeš polykat to co bude dobré aby tvé tělo přemohlo tento virus. Ale kdo
učinil to co bylo nezbytné učinit aby sis mohl vzít tento lék? Některá bytost
na zemi. Učinila to co měla činit, neboť dávat se bylo v jejím životě. Proč se
potřebovala dávat? Protože v sobě měla lásku. Je to láska která ji vedla k
tomu aby se o sebe starala: aby pracovala a tak mohla jíst, pít, strojit se, aby
mohla mít přístřeší. A ty, ty jsi měl v sobě lásku k sobě-samému: polykat to
co ti vrátí zdraví. Oba dva jste měli tu samou lásku k sobě-samému. 

«Každá osoba má v sobě lásku, to proto má ve svém životě potřebu jíst,
pít, strojit se a mít přístřeší: stará se o svůj život, a protože se stará o svůj
život potřebuje ostatní. To co jsi je důležité pro všechny děti země. 

 – Jestliže jsi doktorem, dělej to co máš dělat: budeš dávat ostatním to co je
dobré.

 – Jsi-li ministrem, čiň to co je dobré pro tvého bližního: jsi ministrem pro
něho. 

 – Jsi-li tatínkem, vychovávej své děti s dobrotou: to co oni budou dělat dob-
rého bude sloužit všem. 
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 – Jsi-li farmářem, dělej to co máš dělat: země Boží ti dá to co je dobré pro
tvého bližního. 

 – Jsi-li holičem, dělej to co je dobré pro tvé zákazníky: každá osoba předsta-
vuje tvou matku, tvého otce, tvého bratra nebo tvou sestru. 

 – Jsi-li studentem, dělej to co je dobré pro tvou budoucnost: připravuješ se
dávat to co je již v tobě pro lepší svět. 

«Chudí jako bohatí, zdraví jako nemocní, osoby svobodné tak jako vězni,
všichni jsou součástí tvého života, neboť tam kde jsi, dáváš to co je ve tvém
životě. Věz že tvé místo na zemi je chtěno Bohem: Bůh ví kdo jsi, on tě vyvo-
lil k tomu abys byl na zemi se všemi těmi kteří jsou a budou na zemi. Tvůj
život je důležitý na zemi, neboť ti byl dán k tomu aby byl v souladu s životem
všech lidských bytostí. 

«Když ve tvém životě je láska, dáváš si lásku a dáváš jim lásku. Láska
nepodvádí, nelže, nežárlí, neovládá, nezávidí, nesoudí, nelenoší, nezanedbává
se, nezastavuje se, není falešná, není neuctivá, není pyšná, není lakomá, není
hluchá, není slepá, není hněvivá, není mstivá, není samotářská, není mnoho-
mluvná, není pověrčivá, není sobecká. 

«To ty jsi láska, musíš dělat to co máš dělat abys od sebe dostával lásku, a
ti kdo jsou ve tvém životě dostanou lásku která je ve tvém životě, a tak to
bude pro ty kdo budou konat to co mají konat. Jejich život bude okoušet
tvého života a tvůj život bude okoušet jejich života. 

«Dobré skutky které učiníš ve svém životě ti dají chuť dobře si vést; takto,
jejich dobré skutky budou mít příchuť tvých skutků a skutky které oni budou
konat ve svém životě jim dají chuť si dobře počínat; tudíž, tvé dobré skutky
budou mít příchuť jejich skutků, neboť váš život je v mém Životě. 

«Dobrá vinice která nese dobré hrozny dává dobré víno. Když se každý
hrozen živí tím co je dobré v té vinici, každý hrozen nese veliké šťavnaté
hrozny a ty dají dobré šťavnaté víno. Ta vinice, je tvůj život; ty hrozny, jsou
tvé skutky; víno, je výsledek tvých skutků. To z celé vinice vyjde ono dobré
víno které bude mít dobrou chuť; a tak, to co jsi, co konáš, to budeš pít:
budeš okoušet svůj život. 

«Tak jako ratolest na vinici, ty musíš být hodným tvého místa, neboť tvůj
život je spojen s životem všech těch kdo jsou na zemi, skrze můj Život. Ale
když se zanedbáváš nekonaje to co je pro tebe dobré, strava která v tobě bude
proudit, kvůli tvému životu, ti přinese svou hořkou chuť. To co myslíš, na co
se díváš, co posloucháš, co říkáš, co konáš a co pociťuješ, jsou skutky tvého
života které se mezi sebou živí. A protože máš místo v životě na zemi, přine-
seš ostatním to čím bude chutnat tvůj život: jeho hořkost. 
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«Vnitřní život ti dává všechno to čím je, je tvou silou tak jako může být
tvou slabostí. Ten je pro tebe důležitý, protože od něho dostáváš to co potře-
buješ aby tvůj vnější život na zemi měl příjemnou chuť. Jestliže neoceňuješ
tvůj vnější život, je to proto že má chuť tvého vnitřního života. Vidíš, všechno
co je v tobě přináší to co je příjemné anebo nepříjemné tvému vnějšímu
životu, a to co jsi dáváš ostatním. 

«Ty nejsi jediným v životě, jsi se všemi těmi kdo jsou součástí tvého
života, a ty jsi součástí jejich života. Každý život je ve mně, v Ježíši: já jsem
Život Věčný. Přišel jsem na zem abych vám hovořil o Bohu, mém Otci, pro-
tože pocházím z něho a vy jste jeho děti, skrze milost. 

«Když jsem založil Církev, skrze mne jsi se stal živým členem, neboť jsi
byl ztracen a já jsem tě znovu nalezl. Ukázal jsem ti cestu po které jsi měl krá-
čet a pouze tím že jsem ustanovil svátosti jsi se opět nalézal mezi těmi kteří
učinili to co ty. Nyní, jsi součástí mé Církve: jsi členem Církve. Nejsi jediným
členem, jsou tu všichni živí členové a utváříte Mystické Tělo, Církev, jejíž
Hlavou jsem já.

«V Církvi, jsou členové kteří dělají jen to co se jim zachce bez ohledu na
sebe-sami a na svého bližního: jejich život se toulá. Jestliže si v životě nedáváš
dobrou životní stravu, vystavuješ svůj život tomu že pozná utrpení času. Víš
co je v tomto čase? Vše co tě živilo, to čím ses stal, to co jsi dal ostatním, to co
proměnilo to co bylo v tom čase, a to co mělo negativní dopad v životě ostat-
ních členů jako ty. To všechno je výsledkem všeho toho co jsi chtěl dělat v
tomto čase.

«Čas je láskou když je v životě, ale jestliže čas není v životě, je to že není v
mém Životě, v Ježíši; pak je tedy v prázdném prostoru kde jsi na milost svého
rozhodnutí. Tvé rozhodnutí vědělo jak chutnala tvá vina, a výsledek má nyní
chuť takovou jakou měla tvá vina a tvé rozhodnutí. Jsi to ty kdo jsi chtěl oku-
sit něco jiného než můj Život, zatím co já ti dávám svůj Život. 

«Co ti dává můj Život? Lásku k životu. Jsi ve mně a já jsem Život, to
skrze mne jsi živým: dávám ti život. A každá osoba která je ve tvém životě ti
dává lásku, neboť má lásku k životu v sobě: je ráda v životě, a to v Životě
Věčném ona koná to co je pro ní dobré»

Mé děti, každý z vás musí milovat život takový jaký přichází, neboť život
je ve vás. Můj Život není v jednom samotném životě, ten je v každém z vašich
životů. Spočítejte život v mém Životě jestli můžete: toto číslo jste vy ve mně a
já ve vás jenž jste láska. 

Můj Otec vás chtěl z lásky a vy jste láska Boha Otce, Boha Syna a Boha
Svatého-Ducha. Vy patříte Duchu, a Bůh je Duch. Nemůžete se oddělovat
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od života právě tak jako hrozen od své ratolesti, neboť hrozen potřebuje
výživu z ratolesti která pochází z vinné révy a vy, vy potřebujete mou stravu
ve všech mým údech která pochází z mého Života. Kdo jste vy? Údy mého
těla, tedy jsem to já kdo ví co je pro vás všechny dobré, protože jsem Hlava. 

Ale to co vy prožíváte v knězi který vyslovuje slova bez víry vůči mé Svaté
Přítomnosti je vina která ochuzuje sílu Církve. Je důležité opustit ducha
tohoto světa. Nemůže se sloužit dvěma bohům. Jestliže někteří odbočují,
některé děti budou odbočovat. Od mého příchodu na zem, děti mého Otce
následovaly mé šlépěje kvůli slovům a skutkům konaných kněžími které
pomazal Duch Svatý. 

Konejte to co máte konat: jestliže ve mne věříte, musíte následovat mé
kroky. Dostali jste mé zákony a má slova abyste byli vedeni mými kněžími a
tak neupadli do bláznovství tohoto světa. Vy sami jste zodpovědní za váš
život který vám dal Bůh. Mějte oči otevřené, nezavírejte je před tím co není z
Boha, neboť potřebujete světlo Boží. Kvůli vašemu zaslepení, se smrt potu-
luje a vy ji nevidíte. Co ji odpovíte v den kdy se ukáže? 

Každá osoba může vidět a chápat jestliže chce vidět a chápat. Nebuďte
příliš důvěřiví; jestliže následujete některého člena který nekoná Vůli Boží,
jste to vy kdo toho ponesete následky. Příčinou jeho slabosti je úpadek jenž je
před ním, ten jí nesmí být pro vás. Máte svatou Bibli, tak ji otevřete a čtěte
žádaje Ducha Svatého aby vám dal vidět mou pravdu, ne pravdu lidí která
svádí. 

Mé děti, to co je snadné je Satanova taktika aby vás oklamal. Jestliže se
vám bude říkat že jisté věci jsou dovoleny pro dobro vašeho těla, nechávaje
stranou čistotu, která je žádána Bohem a napsána v Evangeliu, je to že se vám
dává poznat nepravda: to skrze duši vám Bůh dává milosti, ne skrze tělo. Já
jsem zemřel na Kříži z lásky k vám a do mého Těla jsem vzal všechny vaše
hříchy, ale má duše zůstala čistá, průzračná ode všech vašich hříchů. Nejprve,
je vaše duše, a potom je vaše tělo, neboť já živím vaši duši a vše prochází vaší
duší pro vaše tělo. Ta strava je mé Tělo a má Krev. Jsem to já kdo živí váš
život na zemi procházeje duší: je na mne abych se postaral o vaše tělo. 

Dávejte si pozor abyste neupadli v omyl slovy které jsou mimo mé Evan-
gelium. Já jsem Syn Boží, a když jsem přišel na zem neopustil jsem svou bož-
skou přirozenost abych vstoupil do mé lidské přirozenosti: jsem Bůh a Bůh
je ve svém Celku. Jak často slyším slova která lichotí vašemu lidství popisujíce
mne jako Bytost slabou a bezradnou jako vy jenž jste slabí a bezradní vůči
lidské slabosti. 

Já jsem se snížil na vaší úroveň, ne pro to abych vám ukázal že žít ve hří-
chu je lidské, hřích je ďábelský, ten zabíjí duši. To čím jste byli kvůli hříchu,
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jsem pocítil ve svém Těle abych ve vás vytrhl ono zlo v úmyslu pozdvihnout
vás na místo dětí mého Otce. Je to má smrt na Kříži jenž vás učinila silnými,
ne lichotíce vašemu ego vy budete silnými před vašimi slabostmi. Nevěřte
těmto klamným slovům, přišel jsem berouc lidskou přirozenost abych vás
učinil silnými před slabostmi tohoto světa. 

Jste stvořeni k podobě Boží a já jsem Syn Boží. Věříte že když svolíte žít
Evangelium vám mohu vrátit vaší bělost duše, ducha i těla? Mou radostí je
vidět vás všechny, v mém svatém Těle, očištěné ode všeho zla. Vy v sobě máte
zlo, a skrze to zlo ve vás, vás Satan ponouká abyste dělali to co nechcete dělat
a abyste nekonali to co chcete konat. Zachránil jsem vás od věčné smrti;
přesto, počet těch kteří si volí činit zlo spíše než dobro je veliký. 

Z těch kdo si volí činit zlo, jak mnoho bude těch kdo si zvolí věčnou smrt
spíše než život věčný! Dnes, děti Boží, dokonce i někteří kněží a řeholníci
(řeholnice), nevěří že peklo existuje a nechtějí slyšet mluvit o Satanovi a jeho
přisluhovačích jakožto původcích ohavných činů v tomto světě, proč? Pro-
tože přijali ducha tohoto světa, a duch tohoto světa je ovládaný Satanem. 

Duch tohoto světa je proti vám. Ti kdo si myslí že nemohou žít život
lásky tak jak jej učil Bůh mají ducha který se živí duchem tohoto světa. Kdo z
vás ve mne věří? Já jsem Láska a mou mocí je láska. Všichni ti kdo věří ve
mne musí konat to co mají v životě konat, nejen když vše jde dobře, to v kaž-
dém čase jste v životě. Mé děti, konat to co máte v životě konat, to je dávat si
lásku a dávat lásku všem těm kteří jsou na zemi, nejen vašim dětem, neboť
váš život je obklopený pobíháním a to v tomto pobíhání se nachází vaše síla. 

Nemoci, katastrofy, války, chudoba, vraždy a potraty, vězení, opuštěné
děti a starci, separace, rozvody, nemorální mravy a kostely prakticky prázdné
vám ukazují vaše ochabnutí. V tomto světě bylo vždy utrpení; dnes tak jako
včera, se zdá že zlo má převahu nad vaším životem lásky. Já vám říkám:
«Čiňte dobro kolem vás, nečiňte zlo.»

 – Tam kde je zlo, zdržte se o něm mluvit, neboť zlo má rádo abyste o něm
mluvili. 

 – Tam kde je nemoc, milujte dále Boha. Já nejsem Původce nemocí, ani
neštěstí, ani neduhů, ani citové nerovnováhy, zla, ano; zlo je rádo když vy
se ode mne odvracíte, aby vám tak dalo poznat sklíčenost. Já nechávám
Satana vás pokoušet, nechávám vás svobodné ve vašem rozhodování, a
každé rozhodnutí vám přinese nějaký následek který budete prožívat s
mými milostmi anebo bez mých milostí podle vaší svobody. 

 – Tam kde je chudoba, zůstávejte se mnou. Já jsem si nezvolil bohatství,
narodil jsem se ve chlévě. Je to zlo které vás klame: štěstí není v bohatství,
ale v životě lásky. 
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 – Tam kde jsou katastrofy, buďte silnými a zůstávejte se mnou. Ztratit
blízké, ztratit všechno vaše jmění, to je odzbrojující, ale ztratit vaší duši je
ještě horší: život na zemi v těch nejhorších podmínkách není nic ve srov-
náním se smrtí v pekle. 

 – Tam kde jsou války, modlete se abyste neměli nenávist. Nenávist plodí
války, moc ovládá lidi a peníze kontrolují svět: je to zlo které ponouká lidi
k sebezničení. 

 – Tam kde jsou vězení, tam je utrpení. Láska se nedá uvěznit, každý je svo-
boden milovat toho kým je uvnitř jako na povrchu. Jestliže vězení existují
kvůli lidské spravedlnosti anebo kvůli lidské tyranii, nic vám nemůže ode-
jmout lásku která živí vaší důstojnost. Ale zlo může zadusit lásku a učinit
že si budete myslit že jste méně než nic, ne Bůh Láska, ten vás zná lépe
než vy-sami.

 – Tam kde jsou vraždy, odpusťte a hleďte na váš život, je to Bůh který vám
jej dal. Bůh zakazuje všem lidem přerušovat život který začíná v životě
matky a který se přirozeně ukončuje bez intervence, neboť každá bytost
žijící na zemi patří Bohu tak jako po její smrti na zemi. Kdo má všechnu
moc nad životem věčným nebo nad smrtí věčnou? Bůh sám. Ale jste to vy-
sami jenž máte moc odejmout si život věčný, protože já jsem vás učinil
svobodnými zvolit si život věčný anebo smrt věčnou. Satan je příčinou
vražd; nebuďte spoluviníky vaší mstou anebo vaší nedbalostí: každý
důvod přerušit život je proti vám. 

 – Tam kde jsou separace a rozvody, zachovejte si pokoj. K čemu slouží pla-
kat nad minulostí? Žijte přítomnost milujíce své děti, to na budoucnosti
vašich děti je třeba budovat svět kde láska bude silnější než žádosti. 

 – Tam kde jsou opuštěné děti a starci, otevřete vaše srdce. Ve vašem srdci
bude vždy místo pro někoho kdo žízní a hladoví po lásce, začínaje vámi
samými. 

 – Tam kde jsou nemorální mravy, připomínejte si že láska bude mít vždy
převahu nad zlem. Jednoho dne, jak mnoho těchto dětí odmítne Boha?
Pouze když se k nim budete dobře chovat, vy sami na sebe budete moct
hledět aniž byste se styděli. Konat to co je zlem v očích Božích činí nečis-
tým: čistota ducha neživí to co je ošklivé, ale nečistota ano. Satan dává
zakázaný požitek a odnímá radost z věčného života. 

 – Tam kde jsou kostely skoro prázdné, neztrácejte naději. Kdo je jako Bůh?
Vy, lidé, vy se spoléháte příliš na vás-samé a ne dost na Boha. Bůh kraluje
v čistých srdcích, udržuje je ve zdrženlivosti od hříchu aby tak z těchto
srdcí plynula láska k Bohu a k bližnímu. Mějte srdce dítěte, můj svět patří
jemu. 
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Umíraje na Kříži, já, Syn Boží, jsem se z lásky dal abych vás učinil doko-
nalými k obrazu Božímu, a všichni kněží kteří se dali Církvi umírají na Kříži:
jsou to živí kristové a jejich úloha je před Bohem. I když jsou lidmi, touto
svátostí, dostávají sílu dobře se chovat nechávajíce se zaplavovat milostmi z
Nebe. 

Jestliže onen člověk v nich nepřichází ke mně, zanedbají chránit člověka
kterým jsou skrze milosti které jim uděluje svátost Kněžství. Oni jsou pro
vás příkladem odříkání, a vy jste na zemi abyste žili před Bohem, vaším Stvo-
řitelem, a tak se k němu navrátili. Cesta která se musí vzít je cesta drsná kte-
rou je třeba jít k obdržení dokonalosti. Jen berouce kříž a následujíce kněze
kteří musí jít před vámi se vám podaří konat to co máte konat. 

Při mši, kněží jsou zahaleni Božím světlem, neboť zemřeli v Kristu,
zemřeli ve mně, v Božím Nejvyšším Knězi. V onom okamžiku, od papeže až
k venkovským kněžím, všichni jsou skrze Boha přítomni. Víra plodí lásku
Boží a láska Boží plodí dar sebe pro Boha: mějte víru že vy prožíváte mši. Vy
se pouze neúčastníte mše, vy pronikáte do mého Života: jste ve mně, a ve
mně jste živými údy a živé údy žijí Život Ježíšův. 

Věřte že jsem vaším Bohem a že vy můžete žít jen jestliže já jsem. Já se
neodděluji od svého Života, vy jste mými údy v mém věčném Životě. Byli jste
mrtví a jste od smrti zachráněni, věříte tomu? Jestliže tomu věříte, věřte že
máte důležité místo v Církvi tak jako v životě. 

Ano, mé děti, jestliže věříte ve mně, Skutečnou Přítomnost, který mám
vzezření chleba a vína, věřte že ve vašem životě jsem s vámi. Věřit v Ježíše, to
je mít víru že máte sílu věčného života ve vašem životě: je to vaše dědictví.
Byli jste marnotratnými dětmi, a protože jste měli víru v má slova vrátili jste
se k vašemu Otci. 

Mé děti, věřit ve mně, to je také věřit v to čím jste: údy Církve které v sobě
mají to co je třeba aby mohly konat to co mají konat v každodenním životě,
tam kde jsou, s těmi kdo jsou údy tak jako oni, a k tomu, je třeba abyste se
přijmuly takové jaké jste. 

Než jste se narodili jste byli v Životě, a po vašem narození jste stále v
Životě. Žijete v Bohu a Bůh vám dal svou lásku abyste se na zemi uskutečňo-
vali jakožto děti Boží. Vy všichni v sobě máte lásku. 

Ale když vy zanedbáváte mít se rádi, co se vám stane? Již nejste schopni se
mít rádi takoví jací jste, vaše vystupování se stane falšovaným a vaše talenty se
proměňují v nedostatky. Jak by vás ostatní mohli přijmout takoví jací jste,
když vy sami se nepřijímáte takoví jací jste? Stali jste se odrazem vás-samých
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který pokrývá mlha: vaše talenty slouží jen k tomu aby vám ukazovali vaší
pesimistickou stránku a vaše optimistická stránka je ve vás skryta:

 – Vaše pesimistická stránka: vaše agresivita, vaše pochybnosti, vaše strachy,
vaše ctižádost, vaše sobectví, vaše ovládání, vaše ochablost, vaše slabosti,
vaše pýcha, vaše malomyslnost, vaše nešikovnost, vaše přísnost, vaše báz-
livost, vaše lhostejnost, vaše drzost, vaše krutost, vaše nerozhodnost, vaše
vrtochy, vaše ochabnutí, vaše nepoctivost, vaše nečistotnost, vaše lehko-
myslnost, vaše hrubost, vaše nerozvážnost, vaše lenost, vaše necudnost,
vaše podvádění, vaše žárlivost, vaše netrpělivost, vaše neopatrnost, vaše
nadutost, vaše závist, váš hněv, vaše sklíčenosti...

 – Vaše optimistická stránka: vaše dobrota, vaše důvěra, vaše ochota, váš
dynamismus, vaše odvaha, vaše povzbuzování, vaše dovednost, vaše sho-
vívavost, vaše zdrženlivost, vaše srdečnost, vaše úcta, vaše soucitnost, vaše
odhodlanost, vaše vytrvalost, vaše čistota, vaše poctivost, vaše prostota,
vaše pozornost, vaše rozdělování se s druhými, vaše trpělivost, vaše mou-
drost, vaše pokora, vaše prozíravost, vaše čistotnost, vaše nenucenost, vaše
laskavost, vaše veselost...

Máte všechno co vám je třeba abyste na zemi žili jako dokonalé bytosti,
neboť každý má svůj díl zodpovědnosti na zemi aby všichni byli šťastní. Jest-
liže někdo je dobrý na vaření, je to proto že v sobě má talent na vaření. Usku-
tečňuje se se vším tím co má v sobě: jeho optimistická stránka mu přináší
jeho stravu a výsledek mu ukazuje kým je. On se u toho nezastavuje, využívá
všechny své talenty, neboť uznává že má míru naplnění pro každou věc; proto
rád pomáhá ostatním kteří mají větší talent pro některou věc. Má se rád
takový jaký je, a pomáhá ostatním aby se měli rádi takoví jací jsou. 

Nikdo nesmí žárlit na někoho kdo má jinou míru než ta jeho, neboť
všichni se musí mít rádi takoví jací jsou aby měli rádi ostatní takové jaké jsou.
Tak tedy, mé děti, žijte jsouce v Církvi členy lásky, neboť děti které závidí
ostatním nebo si myslí že jsou lepší než ostatní v životě bloudí, a co získávají?
Dostávají to co chtějí dostat: jejich vlastní touhy naplněné jimi-samými. 

Jste jako všichni ti, kteří již od začátku, neuvěřili že jsem byl Synem
Božím: následovali mne, viděli, měli strach. Mít víru, to je věřit ve Slovo
Kristovo. Každé slovo vysloveno Ježíšem bylo zapsáno evangelisty a apoštoly,
a to když na ně sestoupil Svatý-Duch aby jim otevřel oči oni pochopili že
pouze moc Boží je mohla poučit o všem co viděli. Slovo svědčilo o moci Boha
Otce, Slovo je živilo a Svatý-Duch jim dal pochopit že mají žít to Slovo: oni
konali to co bylo dobré konat, a vy všichni jste byli živeni.

Slovo živí víru, víra činí že se roste ve Slově. Bůh je Moc, on nechal psát
jeho vyvolené pod mocí Svatého-Ducha, neboť oni měli víru v Krista. Ve
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městech kde žili obklopeni věřícími i nevěřícími, zůstali takovými jakými

byli, a s tím co byli psali z lásky k Církvi a Církev se budovala z víry. Jestliže

věříte že Bůh je s vámi, věřte že vše co učiníte bude živit Církev, a Církev to

jsou všichni ti kdo jsou ve vašem životě na zemi. 

Je pravda že Bůh neuchovává své děti od následků zaviněných jejich špat-

nými rozhodnutími, on ví že lidské bytosti jsou slabými ve svém těle, ale sil-

nými vírou. On klade své děti tam kde jejich víra poroste, a pouze když vy se

přijímáte takoví jací jste budete budovat vaší víru, neboť Bůh buduje svůj svět

lásky ze své Církve: a Církev je a bude ve víře. Kdo chce zničit Církev?

Všichni ti kdo nemají víru. Což jsem nedával na vědomí že nikdo nezvítězí

nad Církví? Mé Slovo je mocné, je nezměnitelné. Víra vždy bude mocnější

než pochybnost, než nevěrnost. 

Ti kdo si volí žít svůj život myslíce si že jsou sami se nechávají ovlivňovat

těmi kteří nevěří ve Slovo Ježíšovo. Vy kteří věříte, konejte to co máte konat a

konejte to dobře, neboť je to Bůh kdo vás postavil tam kde jste aby z toho

všichni měli užitek. 

Pravda je našeptávána do srdcí mocí Svatého-Ducha, neboť pouze Bůh je

Pravda. Jsem to já kdo živí vaší pravdu, neboť Bůh je nad veškerým lidským

slovem. Všechny děti Boží které věří v Ježíše mohou žít svůj život lásky mezi

skeptiky kteří se nechali ovlivnit duchem tohoto světa. 

Pochybnost se usazuje když víra není vyživována milostmi které plynou

od jednoho údu ke druhému údu, aby tak všechny údy okoušely lásky v

Církvi. Mé děti, když se usadí pochybnost, ta okusuje ducha aby tak vypudila

víru, aby ji pak nahradila zdáním víry, a to v co věříte vám odejme lásku k

vám-samým. Buďte bdělými a modlete se abyste neupadly do pokušení. 

Já jsem Život Věčný, já jsem nezemřel abych pak zmizel, ale přijal jsem

poznat smrt abyste vy měli život věčný. Bděte a modlete se, a konejte to co

má být vykonáno ve vašem životě na zemi a neupadněte do zahálčivosti,

neboť to vás může zavést k pochybování o mém učení.

Má láska vám ukazuje že tyto dny jsou pro vás dny zjevení které vám

dávají pochopit to co je nutno chápat k prožití očištění. Toto je pro vás, ne

pro druhou generaci, neboť tato generace bude se mnou v mé Nové Zemi

kde má Církev bude cele ve víře. Vyžaduji místo všech mých údů Církve, je

pro každého z vás. Miluji vás, mé děti lásky. 

Ježíš, Přítomnost
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POHYB ŽIVOTA V BOHU
Moje děti, musíte v sobě mít lásku abyste žily v souladu s vaším nitrem abyste
tak netýraly váš život na zemi. Když vše ve vás jde dobře, vše na vašem
zevnějšku se vám zdá takové, jaké jste, bez komplikací. To na co se díváte,
díváte se na to s tím co jste v sobě, a to dokazuje že v sobě máte: pokoj, radost
a lásku. 

To proto že máte důvěru ve mne, vašeho Boha, vy žijete jakožto bytosti
lásky; i když se vás zraňuje, i když kolem sebe vidíte zlo, nenecháváte se
zasáhnout. Ani přes zmatek tohoto světa, skrze mé milosti, neztrácíte to co
můj Život vám opatřuje; tudíž, dáváte vašemu okolí pokoj, radost a lásku. 

Když vaše rozhovory jsou slova která vás zasahují, jako: ’Ale je nemožné
uchovat si svůj pokoj když vidíme ve světě tolik zmatku! Bůh nám hovoří o
souladu se všemi dětmi Božími zatímco mnohé páchají zlo. Chudé země tak
jako bohaté, země kde je diktatura tak jako země kde je demokracie, země
kde odmítli Boha tak jako země kde je Bůh milován, nikde na zemi lidské
bytosti nežijí v souladu’. Jak můžete žít na zemi v souladu s dětmi světa když
máte takovéto rozhovory? 

Mé děti, Bůh sám vás udržuje pohromadě. Všude na zemi kde jsou děti
které chtějí poznat pokoj, zatímco vládne nesvornost; všude kde jsou děti
které chtějí poznat radost ze života, zatímco se nemoci množí; všude kde
jsou děti které chtějí poznat lásku bližního, zatímco nenávist hlodá srdce: já
jsem ve všech dětech mého Otce, neboť tam kde je nějaké dítě které jí mé
Tělo a pije mou Krev, já jsem v každém. I když oni ke mně nepřicházejí, já
vím co myslí, na co se dívají, co slyší, co říkají, co dělají, co pociťují, a já je dále
živím mým Životem, neboť já chci jen jejich dobro. 

Tatínek který chce jen dobro pro své dítě činí vše aby mu přišel na pomoc;
já který jsem zemřel na Kříži z lásky ke každému z vás, věřte že vám mohu
přijít na pomoc více než na zemi všichni otcové dohromady. Moje moc je bez
mezí, ale je na vás abyste věřili v mou moc. Ať jste lhářem anebo soudcem,
zločincem anebo řeholníkem, zlodějem anebo dobrodincem, vrahem anebo
doktorem, parchantem anebo studentem, v mých očích jste všichni dětmi
Božími a všichni potřebujete mé milosti abyste se dostali ze špatné cesty
anebo se udrželi na dobré cestě: žádný není v úkrytu před útoky Ďábla. 

Vy nemůžete vidět to co já vidím ani poznat to co já vím, neboť minulost,
přítomnost i budoucnost mi nejsou neznámé. Viděl jsem a znám vše o kaž-
dém z vás, zatímco vy, vy nevíte všechno co se stalo, co se děje a co se stane ve
vašem životě, a ještě méně v tom těch ostatních. Kdybych vám ukázal, v
tomto okamžiku, všechny minulé skutky které vás zasáhly a které zasáhly ty
kteří jsou s vámi na zemi, co byste mohli učinit abyste si přišli na pomoc?
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Beze mne nic. Nevěděli byste jak vás tyto skutky mohly zasáhnout, neboť jste
nebyli narozeni. 

Kdo učinil den i noc? Ten kdo vidí vše. Kdo učinil vesmír i to co je ve ves-
míru? Ten kdo může vše. Kdo stvořil zemi i to co je pro zemi hojností života?
Ten kdo ví vše. Kdo stvořil muže a ženu aby zalidnili zem mnohonásobnými
generacemi? Ten kdo vidí vše, kdo může vše, kdo ví vše, Bůh. Já jsem Život, a
můj Život je věčný: ve mně není ani začátek ani konec. Vše co jsem stvořil
bylo vždy ve mně: stvoření pochází od Stvořitele. Ve mně je vše: jsem nebe na
které se díváte, jsem vzduch který dýcháte, jsem voda kterou pijete, jsem
strava kterou jíte, jsem vánek který oceňujete, jsem horami na které vystupu-
jete, jsem loukami které obděláváte, jsem teplem které máte rádi, neboť jsem
ve všem co jsem stvořil. 

Ve všem co jsem stvořil, je má přítomnost a má přítomnost dává život,
neboť já jsem Život. Vše co žije se hýbe poněvadž já jsem Stvořitel, a protože
jsem všude, vše se hýbe: je to pohyb života a tento pohyb je ve mně, v Životě.
Jestli si říkáte: ’Ale Satan již nemá život, proč je tedy vládcem temnot na zemi
zatímco země je v Životě Věčném?’ Satan je duch který odmítl ctít Boha
Syna. On nad vám nemá moc, Bůh sám je Moc. Satan je Zlo, může vás
pokoušet protože dostal od Boha povolení vás pokoušet. 

Bůh dává svým dětem to co je jeho: lásku, a když láska k Bohu v jeho
dětech je přede vším ostatním, Satan je nemůže zasáhnout. Bůh daroval
svého Syna z lásky, já jsem zemřel z lásky, můj Otec mne oslavil z lásky, ti kte-
rým mne daroval přijali své vykoupení z lásky a všichni ti kdo jsou zapsáni v
Knize Života to jsou z lásky. Váš život je ve mně, v Životě. Pochopte že Život
je stále v pohybu: všichni stvoření jsou v pohybu života. 

Představte si vaší zem a vše co ji obklopuje: slunce, měsíc, hvězdy které
jsou jí nejblíže, souhvězdí, planety, a že nějaký plyn obývá tento vesmír, vše co
bude v tomto plynu ten přinese zemi a tomu co obklopuje zem to co bude
obsahovat, neboť vše projde skrze tento plyn. Pomyslete na nějakou živou
hmotu na zemi, jako květina; to co je v té květině vyzařuje na zem a zem je v
onom plynu, tak tedy to co se uvolňuje z květiny bude ve styku se vším co je
ve vesmíru, neboť vše prochází oním plynem. Tudíž, slunce, měsíc, ty nej-
bližší hvězdy, souhvězdí a planety, které budou v kontaktu s tím co ta květina
vyzařuje, si budou předávat jeden druhému to co dostaly, protože jsou v
onom plynu a vše prochází tím plynem. Země, která je v tom plynu, dostane
i ona to co přišlo od ní? Ano, neboť je v onom plynu. 

Já jsem více než tento plyn, já jsem Život, a jsem to já jenž dávám život
všemu co roste. Lidské bytosti jsou stvořeny k podobě Boží, a Bůh dává život.
Mají v sobě život, a skrze můj Život, budou dávat to co je v nich. Vy v sobě



107

máte život a jste na zemi abyste dávali váš život. To co muž dává ženě a to co
žena dává jenž má v sobě, to je to co oba dávají dítěti které žena nese ve svém
lůně, a dítě bude zase dávat to co dostalo: život který pochází od Boha. 

Mohl muž, bez Boha, dávat to co je v jeho životě aby tak to co je v jeho
životě vešlo do styku s tím co je v životě ženy? Ne, to Bůh dává pohyb životu.
To co je v muži je v jeho životě, je to tedy živé, a život roste, a to co roste
potřebuje stravu: život v sobě samém potřebuje život. Tak tedy, život se živí
životem a život pochází z Života Věčného, protože úplně na začátku byl
pouze Bůh, Život. 

Život který pochází z Boha poroste v životě, a protože život pochází z
Života Věčného, tedy on sám věčný v Životě Věčném, bude se neustále živit
životem. To proto Bůh činí že se život pohybuje v pohybu života. To v
pohybu života to co je v životě muže je v kontaktu s tím co je v ženě. To co je
v muži a je v ženě je v jejich životě, a v životě se vše hýbe: v pohybu života
muž dal to co bylo v něm ženě a v pohybu života ta žena to přijala. 

Bůh je Život, Bůh je Pohyb, a pohyb života je v Bohu: nic neexistuje
mimo Boha. To co žena má v sobě a to co muž měl v sobě, to je živé; tedy v
pohybu života, to co je živé v ženě, život, a to co je živé v muži, život, se dává:
život se dává za pokrm životu, a život roste v ženě. Dítě které roste je v životě
a život v něm již má pokrm pro život, který v pohybu života, jej opět přijme.
Bůh sám dává život který je v jeho stvořených dětech, protože on činí že se
jejich život pohybuje v pohybu života který je v Životě Věčném. 

Pohyb života je všude kolem vás. Vy ho nevidíte, nedotýkáte se ho, ale je
tam a nejste to vy kdo ho kontrolujete. Nikdo nemůže kontrolovat pohyb
života, protože ten patří Životu Věčnému. Nemá věk, tak tedy minulost,
přítomnost i budoucnost existuje pouze pro lidi, ne pro Život Věčný: vše je
přítomnost. To co je pro vás minulostí se spojuje s přítomností a také to co
pro vás je budoucností se spojuje s přítomností; tudíž, každý život v pohybu
života je v souladu s časem: život je v přítomnosti. Stvořený život, v pohybu
života, je v kontaktu s minulostí a budoucností v přítomnosti. Život který je
ve všech stvořených dětech se živí životem každého v přítomnosti. 

Bůh je Přítomnost a stvořené děti patří Bohu: vše je v Bohu. Nemůže se
rozdělovat to co patří Bohu, neboť ten celek je nerozdělitelný. Bůh má
všechnu moc nad životem který je z něho. Je to Život který stvořil každý
život, a rozmnožený život je nerozdělitelný. Vy kdo máte v sobě život, se
nemůžete oddělovat od těch kteří v sobě mají život, neboť váš život potřebuje
stravu: život. Váš život se živí životem každého, a to je ospravedlnitelné. 

Muž který dává část svého života a žena která svoluje aby v ní část jejího
života přijala část muže, to je život který se setkává. Každá část života z kaž-
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dého jenž se setkávají je hmota, a tato hmota pochází z dokonalé Hmoty
Boží. Život pochází z Boha a lidské tělo pochází z Těla Syna Božího, neboť
žádné tělo neexistovalo před tím než je Bůh stvořil. Když Bůh chtěl vaší pří-
tomnost v něm, co pro vás váš Otec chtěl na prvním místě: život anebo tělo? 

 – Bůh je Věčný: žádný začátek, žádný konec, Život je on.

 – On je Moc: v něm vše existuje.

 – Ještě dříve než cokoliv bylo: vše bylo od věčnosti v Bohu.

 – Bůh je Moc: v něm se vše utváří.

 – Bůh je Život a ten Život se nepřestává dávat: on dává to co on je tvoříc.

 – Život je všude: je ve všem.

 – Nic není před Životem a nic není za Životem: vše je v Životě Věčném. 

 – Bůh tvoří život: život je v Bohu. 

Když vás Bůh stvořil, všichni jste byli před ním. Protože není nic před
Životem ani za Životem, proč říkat před ním? Bůh je ve svém Životě a vše to
co stvořil je před ním: on vidí svůj Život který dává život. Tak tedy, život byl
přítomen před Životem v Bohu: Vy před Bohem Otcem v Životě: v jeho
Synu. Tak tedy, život je na prvním místě, potom tělo pro život. 

Každá část života muže nebo ženy je úplná, protože Bůh tam vložil svůj
celek: život. Život v muži se dává za pokrm životu v ženě, a život v ženě se
dává za pokrm životu v muži. Protože ta část života která byla v muži měla
styk s částí života v ženě, část života muže a část života ženy se dávají za
pokrm, a činí jen jeden celek: již nejsou části, nyní je zde život, ten který
začíná růst. 

Kdo z vás v sobě nemá život? To co z vás učinilo živé bytosti, to je život
který se setkal. Muž dal to co pochází z jeho života a žena to přijala do svého
života: dvě živé hmoty se živily životem v nich. Když některá hmota má styk
s jinou hmotou, jestliže tyto dvě hmoty nemají život, nic se nestane; tak tedy,
pouze život nese život, ne hmota. 

Když život v hmotě muže měl styk s životem v hmotě ženy, to se dal život
v každé hmotě: tyto dva životy se daly za pokrm a byl tu už jen jeden život; a
ty dvě živé hmoty se smísily aby tak činily pouze jednu hmotu, neboť ve
styku těch dvou hmot ony již nebyly dvě hmoty, ale jedna, a tato hmota
začala růst: nový život se umístil mezi všechny životy na zemi. Odkud při-
cházel tento život, který okamžik před tím, nebyl s životem muže a ženy?
Každý život je Celek. Bůh je onen Celek, a on nerozděluje stvořený život
který je v něm. Když život v muži byl ve styku s životem v ženě, jejich život k
sobě přitáhl život. 
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Proč chlapeček proč děvčátko? V životě je láska. Když síla života v muži

se dává velkorysosti života v ženě, láska zahrnuje ten život dobrem, a síla

života dává více místa životu který se usazuje mezi životy všech: je to život v

chlapci který se živí životem každého, a když velkorysost života v ženě se

dává síle života v muži, láska zahrnuje ten život dobrem, a velkorysost života

dává více místa životu který se usazuje mezi životy všech: je to život děvčete

který se usazuje mezi životy všech. Jestliže síla života v muži a velkorysost

života v ženě se dávají navzájem síle života v muži a velkorysosti života v

ženě, láska zahrnuje ty životy dobrem, a síla života a velkorysost života dávají

více místa životům které se usazují mezi životy všech: jsou to dva životy

anebo více které se usazují mezi životy všech. Bůh je Láska, Bůh je Stvořitel:

je to Bůh který vybírá, ne stvoření. 

Vy máte v sobě pohyb života, neboť život je v pohybu a ten pohyb života

je v Životě Věčném: Bůh je všude. Bůh ví co se děje ve vašem životě. Zná vaší

minulost, vaší přítomnost a vaší budoucnost. Všechny vaše radosti, vaše

bolesti, vaše úsilí, vaše nedbalosti, vaše touhy, vaší lenost, vaše plány, vaše ini-

ciativy, vaše váhání, vaše strachy, vaše očekávání..., toto všechno je z vás, a s

tím vy postupujete ve vašem životě vpřed. 

Každá osoba na zemi má v sobě život, a život se živí životem: je to láska v

onom životě která činí že se život živí životem. Láska dává a láska dostává:

dva životy se navzájem živily, a láska zahrnula dobrem jejich život lásky, a

následkem lásky, je život který přichází na zem. Je to láska v jejich životě

která k nim přitáhla nový život na zemi. Takový je život v Božích dětech

které jsou stvořeny k podobě Boží. Vše se uskutečňuje jak to chce Bůh. 

Protože v sobě máte život a v životě láska k sobě přitahuje život, je to také

tak s tím čím svolíte být ve vašem životě na zemi. Váš vnější život je ve vašem

vnitřním životě a váš vnitřní život je v Životě Věčném, v Bohu. Bůh je Pohyb

Života, a on je všude: ve vás a kolem vás. Tak tedy, láska v životě k vám přita-

huje to co je v životě. 

Myšlenka, pohled, naslouchání, řeč, skutek i cit jsou ve vašem životě a to

co vy myslíte, na co se díváte, to čemu nasloucháte, co říkáte, co konáte a co

pociťujete jsou vaše skutky života. Je v životě láska? Ano, láska je v životě,

tedy ve vašem životě. Jestliže láska k sobě přitahuje život, všechno co člověk

myslí, na co se dívá, čemu naslouchá, co říká, činí a pociťuje může být ve

styku s životem všech lidí na zemi? Ano, protože všichni mají ve svém životě

lásku. Vše co myslí, na co se dívají, co poslouchají, říkají, činí a pociťují bude

také ve styku s životem tohoto člověka. Tudíž, jejich život a jeho život se

navzájem budou živit: to je pohyb života v Životě: v Životě Věčném. 
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Pochopte že jste všichni spojeni životem který má v sobě lásku. Vezměme
si na příklad malé děvčátko které prožilo velkou bolest: 

«V den jejích narozenin když ji bylo sedm roků, její rodiče ji dali
panenku. Když objevila že její dárek byla panenka, vyjádřila svou radost
malým výkřikem a řekla jim: ’Ach! Děkuji tatínku, děkuji maminko. Od toho
okamžiku co jsem viděla mou malou přítelkyni s panenkou, jsem snila o tom
abych měla také nějakou.’ 

Následující den, její maminka vyrobila z krabičky od bot, malou kolébku
a řekla jí: ’Vezmi si tento ručník, bude ti sloužit jako dečka’. Děvčátko uloží
svou panenku a říká své mamince: ’podívej, maminko, jak pokojně spinká.’ To
stačilo k radosti toho děvčátka. 

Během noci, ji vzbudí veliký rámus. Celá rozespalá, cítí že ji berou a nesou
ven z domu. Kolem ní je plno pobíhání, když najednou si uvědomí, že její
dům mizí v plamenech. Veliký požár zničil její domov. Ta malá holčička
pláče, nedá se utěšit. 

Její maminka ji říká: ’Neměj strach, všechno je dobré. Nikdo není v
nebezpečí, tvůj tatínek i já jsme s tebou.’ Ale to děvčátko pláče dál a její
maminka se k ní sklání aby lépe slyšela nesrozumitelná slova která vycházejí z
jejích úst: ’Moje panenka je mrtvá, ta shořela’. 

Její maminka ji pevně stiskne do své náruče; nyní rozumí proč roní horké
slzy a nemůže dělat nic jiného než ji milovat, neboť ví že srdce její malé hol-
čičky je naplněno žalem.

Z dálky se na tuto scénu dívá tatínek. Pozoruje jak velké je utrpení těchto
dvou milovaných. Jak by se rád vrátil zpět a překontroloval stav elektrických
drátů: ’Byl bych se mohl tomuto všemu vyhnout.’ Měl tušení že poplašný sys-
tém nebyl v pořádku. 

Hasiči ve své práci učinili vše co mohli; jeden z nich se přiblíží k tatínkovi
a říká mu: ’ Je to marná námaha, vše je v plamenech.’ Hasiči jsou tu společně
aby konali svou práci, ale vědí že tato rodina toho moc ztratila. Nejsou slepí,
viděli to malé neutěšitelné děvčátko, maminku bezradnou nad bolestí její
dcery a tatínka bezmocného před těmito dvěma milovanými. Ze zkušenosti
vědí, že v tomto ohni zůstalo něco pro ně velmi cenného.»

Vidíte, tato událost nezasáhla jen to malé děvčátko, všichni byli zasaženi
protože jsou v životě, a v životě je láska. Tato událost se stala na zemi a vše co
se stane na zemi je v pohybu života. Pohyb, je něco živého. Je to život který
činí že se život hýbe. Pomyslete na kapku vody která spadne do moře, ta
kapka se připojí k té spoustě vody a celé moře je v pohybu. To moře již není
takové jaké bylo než tam spadla ta kapka vody. To moře je změněno touto
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malou kapkou, neboť ona učinila že se přemístily všechny kapky vody které
moře obsahovalo. To je pohyb života. 

Váš život je podobný tomuto moři. Jeden jediný z vás který žije svůj život,
jej žije se všemi životy na zemi, tak tedy všechny životy jsou v pohybu. Jedna
myšlenka, jeden pohled, jedno naslouchání, jedno slovo, jeden skutek nebo
jeden pocit je činem života v životě. Život dává pohyb činu vykonanému v
každodenním životě, a čin v pohybu života mění život té osoby i těch ostat-
ních. To čím byla než měla jednu takovou myšlenku již není, je změněna
životem, tedy to čím je po této myšlence živí nyní život všech těch kteří jsou s
ní na zemi. 

 – Strom který roste na poušti, díky praménku vody, dostává svou stravu
podzemní vodou z oázy: vše co je v této oáze bude mít užitek z toho
stromu. 

 – Stín, chládek, ovoce, rosa, listy, jeho větve a jeho kmen: ten strom dává to
co je všemu co je kolem něho. 

 – Kdyby přišel silný vítr a jedna větev toho stromu se zlomila: vše co je v té
oáze to pocítí. 

 – Jeho stín, jeho chládek, jeho ovoce, jeho rosa, jeho listí, jeho větve tak jako
jeho kmen již nebudou stejné: méně stínu, méně chládku, méně ovoce,
méně rosy, méně listí, méně větví a jizva na kmeni. 

 – Vše co je z toho stromu tím je zasaženo: větve, listí, kmen i ovoce. 

 – A to čím je pro něho i pro to co ho obklopuje je zasaženo: stín, chládek i
rosa. 

 – Život potřebuje všechno co žije v té oáze: v zemi, na zemi, ve vzduchu.

 – Život je aktivní, ten dává to co je dobré pro všechno co je aktivní: život
živí život který je aktivní. 

 – Strom je aktivní v životě: je živý.

 – Vše co je aktivní kolem stromu je v životě: je to živé.

 – Je to život ve stromu který uvádí do pohybu tyto elementy: strom který
není v činnosti již nemá život, je suchý, nic neplodí.

 – Silný strom dává sílu tomu co ho obklopuje a slabý strom ochuzuje to co
jej obklopuje: to co činí strom silným, je život a to co činí strom slabým, to
je chudoba života. 

 – Výživa stromu: to je podzemní voda.

 – To co je kolem stromu: strom vyživován podzemní vodou je také vyživo-
ván tím co je kolem něho, neboť voda živí to co je kolem stromu. 
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 – Strom a to co je kolem stromu se vrací do země: voda má kontakt s bohat-
stvím země, voda je také vyživována vším tím co je v zemi. 

 – Život se dává a život se přijímá: vše je důležité v životě. 

V této oáze, když jedna květina zmizí, ten celek bude zbaven této květiny,
toho co dostávala zevnitř a toho co dávala na zevnějšku. Tak je to také s onou
větví která měla místo na stromě, ta změnila strom. Strom, bez té větve, již
nebude stejný, neboť již toho nebude tolik dostávat a nebude dávat tím
samým způsobem. To co jej obklopuje se bude živit jinak, to změní okolí. Na
zemi, se život dává za pokrm životu na zemi a ten život již není takový jaký
byl okamžik před tím: jako vzduch který se ohřívá, který se ochlazuje, který
vlhne nebo se vysušuje podstoupil změny kvůli životu na zemi, a pak zase on,
dává podstoupit změny životu na zemi. 

Pochopte že skutky jedné jediné osoby promění tu osobu samotnou i ty
kdo jsou s ní na zemi. Jednou proměněn, její život živí život těch kdo jsou s ní
na zemi a život těch kdo jsou s ní na zemi živí život oné osoby. Jestliže její
myšlenka je láska, je to láska která je v jejím myšlení jenž ji promění, ale jest-
liže její myšlenka je smutná, je to její smutek jenž je v jejím myšlení který ji
promění, neboť její myšlení je v životě. A její život, v pohybu života, bude
živit život těch kteří jsou v pohybu života, a to promění život ostatních, a
každý život takto proměněn bude živit každý život, a každý život bude živit
život této osoby která měla myšlenku lásky anebo nějakou smutnou myš-
lenku. Je to to samé s pohledem jakým se bude dívat, s nasloucháním jaké
přijme, se slovem které bude říkat, se skutkem který učiní i s pocitem který
pocítí. 

Váš život je neustále v pohybu vším tím co do něho vstupuje, neboť
skutky života vás proměňují, a jednou proměněni, vy činíte skutky života s
tím co váš život má v sobě: život. Život je v pohybu života, skrze lásku. 

Jste živí? Jestliže říkáte že jste živí, věřte že jste neustále v přetváření.
Život, ten roste, ten se nezmenšuje. Je to život jenž dává růst, a Bůh vložil
život do lidské bytosti aby tak rostla v lásce. Když byl život na zemi, vše co
obklopovalo zemi svědčilo o velikosti života: život se usadil na zemi protože
to Bůh chtěl. Vše prochází životem aby tak život byl. Protože Bůh chtěl člo-
věka na zemi, vše co má člověk být, Bůh do něho vložil, a to co má v sobě
bude v pohybu života. Na zemi, člověk a všichni ti kdo přijdou z jeho těla aby
tak byli na zemi budou v pohybu ve svém životě, a v životě bude všechno co
přijde od nich, neboť budou v pohybu života. 

Život nemůže být mimo pohyb života, neboť život je v Životě Božím; tak
tedy váš život nemůže být jediným životem v pohybu života: všechny životy
jsou pospolu. Vy jste stvořeni Stvořitelem a Bohu stačilo jen pomyslet a vy
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jste byli všichni ve vašem životě s životem každého: životem v Bohu. Nikdo
nemůže být mimo Život Boží ani mimo život každého: taková je jeho Vůle.
Bůh sám vybral každého z vás pro každého z vás. On je váš jediný Bůh: je na
vás abyste tomu věřili. Je to jako vy v pohybu života: je na vás abyste tomu
věřili. Ale když tomu nevěříte, nic to nezmění: jste všichni v tomto pohybu
který z vás činí bytosti jejichž život živí život každého láskou anebo zlem. 

Kdo miluje svého bližního dává mu lásku. Tak jako kapky vody v moři, vy
jste všichni proměňováni životem, jste v pohybu života v Bohu. Bůh vám dal
lásku. Vy jste všichni spolu abyste žili před vaším Stvořitelem jakožto bytosti
lásky. Každý je spojen s každým skrze lásku. Když jeden trpí, je ve vás láska
která mu jde na pomoc aby jej obklopila láskou Boží, aby tak láska Boží byla
jeho sílou, jeho svolením a odevzdáním. Láska je v každém z vás a každý z
vás je stvořen pro lásku. 

Pomyslete na vaše první rodiče, Bůh je stvořil ke svému Obrazu. Dostali
lásku Boží do sebe a láska Boží je v Otci, v Synu a ve Svatém-Duchu. Láska
Otce, Syna a Svatého-Ducha je tak silná že je nikdo nerozdělí: jeden jediný
Bůh ve třech Osobách. Vy, vy jste stvořeni k obrazu Božímu. Máte v sobě
lásku Boží, a vaše láska je ta samá: je pouze jedna láska a to je ta Boží. Vy jste
láska a všichni, společně, máte lásku jedni ke druhým. Když jeden jediný pro-
žívá utrpení, protože jste láskou vy všichni jej podpíráte láskou, a je to ta
samá láska která jej podpírá. 

V onom příběhu, to malé děvčátko potřebovalo lásku a je to láska v kaž-
dém která se rozlila v každém aby tak každý byl její silou. Tu je láska kterou
vy jste. Musíte to uznat aby tak láska Boží, která vás obývá, byla osvobozena
od vašeho egoizmu. Vaše nevědomost je zbraní ve spárech Satana. Čím více
vás udržuje ve vaší egocentrické lásce tím více vy si myslíte že jste sami se
sebou: myslíte si že ti ostatní s vámi nejsou spojeni. Myslet takto je lež, vy
činíte jen jedinou lásku a vaše tělo je spojeno se všemi těly, skrze lásku. Vaše
duše patří vám samotným, ale pomyslete že ona hyne bez lásky Boží: potře-
buje vědět že jste láskou k jejímu Bohu. 

Jak můžete říct ’miluji Boha’ aniž byste také řekli ’miluji se v mých bratřích
a v mých sestrách, jsem láskou pro ně tak jako oni jsou láskou pro mne’?
Podívejte se co se děje ve vašem životě. Kolikrát, během vašeho života, k vám
přišly osoby aby vám vyprávěly své trampoty? Uvědomili jste si že pro ně
nemůžete nic udělat, jen je vyslechnout. Dnes, vy víte že je můžete milovat
láskou která se pohybuje, v pohybu života, pro každého z vás. Když mi řek-
nete ’já ti je dávám’, jste pro ně láskou a jste láskou pro všechny kteří jsou ve
vás. Tato slova, vy vyslovujete s tím co jste: láska, a vše z vás se proměňuje v
lásku a láska se dotýká každého; oni také se nechávají proměnit láskou: jste v
pohybu lásky. 
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To já jsem vás naučil vše mi dávat a vy jste se ode mne naučili sebeode-
vzdání; nyní, vás vedu k tomu abyste vstoupili do poznání pohybu života v
životě. Musíte si udělat čas abyste pochopili a tak dobře prožívali váš život v
pohybu života, aby tak každý věděl že každý je láska a že spolu vše z vás
samých je silou pro každého. Ono Poznání jsem já a vy ti kdo poznávají, zde
je proč vám dávám poznat to co je ve vás, abyste rostli v síle lásky. 

Kdo znal váš život ještě dříve než jste byli? Bůh. Kdo byl na Kříži aby vás
osvobodil od nadvlády zla? Já, ten Ukřižovaný. Kdo vás otevírá světlu
Božímu? Svatý-Duch. V pohybu života jste, a v pohybu života jste byli. Kdo
dává pohyb pohybu života? Život Věčný. Já jsem Život Věčný. Dnes, vy
necháváte vašeho Spasitele vás poučit aby tak každý věděl kdo je kdo. 

 – Bůh je Věčný, on nemá začátek: lidé jsou ti stvoření Boha Otce. 

 – Stvořitel je Bůh: celé stvoření je v Bohu.

 – Já jsem Zrozený z Otce: jeho Vůle je ve mně. 

 – Slovo jsem Já, Působení jsem já, Poznání jsem já, Vůle jsem já, Tvoření
jsem já: jsem Činnost která uskutečňuje Vůli Boha Otce. 

 – Vůle Boží je tvořit bytosti k jeho Obrazu: Bůh měl vždy v sobě to co chce
tvořit.

 – Stvoření Otce mohou mít život jen jestliže jsou v Životě: můj Otec mi vše
dal, všichni stvoření jsou ve mně, v Životě. 

 – Stvoření mohou mít tělo jen jestliže Působení dává své Tělo z lásky: vše
prochází mnou, Láskou Otce.

 – V Životě, měli být Stvoření Otce, a skrze Působení byli: ve vašem životě,
vy jste, a skrze lásku, život působí v životě. 

 – Já jsem Život a já živím život: vy jste v Životě, a život ve vás živí život kaž-
dého. 

 – Tvoře vás, činil jsem dílo mého Otce: vy jste stvořeni abyste konali díla
která se líbí Bohu Otci. 

 – Na zemi, se žádný z vás nemůže uskutečňovat jestliže neprochází skrze
mne, Uskutečnění, které uskutečnilo Vůli Otce: před hříchem neposluš-
nosti, jste měli rádi konat pouze Vůli Otce na zemi tak jako v Nebi. 

 – Vůle Otce je láska: vroucně milovat Boha, milovat dítě Boží kterým jste,
milovat všechny děti Boží neviditelné i viditelné a milovat všechna díla
Boží. 

 – Od toho co nesete ve vašem životě poznání dobra a zla, váš následek je
těžký unést: je to nevědomost. 
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Ano, mé děti, před mým příchodem na zem, děti Boží nevěděly kdo je
Bůh, kým byly ony, odkud přicházely, proč byly na zemi a kam měly jít po své
pozemské smrti. Každý z vašich bratří a každá z vašich sester, mimo pokorné
Marie, se dopouštěli hříchů, a tyto hříchy je udržovaly mimo sílu života věč-
ného. Kvůli jejich životu který se pohyboval ve zlu, smrt na ně dýchala svůj
zápach hniloby. 

 – Co živilo jejich život? Smrt.

 – Co jejich mrtvý život na zemi dával, skrze pohyb života, všem těm kdo
byli v jejich mrtvém životě? Hnilobu smrti. 

 – Mohli se milovat jako bratři a sestry a pomáhat si uchovávat se dobrými
před tváří Pána? Byli toho neschopni, neboť láska je v životě věčném, a
život věčný jim nebyl známý.

 – Jak mnoho utrpení poznali kvůli řetězům smrti! Kdo je přišel osvobodit?
Já, Syn Boží. 

 – Kdo měl užitek z mé přítomnosti na zemi? Oni a všichni ti kteří měli při-
jít po nich, neboť já jsem přišel zemřít na Kříži abych vás všechny spasil
od smrti věčné. 

 – Proč vás zachraňovat od smrti, zatímco jste ani nebyli narozeni? Viděl
jsem všechny hříchy kterých se dopustíte. 

 – Protože jsem přišel zemřít bera všechny vaše hříchy, byly vaše duše i vaše
tělo očištěny? Ano, mé děti, má smrt na Kříži má neocenitelnou cenu: vše
bylo očištěno. 

 – Proč ještě hřešíte? Vaše láska není bezpodmínečná.

 – Proč vaše láska neměla užitek z očištění? Láska pochází od Boha, ta není
nečistá, ale je na vás abyste milovali mou Oběť lásky. 

 – Jak je možné že nejste schopni milovat mou Oběť? Nesete v sobě znamení
strachu. 

 – Co je to znamení strachu? Smrt. 

 – Co činí smrt? Přerušuje život věčný. 

Znamení strachu vám brání žít jakožto bytosti úplně očištěné ode všeho
hříchu. Symbolizuje hrůzu kříže. Protože ono znamení strachu pochází od
Satana, on nechce aby děti Boží prožívaly lásku ke kříži, neboť on, Satan a
jeho přisluhovači vědí že v den kdy se všechny děti Boží budou milovat před
jejich jediným Bohem lásky, to bude konec jejich vlády na zemi.

Já jsem přišel zemřít aby tak všichni kteří miluji byli věčně šťastni, a vy jste
byli osvobozeni od jha smrti. Smrt, ta je následkem hříchu. Hřích mučí duši.
Duše která trpí je připravena o milosti. Milosti živí tělo. Tělo kterému chybí
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milosti pokoje, radosti a lásky je v utrpení. Utrpení které existuje na zemi
vám dokazuje váš nedostatek lásky vůči vám-samým. Váš nedostatek lásky k
vám samým vám brání milovat ty které miluje Bůh. Musíte milovat Boha,
vás-samé a vašeho bližního i přes utrpení. Neboť když se něčím znechutíte:
nějaké slovo které vás rozčilí, gesto které vás mrzí, pohled který vás drtí...., a
když již trpíte, vaše utrpení je živeno strachem a to utrpení živeno strachem
živí vaše skutky života: vaše skutky života jsou ve vašem životě a váš život živí
život každého, a život každého živí váš život tím co dostal za stravu. 

 – Když vás Satan chce mít v tomto utrpení skrze strach, až se váš život bude
dokončovat, což vás nechá zemřít aniž by na vás útočil strachem? Ne,
neboť Satan bude znovu chtít abyste byli v utrpení. 

 – Proč? Abyste nepociťovali lásku Boží i přes vaší podmínečnou lásku,
lásku vašeho bližního kterou on má ve svém životě pro váš život a lásku ve
vás která vám pomůže hledět na váš život. 

 – Jaká bude úloha lásky ve vašem životě v den vašeho soudu? Zahánět
strach. 

 – Utrpení přitahuje utrpení? Ano, utrpení je v životě a život živí život. 

 – Jak to že utrpení je v životě? To strachem je utrpení udržováno v životě. 

 – Kdo může být vězněm strachu? Nikdo. Každý je svobodný říct ne
něčemu co způsobuje utrpení. 

 – Je strach pokušením? Ano. Vidět v někom zlo spíše než dobro, to je dávat
více důležitosti zlu než dobru. 

 – Což to není dobro jenž má ovládat zlo? Každá osoba má v sobě dobro a
musí živit své skutky života láskou která ji obývá. 

 – Není utrpení těch kteří strachu neříkají ne následkem? Ano, neboť utr-
pení se živí utrpením skrze strach, a utrpení je následek podmínečné
lásky. 

 – Mají v sobě lásku ti kteří nemilují Boha? Ano, všichni mají lásku Boží od
svého stvoření. 

 – Ti kdo znají podmínečnou lásku nejsou v nebezpečí že odmítnou život
věčný? Ano. Ono znamení strachu bude živit utrpení, které jim zabrání
bezpodmínečně milovat Život Věčný. Neboť čím více budete poznávat
utrpení, tím víc budete zůstávat ve vaší podmínečné lásce a budete si
pamatovat vaše utrpení které budete přisuzovat Bohu, a odmítnete říct
ano Životu Věčnému. 

Mé děti, vy se bojíte smrti a to vás udržuje slabými před utrpením, a pro-
tože nechcete trpět, Satan vám dává pociťovat utrpení aby vás tak učinil sla-
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bými před vaším životem. Když jste slabými, nekonáte to co máte konat. A
to co máte konat, to je uskutečňovat se s láskou ve vašem každodenním
životě před Bohem aby tak váš život živil život všech těch kteří jsou na zemi,
a to je možné když se miluje bezpodmínečně. 

Strach vás ochromuje. Bere vám to co potřebujete k tomu abyste milovali,
a vše kolem vás se stává vůči vám-samým vzdálené a vaše nezávislost vám
odnímá vaší sílu. Síla je v lásce. Satan ví že když milujete, konáte to o co vás
Bůh žádá s jeho silou a všechny jeho děti dostávají lásku, a to vám dává
postoupit vpřed ve vaší věčnosti lásky. Já vás miluji. Moje láska je věčná. Když
můj Život poznal smrt, je to můj Život jenž chtěl poznat smrt a smrt
nemohla zadržet můj Život. 

 – Proč smrt nemohla zadržet můj Život? Protože jsem zemřel z lásky. 

 – Což má láska mohla zemřít? Ne, ta je věčná. 

 – Co se stalo, když Svatý-Duch přišel na apoštoly v podobě ohně? Láska
života se dala do pohybu v pohybu života. 

 – Proč láska v pohybu života? Aby se vrátila k Bohu: Bůh vás žádá abyste
ho milovali a abyste milovali svého bližního jako vás-samotné, a k tomu je
třeba věřit ve věčnou Boží lásku.

 – Jak je možné že mnoho osob dnes nevěří v lásku Boží? Bůh nikoho nenutí
aby jej miloval, každý je svobodný přijít ke mně, k Životu Věčnému.

 – «Kdo věří ve mne bude mít život věčný.» Tato slova znáte, proč tedy máte
potíž pochopit že v těchto přítomných dnech ve vás působím? Je třeba
chtít vidět aby se uvidělo lásku kolem vás. 

Je to láska jenž vám pomáhá pochopit že pouze moje Smrt vám dává
postupovat vpřed k mému světu lásky. Byli jste slepí, a skrze bezpodmíneč-
nou lásku, hle, jste schopni vidět a chápat že moje Oběť lásky z vás učinila
bytosti lásky k jedněm i ke druhým. 

Vy všichni jste vyživováni láskou. Děti mého Otce byly stvořeny k mému
Obrazu: já v sobě nesu všechny děti mého Otce a vy v sobě nesete všechny
vaše bratry a vaše sestry. Když přicházíte přijímat, dávám vám svůj Život, a
vy jíte mé Tělo a pijete mou Krev: můj Život živí váš život a ten vašich bratří
a vašich sester které nesete v sobě. Váš život je v pohybu života a můj Život
živí jejich život který se živí mým Tělem a mou Krví. Nikdo nemůže říct:
’Bůh mne neživí protože já si nechodím brát jeho Tělo a jeho Krev’. Živím
vás všechny mým Životem Věčným, z lásky. 

Můj život je božský a já jsem Láska: z lásky, vy máte v sobě život a každý
život má v sobě lásku. Jeden jediný z vás jenž jí mé Tělo, všichni dostávají ve
svém životě, skrze lásku, v pohybu života, mé Tělo. Co obsahuje mé Tělo
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které jíte? Lásku. Můj Život živí váš život a má láska živí vaší lásku. Je to můj
Život ve vás který vám dává poznat že každý potřebuje být živen láskou. Je
mnoho těch kteří ke mně nepřichází, a nevěří ve mne, ale podívejte se na ně, v
jejich životě je láska: mají lásku k sobě a ke své rodině, a tato láska kterou
mají v sobě může přicházet pouze ode mne, Lásky. 

Kdo je Láska? Bůh. Kdo je obýván Láskou? Vy, a skrze mne vy v sobě
máte lásku. Bůh se nedá stvořit a láska se nedá stvořit. Bůh je onen Věčný a
láska je od onoho Věčného. A Bůh vás stvořil a vložil do vás lásku která
pochází od něho. Proto vám říkám: «Kdo miluje dává a kdo miluje dávat je
láska.» Všichni stvoření mají v sobě lásku protože já je živím. Když jeden z
vás jí mé Tělo a pije mou Krev, já, Život Věčný, živím lásku která pochází
ode mne, Lásky. To je můj Otec jenž vám dává svého Syna aby tak všechny
jeho děti dostávali jeho lásku. 

Věčnost je ve vás. Když jste láskou ke mně a věříte že v pohybu života já
živím život: každý život je proměňován láskou, a láska ta je věčná. Každý
okamžik vašeho života okouší své věčnosti, a ti kteří jsou v pohybu života jí
okouší také. Kdo je ten Pohyb? Ježíš, Syn Boží. Mé Tělo a má Krev které jíte,
to je můj Život. Je můj život věčný? Já jsem onen Věčný. Já ve vás, vy v onom
Pohybu: v Pohybu Věčném, vaše bytost je v neustálém přetváření. Protože
vás miluji, udržuji vás v mé věčnosti, a to co je živé nepřestává růst: Bůh vás
stvořil abyste byli věčnými. 

Váš věčný život vás všechny sjednocuje. Váš život je stejný jako ten vašich
bratří a vašich sester. Pomyslete na všechny ty jenž jsou v Království Božím,
ti jsou s Bohem: jejich život je věčný, neboť oni všichni řekli ano Životu Věč-
nému. Tak tedy, v každém proudí život věčný který pochází z Života Věč-
ného: všechny životy v Nebi jsou spolu na věky, a každý život se podílí na
štěstí každého života, skrze lásku. Je to to samé pro vás na zemi: ve vašem
životě a v životě vašich bratří a vašich sester, kteří jsou na zemi, proudí život
věčný, skrze lásku, neboť život ve vás pochází od Života Věčného. A proto,
žádný život se nemůže oddělit: život těch kdo jsou v Království Božím a život
těch kdo jsou na zemi je spojen skrze lásku. Tak jako v Nebi, každý život v
Nebi chce přispívat ke štěstí každého života na zemi, a život na zemi spojen s
životem v Nebi, skrze lásku, chce přispívat ke štěstí každého života na zemi. 

Láska je živá. V Nebi, tam je láska a na zemi, je láska. Kde je láska? Láska
je ve vás. Když v Nebi život v každém dítěti Božím chce vaše štěstí, je to z
lásky že jejich život vám chce dávat lásku. Můžete přijímat tuto lásku? Ano,
protože máte ve vašem životě tu samou lásku. A je to to samé pro vaše bratry
a sestry kteří jsou v očistci a v předpeklí, jejich život obsahuje tu samou lásku.
Všichni jste spojeni láskou. Mají andělé v sobě lásku Boží? Ano, byli stvořeni
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z lásky. Láska Boží je v nich a je to ta samá láska která je v dětech Božích.
Mohou vám oni dávat lásku? Ano, láska se dává, nemůže to být jinak. 

Chápete že máte jednu jedinou lásku a to je láska Boží? Bůh je váš jediný
Stvořitel, váš jediný Bůh, a ten má nad vámi všechnu moc. Vy se musíte bát
Boha z lásky, neboť mu vše dlužíte. Klanět se mu, uctívat jej, sloužit mu, roz-
jímat o něm, chválit jej, milovat jej, oslavovat jej, aklamovat jej, to je vracet
mu jeho lásku, lásku která vás obývá. 

Jestliže se nebojíte vašeho Boha, nebudete vědět že je větší, silnější, moc-
nější než vy, tak tedy budete mít sklon o nic jej nežádat anebo jen o něco
málo. Jestliže vám nezáleží na tom že byste se nelíbili Bohu, budete bytostmi
samolibými před Tím který je Všemohoucnost: je lépe bát se Boha a vše od
něho obdržet než nebát se ho a nic neobdržet. Kdo se bojí nelíbit se Nejvyšší
Moci obdrží vše od Nejvyšší Moci. Proto Bůh je jediným soudcem své moci:
on ví co je dobré pro všechny jeho děti které miluje v pohybu svého Života. 

Láska se vám neodnímá. Vy, stvoření Boží, vy jste láskou, neboť máte
lásku v sobě skrze Boha, a nemůžete se odpojit od lásky leda že byste dali vaši
duši Satanovi. Vaše duše patří vám, Bůh vám ji dal. A Satan nemůže ukrást
vaší duši a obývat vás, neboť láska neobývá Satana ani jeho přisluhovače. Tito
nečistí duchové odmítli uctívat Lásku, proto je nemožné aby láska žila spo-
lečně s nečistými duchy. Když některé dítě dá svou duši Satanovi, Satan při-
jde bydlit v tom dítěti, a ono dítě se stane bytostí bez lásky, neboť láska
umírá. Láska nebydlí s ďábelskými duchy; tehdy to dítě žije na zemi se smrtí
v sobě. 

Smrt je neživá, sama od sebe nemůže proniknout do pohybu života. Když
některá osoba dá svou duši Satanovi a když jiná osoba dá svou duši Satanovi,
ony nejsou spolu spojeny tím faktem že daly svou duši. Smrt je sama, nemá
spojení se smrtí. Osoby které jsou se smrtí nejsou spojeny skrze smrt. Tedy,
ve smrti tam není nic, je to jen nicota. Tyto osoby si mezi sebou nic nedávají.
Protože je zapotřebí lásky k tomu aby se dávalo, neboť pouze láska dává,
nacházejí se bez síly života; důsledkem, jejich život již není v síle Boží. Ale
odkud pochází že mohou obdržet to co chtějí? Od Satana. Protože Satan je
nicota, odkud pochází jeho moc? Tyto děti jsou dětmi Božími které mají
život, a v životě, tam je síla života: život pochází od Boha, a Bůh vložil moc
do života. Protože tyto osoby daly svou duši Satanovi, on nachází svou moc v
jejich životě. 

Duše pochází od Boha, ta je cele láskou jen pro Boha. Osoba která dala
svou duši, duše zbavena své Lásky, svého Boha, trpí, a Satan, který ji nená-
vidí, si slouží životem v této osobě. Užívaje její život, tělo je otrokem Satano-
vým, a ten si činí co chce s jejím myšlením, s jejími pohledy, s jejím
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nasloucháním, s jejími slovy, s jejími činy a s jejími city, a duše trpí: čím více
užívá její tělo, tím více duše trpí, a on jásá že ji mučí. Neboť čím více bude
užívat její tělo tím více bude trpět až k smrtelnému zápasu, a nebude již
schopna živit tělo; a takto, on bude mít moc nad jejím životem: duše i tělo
budou otroky jeho vůle.

Protože je pánem života těchto osob na zemi, užívá jejich života proti
dětem života které jsou v pohybu života. Může použít život těch kteří se dali
Ďáblu aby vstoupil do dětí Božích které činí zlo? Ne, nemá právo to učinit.
Proč? Je třeba aby svolili dát mu svou duši tak jako ti druzí kteří dali svou
duši Ďáblovi. Jak to že některé děti Boží, aniž by daly svou duši, činí mnoho
zlého dětem Božím? Protože jsou ovlivněny těmito osobami které daly svou
duši Ďáblovi. 

Zlo které tyto osoby dané Satanovi činí v ničem neovlivňuje duši, ale jen
tělo, neboť je to tělo které je podmaněno hříchu. A proto si Satan slouží mocí
života těchto osob aby zasáhl děti Boží aby tak zlo bylo v nich. Když děti
Boží činí zlo, jsou to jejich skutky života které jsou ve zlu, a to zlo v jejich
životě vstupuje do kontaktu s životem všech dětí Božích: v pohybu života
jejich život živí život. Všichni ti kdo páchají zlo jsou nevědomí o moci kterou
má nad nimi Satan. Čím více se nechají ovlivnit těmi kdo se dali Satanovi tím
víc si Satan slouží zlem v nich aby zasáhl všechny děti Boží, a jeho cíl: udržo-
vat zlo v životě aby tak byl život neustále živen jeho zlobou.

Mé děti, dobře následujte těchto slov. Vy všechny jste dětmi Božími a váš
život je v pohybu života skrze lásku: život živí život, tedy jste všechny spolu.
V životě, jsou děti které konají dobro a děti které páchají zlo i přes lásku
která je v nich. Co se stane dětem které nekonají zlo v pohybu života? Ti kdo
konají dobro nejsou zasaženi zlem, je to jejich bezpodmínečná láska která
obklopuje děti nevědomé zla které si činí, neboť já, Láska, je chci živit láskou
Boží. Je to Život jenž přemohl smrt, je to láska která byla silnější než zlo.
Bůh je Moc, Bůh je Láska. Ti kteří mají v sobě lásku jsou v Bohu, jsou v moci
Boží. 

Ti kdo páchají zlo a kdo nevěří v Boha, zatím co mají lásku ke svým blíz-
kým: jejich skutky života jsou v pohybu života, skrze lásku, ale protože nemi-
lují Boha, nemohou mít prospěch ze síly kterou uděluje láska. Protože
nemají prospěch z milostí které uděluje láska, padají pod jhem zla: prožívají
jejich následky podle zla které si volí činit. Tak jako bytost která krade, skrze
hřích krádeže dostane to co ji náleží, a její blízcí budou zápasit s jejími
následky, a to přinese utrpení, a jejich život bude pod jhem utrpení. Tělo volá
tělo aby poznalo to co mu náleží: dobro anebo zlo. Všichni ti kdo páchají zlo
prožijí jednoho dne to co jim patří. Což jsem neřekl: «Ten kdo si slouží
mečem zahyne mečem»?
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Ti kteří milují Boha, ale nechtějí zachovávat desatero přikázání Božích:
jejich skutky života jsou v pohybu života, skrze lásku; protože nezachovávají
zákony Boží které jim přinášejí lásku, nemají užitek ze síly kterou uděluje
láska; a protože jsou příliš slabí aby následovali proud lásky, nechávají se uná-
šet proudy toho co je zakázané. Je to kvůli jejich nedbalosti vůči zákonům
Božím že podléhají zlu které nechtějí dělat. A jejich následek je těžký na
jejich ramenou, to zatěžuje jejich den a ochrnuje jejich noc. Jejich smysly jsou
živeny pýchou tohoto světa který si myslí že drží v rukou pravdu, a jejich pře-
hnané potřeby jsou příčinou jejich zraněné lásky. Co na tom záleží že to co
podnikají má malou morální cenu, to na čem jim záleží, jsou oni: jejich já na
prvním místě a jejich Bůh až po nich. Moje děti, v lásce Boží je síla, v záko-
nech Božích je láska: a to jim chybí. 

Ti kdo milují bezpodmínečně v pohybu života, skrze lásku je podpírají.
Protože se Bůh dal za ně, oni se dávají za ně. V lásce každého, je to co je
důležité pro každého: moje láska. Ti kdo milují se naučili, skrze mou Oběť,
že pouze ti kdo následují mých kroků jsou schopni dávat to co je v nich. Nic
není neplodného v těch kdo mne následují. Můj Život je živí, já jsem Vinná
Réva; oni když přilnou k mému Slovu, jsou ratolestmi; když jsou láska, jsou
ovocem Vinice; když se dávají, jsou jako ono dobré víno: zdrojem radosti pro
všechny, a všichni z nich mají užitek. V Káně, jste byli prázdní bez radosti a
já jsem naplnil váš život mým Slovem, a váš život okusil naděje. V Jeruza-
lémě, jsem zemřel na Kříži a váš život dostal příchuť věčnosti. 

Ti kdo se dopouštějí vážných vin před Bohem, ti kdo činí svatokrádeže, ti
kdo úmyslně škodí duši druhého, ti kdo chtějí uhasit víru, zatímco jejich
duše ještě patří Bohu, jsou rdoušeni jejich znetvořenou pravdou. Jejich duše
je podobná těm které byly dány Satanovi. I když nejsou Satanovi, zakouší ta
samá utrpení a jejich největším utrpením je to, že nejsou schopni prokazovat
vděčnost Bohu který jim neustále dává lásku. Vy kteří je milujete bezpodmí-
nečně v pohybu života, skrze lásku, život který živí život jim přináší lásku a
jejich duše se udržuje v naději. 

Život je silnější než smrt. Moje děti, mějte sílu udržovat se láskou, neboť v
pohybu života, vaše láska je stravou pro život všech dětí Božích. Jejich život a
váš život nesmějí být mimo moc. Ano, říkám moc, neboť když jste láskou k
Bohu, k vám-samým a k vašemu bližnímu, je ve vás moc, a tato moc pochází
z moci Boží. Pohleďte jak vás Bůh miluje! Vložil do vás svou moc abyste tak
všichni, spolu spojeni, si jí sloužili. Čím více bude dětí které budou bezpod-
mínečně milovat Boha, sebe-samé a svého bližního, tím rychleji se láska opět
navrátí na své místo v těch kteří mučí svou duši. To v každém okamžiku život
živí život. Pomyslete na moc lásky v životě která proměňuje zlo v dobro;
láska to je něco mocného, a je to v nich tak jako je to ve vás. 
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Láska přemohla zlo. Na zemi tak jako v Nebi, láska má tu samou moc, ale
jestli si myslíte že je v tom rozdíl, jste to vy kteří jej činíte, protože nemilujete
tak jak byste měli milovat. Bezpodmínečná láska v dětech Božích na zemi má
moc, ale když vaše láska je podmínečná, vaše láska ztrácí na moci. Moc lásky
přináší svou sílu když vaše láska a láska všech stvořených bytostí neviditel-
ných i viditelných se spojuje aby tak utvářela jen jednu bezpodmínečnou
lásku, a zlo se opět navrátí na své místo v nicotě. 

Mé děti, musíte se milovat bezpodmínečně abyste tak měly užitek z této
moci, neboť vaše láska a láska v Nebi musí být jen jedno. To mocí lásky já,
Syn Boží, jsem přemohl zlo. Opět jsem dal bezpodmínečné lásce ve vás
místo, a od tohoto vítězství nad zlem, vy můžete milovat bezpodmínečně
Boha, vás-samé i vašeho bližního. 

Co se stane v životě těch kteří zraňují život všech dětí Božích když vy je
dále milujete tak jako Bůh je miluje a vás miluje? Protože jste v souladu s
nebeskými anděly, všichni vaši bratři a sestry z Nebe, z očistce, ze země, i ti
kteří čekají až vstoupí do Nebe, jejich duše dostává lásku, neboť moc lásky je
ve vašem životě. Bezpodmínečně milovat vás činí silnými před utrpením, a to
je ochraňuje před smrtí, neboť vy všichni jste obklopeni láskou Boží, protože
v životě on má tu samou lásku k vám všem. Bůh je Láska, on neodmítá svým
dětem svou lásku k přemáhání pokušení. Já jsem zemřel na Kříži z lásky k
mému Otci který vás miluje, a přemohl jsem zlo. 

Miluji vás a moje láska k mému Otci je nezměřitelná. To já jsem vám
vydobyl vaší lásku. Vy jste urazili Boha Otce, a já z lásky k mému Otci, jsem
tuto urážku napravil. Mé děti, s kterou láskou jsem napravil tuto urážku? S
jeho láskou. Jsem jeho Syn, on mne zplodil: to je láska Otce která proniká
jeho Lásku, a Bůh hledí na svého Syna, na svou Lásku. Syn, to je Slovo:
uskutečnit lásku Otce. Můj Otec je Vůle a já konám jeho Vůli, a jeho vůle je
abych vás viděl takové jaké jste: láska. Já, Láska Otce, se dávám z lásky aby
tak láska kterou zachraňuji byla zproštěna vší nečistoty: čistá jako čistá
Láska, jeho milovaný Syn. 

Pochopte že láska kterou jste je čistá skrze Lásku kterou je Syn Boží.
Když vám říkám že vás miluji, je to můj Otec který vám to říká. On je Vůle,
já jsem jeho Vůlí. Vše prochází k Otci skrze mne. Já činím že se život pohy-
buje v pohybu života. To skrze Syna můj Otec, váš nebeský Otec, činí že se
váš život pohybuje v něm. Protože on je Pohyb života, já jsem Pohyb života a
Svatý-Duch je Pohyb života: vše je v Bohu. Ať Svatý-Duch vám dá pochopit
že jste všichni láskou v Bohu. 

Mé děti, nepochybujte o moci lásky v pohybu života. Ve vás je láska a je to
váš Nebeský Otec který do vás vložil svou lásku. Skrze lásku, život živí každý
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život: váš život živí každý život a každý život vás živí protože láska je v kaž-
dém z vás. Byla vám dána bezpodmínečná láska abyste tak žili společně
jakožto děti Boží. Láska Boží je moc která vás spojuje aby váš život byl v sou-
ladu s životem každého: každý přináší každému radost být spolu. Ale když
máte v sobě nějakou pochybnost, ať je jakkoliv malá, vaše láska ztrácí na
moci: již se nepodobá lásce Boží ke všem jeho dětem. 

Vaše láska oslabená onou pochybností ovlivňuje každý život v pohybu
života. Pochopte že skrze lásku, život živí každý život: to je moc lásky, a tato
moc pochází z lásky Boží ke všem jeho dětem. Jestliže, ve vašem životě je
pochybnost, tato pochybnost se rozšíří do života těch kteří jsou s vámi. Skrze
lásku, v pohybu života, váš život přinese životu každého to co obsahuje a
každý život přinese každému životu to co váš život obsahuje, neboť život živí
život. To láska kterou máte ve svém životě dává tuto moc životu. 

Jestliže vaše skutky života znají pochybnost, je to proto že v pohybu
života skutky života v pochybnosti živily váš život. A jestliže vaše láska se
opět nestane bezpodmínečnou, ta pochybnost zůstane ve vašem životě, v
pohybu života, váš život bude živit život každého, a váš život bude znovu
živen. Vše co váš život obsahuje bude znovu v kontaktu s pochybností a váš
život, který neustále roste, pozná proměnu, a znovu, v pohybu života, váš
život bude živit život vašeho bližního..., a takto dále: vaše následky. 

Podmínečná láska ve vás je vaší slabostí. Kdybyste mohli vidět stav vašeho
života když jste v pochybnosti, viděli byste se jako slepá bytost, hluchá a
ochrnulá. Ano, máte údy, ale ty jsou ochrnulé kvůli lásce která je ochrunlá
vašimi volbami bez lásky. V pohybu života, tam je svoboda. Vy v sobě máte
lásku, ale vaše podmínečná láska vám brání vidět skutečnost věcí a vaše volby
jsou proti vám a proti vašemu bližnímu. Bůh, můj Otec, vás nenutí konat to
co je pro vás dobré, i když má rád když mu nasloucháte, ale vy jste hluší k
jeho Slovu. Bůh dal svého Syna abyste tak slyšeli jeho Slovo které vrací život.
Moje bezpodmínečná láska vrátila vaší lásce její moc k přemáhání zla které
nechce abyste si sloužili bezpodmínečnou láskou. 

Vy v sobě máte moc lásky abyste byli šťastni na zemi jako v Nebi, ale kvůli
vaší nevědomosti vůči lásce, vy nechápete tuto moc ve vás pro každého.
Dokud zůstane jedno jediné dítě Boží v nevědomosti o moci lásky která jej
obývá, nikdo nebude moct být šťasten na zemi jako v Nebi: osoba která
miluje bezpodmínečně chce aby všichni milovali bezpodmínečně, v tom je její
štěstí. Musíte se odevzdat v pohybu života říkajíce mi: ’Můj Bože, odevzdá-
vám ti svůj život. Učiň ze mne co chceš, pro ně. Pomoz bytosti kterou jsem
přijmout je takové jaké jsou, aby tak můj život živil jejich život, a jednoho
dne, bezpodmínečná láska bude kralovat ve všech srdcích.’
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Moje děti, já na vás nechci abyste se naučily tuto modlitbu zpaměti. Ve

vás, je pohyb života, a skrze lásku, vy jste právě obdržely milosti lásky které

byly dány každé osobě která četla tuto modlitbu. Když jste četli tuto mod-

litbu to samé se stalo pro všechny děti Boží. Takto já, Život, živím život, a

váš život zakouší proměny v každém okamžiku. Zítra a ty další dny, Svatý-

Duch vám dá nalézt slova lásky které z vás necháte vyjít a dáte mi váš život. Já

vám pomohu přijímat vašeho bližního takového jaký je, a moje láska bude

živit vaší lásku abyste tak mohly objevit bezpodmínečnou lásku která změní

tvář země. Mějte důvěru že mé milosti budou proudit v pohybu života a

každý život bude živen mými milostmi: i ten váš. 

Já jsem Přítomnost a to co konám, to konám s tím co jsem. Vy, vy nemů-

žete konat to co já konám, proto vás žádám abyste mi důvěřovaly, a konejte to

co máte konat. Já vezmu váš život i to co konáte aby tak váš život byl mým

Životem, a budu živit každý život, neboť vše projde skrze mne. Vy jste láska,

a já jsem Láska, a láska nemá čas, já jsem Přítomnost. Mé děti, odevzdejte se

v Pohybu života. V tomto okamžiku, Duch Svatý na vás rozprostírá své

světlo aby tak vše co jste četly bylo pro všechny světlem. Dějí se zde vnitřní

divy: je to láska jenž působí v pohybu života. 

Já jsem Působení Otce. Dávejte mi rádi svůj život, já vám dávám pokoj.

Ten je ve vás a činí z vás bytosti pokoje, a ti kdo jsou v pohybu života jsou

živeni pokojem. Jsem Láska, a skrze vaše ano Lásce, jednoho dne bude pokoj

v každém pro každého a pokoj bude kralovat na zemi. Miluji vás. Miláčci,

buďte ve mně se všemi těmi které můj Otec bezpodmínečně miluje. 

Ježíš

CO V SOBĚ MÁTE?

Moje děti, jste připraveny na lekci lásky? Chci vám dát poznat vaší minulost,

vaší přítomnost, pro vaší budoucnost. Tyto lekce jsou z Nebe, ne ze země.

Naučíte se co je dobré pro váš příchod do Nebe. Nechte se zaplavit láskou

která je ve vás, rád s vámi rozprávím o tom co je pro vás dobré, protože na

tom záleží vaše budoucnost. Každý je svobodný číst a žít to co vás rád učím o

vás samých. 

Skrze Stvořitele, je ve vás láska která pro vás je nutná abyste mohli živit ty

kteří jsou s vámi na zemi. Tyto spisy které vám přinášejí světlo živí váš život.

Nejsou jen pro vás, vy jste všichni spolu abyste žili na zemi konajíce pouze

dobro aby tak každý pomáhal každému předstoupit před Toho který na vás

čeká. To je vaše poslání a vy každého dne musíte být přítomni ve vašem
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poslání abyste tak plnili Vůli Boží. Vše je od Boha, on sám ví co bude zítra.
A proto Bohu musí být dána přednost, je to on který jde před vámi. 

Úplně na začátku, před vaším zrozením na zemi, jste byli v Synu Božím.
Já jsem Věčná Láska a každý v sobě měl mou lásku. Můj Otec do vás vložil
svou lásku, a míra jeho lásky v každém byla unikátní. Nebyly dvě, tři nebo
více: jedna dokonalá míra. Milovat se tou samou láskou vás zaplavovalo
radostí, protože jste okoušeli jeho bezpodmínečnou lásku. Každý vyléval na
každého lásku rozmachy radosti, neboť láska živila váš život. Je to ta samá
láska která vás živí dnes, ale ztratila svou sílu. 

Já jsem Svrchovanou Bytostí vašeho života. Od vašeho příchodu na zem,
ještě stále máte lásku bez síly. Já jsem dal svůj Život za každého z vás, a i přes
vaše očištění vaše láska nenalezla svou věčnou míru. Co jste uskutečnili na
zemi s láskou kterou Bůh do vás vložil? Každý by mohl odpovědět: ’Já to
nevím, nemám konto o mých skutcích života. Můj duch je těkavý, zastavuje
se jen u toho co jej zajímá, a vůči ostatnímu zůstává nehybným.’ Jestliže přijí-
máte tuto odpověď, je to proto že se necháváte proměňovat láskou, neboť
pouze Svrchovaná Bytost vám může odhalit tyto věci. 

Pokračujme ve vaší věčné výchově. Byli jste stvořeni z lásky. Tedy láska je
ve vás tak jako vzduch je kolem vás. Pozor, uvědomte si co se ve vás děje když
vdechnete příliš mnoho vzduchu: točí se vám hlava. Je důležité kontrolovat to
co do vás vstupuje aby se nevyvedla z rovnováhy vaše bytost která je stvořena
k tomu aby žila z pokoje; z radosti a z lásky. Jestliže jste láskou, poznáváte
pokoj; jestliže jste láskou, máte radost žít jakožto bytosti pokoje; jestliže jste
láskou, živíte vaší lásku: je tedy za prvé důležité být láskou aby se žilo jakožto
bytosti pokoje, radosti a lásky. 

Ti kteří jsou v Bohu vědí že láska je důležitější než všechno ostatní. Jest-
liže je láska nepřítomna, nebude tu shoda mezi mými slovy a vaším přijetím,
neboť se vše pomíchá jak to bude do vás vstupovat. Vezmu si tedy tento čas s
vámi abych vám hovořil o tom co znáte, ale čemu nerozumíte. Víra je příči-
nou pokoje. Jestliže věříte že to co čtete pochází od Boha který mluví v tomto
nástroji a že mocí Svatého-Ducha ona slyší, to znamená že jste připraveni
vstoupit do pokoje, a vaše bytost bude přizpůsobena tomu co čtete. 

Láskou jsem já. Jsem Ten Který Je. Mám v sobě milosti kterých je vám
třeba k tomu aby váš pokoj byl trvanlivý. Je tedy na vás abyste se ke mně přišli
nechat naplnit světlem, a uvědomíte si že pokoj vám může být dán pouze
Bohem. Kdo je jako Bůh? Bůh. Při zvuku jména ’Bůh’ mocnosti na výsostech
se sklánějí. Já, Bůh Syn, který plním Vůli Otce se Svatým-Duchem, nechá-
vám psát toto dítě pro všechny děti země. Ukazuji svou moc vám kteří jste
tak křehcí, vám kteří nemůžete chápat tato učení jestliže vaše bytost nepři-
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jme být poučována pouze Tím Který Je. Jste připraveni pokračovat? Buďte
tedy pokornými na vaší osobu, budete naslouchat Tomu Který Ví. 

Být tím čím máte být z vás činí děti připravené nechat do vás vstoupit tato
slova která čtete. Čím máte být? Hodnými dětmi před oným Věčným. Je
naléhavé vědět co je pro vás dobré, neboť žádné z dětí Božích nesmí do sebe
nechat vstupovat to co není dobré, protože nic zlého nebude v jeho věčném
životě po jeho pobytu na zemi. Vy všichni jste stvořeni abyste poznali věčnost
protože pocházíte od Věčné Bytosti. 

Je to Bůh který vás stvořil a který stvořil každou věc. Vesmír i jeho obsah
patří Bohu i to co je za vesmírem patří Bohu. Země je ve vesmíru, vy jste tedy
na zemi protože to Bůh chtěl. Přítomnost lidské bytosti na zemi byla chtěna
Bohem, a bylo to pro ni dobré, neboť pouze Bůh věděl co bylo dobré pro kaž-
dého ze stvořených bytostí. Děti Boží stvořené k Obrazu Božímu měly v
sobě jen dobro, a jejich duch byl jen v Bohu, v Bytosti nekonečně dobré.
Jejich myšlení, jejich zrak, jejich sluch, jejich řeč, jejich skutky a jejich cítění
byly jen skutky dobroty vůči Tomu který vše stvořil. 

Bylo zlo vždy na zemi? Ne, vše co Bůh stvořil, to stvořil s jeho bezpodmí-
nečnou láskou, a Bůh je Láska. Bůh stvořil zemi a země byla bohatá na
krásu. Vše co bylo na zemi bylo k zemi dobré a země byla dobrá ke všemu
stvoření. 

Když Bůh chtěl mít Adama a Evu na zemi, existovalo na zemi zlo? Ano,
země byla obývána zlem. Bůh stvořil neviditelné duchy. Všichni andělé byli
dobří. Když se Dokonalá Hmota ukázala před neviditelnými duchy, Bůh dal
uvidět svou moc nad hmotou a andělé uviděli to co Bůh chtěl stvořit: Boží
děti stvořené k Obrazu Božímu a celé stvoření. Protože Bůh byl nade vším,
postavil své děti stvořené ke svému Obrazu nade všechnu hmotu. Ale někteří
andělé nechtěli uctívat Syna Božího, Věčnou Hmotu, která nesla veškerou
hmotu. V tom okamžiku, anděl Lucibel se vyvolil, a vše to co v něm bylo
dobré i ve všech těch kteří si ho zvolili se změnilo ve zlo. Protože se stali
anděly ohavnosti, byli svrženi daleko od Světla, a obývali temnotu. 

 – Přišli zrovna obývat zemi? Ne, hmota v Bohu poznávala čas stvoření. Tak
jako pro vaše první rodiče, Bůh sám znal čas kdy měli být na zemi. Když
Bůh stvořil vesmír, mezi každým uskutečněním se čas znásobil, neboť to
co mělo být stvořeno již nebylo v Bohu, ale v Božím pohybu. Když Bůh
dokončil své stvoření, čistá země byla v celé své kráse. To po jejím stvoření
temnoty přišly na zem, a zlo bylo na zemi. 

 – Co se stalo se stvořením Božím na zemi? Satan a jeho andělé kteří jej
následovali dali vniknout zlu do tvorů nižších než děti Boží které měli
přijít na zem. Deformace, upadání, zlo se šířilo. 
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 – Dal Bůh zemi poznat její následky? Ano, země přijala spravedlnost Boží,
neboť zlo na zemi bujelo. Zloduchové rozsévali svůj jed, a Bůh dal poznat
následek zla všemu co ztratilo svou krásu. 

 – Když se země vzpamatovala ze svého protivenství, zmizelo zlo ze země?
Ne, zloduchové dále deformovali a otravovali to co bylo na zemi. 

 – Měla země své vlastní obyvatele? Ano, nečistí duchové mutací sloužíce si
zvířaty učinili bytosti, které měli lidské vzezření. 

 – Měly tyto bytosti které měly lidské vzezření inteligenci? Satan a jeho zlo-
duchové mají velmi temnou inteligenci. Uměli vybrat mezi zvířaty ta která
měla instinkt seskupování. Když jejich mutace byla dokončena, oni
ovládli tyto počáteční bytosti, učíce je chovat se jinak než ostatní zvířata. 

 – Když Adam a Eva byli stvořeni na zemi, byli jako oni? Ne, Adam a Eva
měli poznání Boží. Věděli že byli stvořeni Bohem, a že Bůh k nim byl
dobrý. Byli na místě chráněném Nejvyšším, a padlí andělé neměli moc
nad tímto místem a nad těmito Božími tvory. Proto musil Satan žádat o
povolení k pokoušení Adama a Evy. Zlo bylo mimo toto místo, a ne u
nich. Pouze když Adam a Eva přijali ono pokušení zlo bylo u nich. 

Na zemi, vy všichni v sobě máte ano a ne, a to z vás činí svobodné bytosti
přijmout to co je pro vás dobré anebo odmítnout to co pro vás není dobré.
Před vaší neposlušností, vaše bytost se vznášela v bezpodmínečné lásce k
Bohu. V Bohu, nic ve vás nebylo v rozporu, nic se ve vás nezastavovalo, neboť
nic ve vás nečinilo námitky proti lásce. Byli jste dětmi stvořenými pro Boha.
To co vám Bůh dával, do toho jste vstupovali s dokonalým poznáním protože
jste věděli od koho jste. Všechny vaše skutky byly láskou k Bohu a láska vás
zaplavovala aniž by se setkávala s překážkami. 

Vaše bytost v Dokonalé Bytosti byla v poznání lásky, neboť všechny vaše
skutky života byly láskou k Bohu. Čím více jste byli v poznání tím více jste
vstupovali do bezpodmínečné lásky, čím více vás láska přijímala tím více vám
vaše láska dávala poznání. Věděli jste kým jste před Nejvyšším Majestátem:
poznávali jste se jakožto bezpodmínečná láska jedni ke druhým, neboť jste
činili pouze jedno. Svrchovaná Krása činila z každého z vás dokonalou
bytost pro dokonalého Boha. Dokonalé bytosti se mezi sebou chovaly
jakožto dobré bytosti protože vše v Bohu bylo dobré. Prožívali jste toto
poznání a byli jste nadšeni štěstím. 

Moji maličcí, vy jste ztratili toto poznání kvůli urážce učiněné Bohu. Vaše
svoboda byla ve vás a vy jste si všichni zvolili vaší vůli a ne Vůli Boží. Jste
dětmi Božími a Bůh je váš Otec, on k vám je pouze láskou. On vás nenutil
abyste jej milovali, Bůh se otevřel vaší lásce zdarma. I když se vaše bezpodmí-
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nečná láska stala podmínečnou, a to kvůli vaší volbě, má rád když milujete
svého bližního s tím co do vás vložil: s láskou. 

  • Jestliže někdo zneužívá vaší trpělivosti, on vás žádá abyste byli trpěliví. 

  • Jestliže vám někdo lže, on vás prosí abyste ho nesoudili. 

  • Jestliže je někdo nešikovný, on vás prosí abyste mu pomohli. 

  • Jestliže je někdo sobecký, on vás prosí abyste se s ním rozdělovali i když
on to nedělá.

  • Jestliže někdo zabije jedno z jeho dětí, on vás prosí abyste odpustili. 

On nehledí na vinu vůči vám, on hledí na své dítě které potřebuje pomoct,
a hledí na lásku která z vás vychází aby mu přišla na pomoc. Váš Nebeský
Otec neschvaluje zlo které činí jeho děti a on nesoudí jejich špatné chování,
chce dávat lásku všem jeho dětem procházeje jeho milujícími dětmi, neboť on
vás chce mít všechny šťastnými. Proto vás prosí abyste se milovali takoví jací
jste a tak milovali ostatní takové jaké jsou, aby tak ti kdo činí skutky života
bez lásky byli jednoho dne láskou k sobě samým. Jakmile by jeden jediný
nebyl láskou, všichni ostatní jej musí podepřít, a to je možné s láskou kterou
mají v sobě. 

 – Úplně na začátku, když vaše první rodiče byli stvořeni na zemi, vy kteří
jste byli dokonalí v Bohu, vy kteří jste měli neomezené poznání, mohli jste
podepřít Evu když byla pokoušena Satanem? Ano, neboť jste všichni
věděli o tomto pokušení. 

 – Jak je možné že jste věděli o tomto pokušení proti Evě když jste ještě
nebyli na zemi? V Bohu, vše je vznešené: nic se nevyrovná Bohu. On je
vševědoucí, všemohoucí, všudypřítomný: on ví vše, může vše, je všude. Je
Alfa i Omega: žádný začátek, žádný konec. On je Život Věčný: to on
dává život. Ještě než jste se narodili na zemi, život byl ve vás a vy jste byli v
Životě. Bůh vás stvořil z lásky a vložil do vás svou bezpodmínečnou
lásku. Vy jste milovali Boha, a protože vaše láska k Bohu byla bezpodmí-
nečná, milovali jste všechny ty které on stvořil. Věděli jste čí jste: Boha
Otce, Boha Syna, Boha Svatého-Ducha, jediného Boha. Láska vás chtěla
ke svému Obrazu: láska Boží vás nořila do svého poznání. Celé stvoření
vám bylo známo. Bůh vše stvořil z lásky k vám. Věděli jste kdo jste: děti
stvořené k tomu aby milovaly, a vaše láska k Bohu byla dokonalá a vaše
láska ke každému byla dokonalá. 

  • Láska nerozděluje své bytosti lásky: byli jste spojeni láskou.

  • Láska dává vidět světlo: vaše poznání o tom co se stalo pocházelo ze světla
Božího. 

  • Láska neskrývá pravdu: Láska vám dala svobodu poznávat. 
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V Bohu, jste byli spojeni s Adamem a Evou skrze lásku a na zemi Adam a
Eva byli spojeni s vámi skrze lásku kterou měli ve svém dokonalém nitru,
neboť jejich láska k Bohu byla bezpodmínečná. To láska vás spojovala, taková
byla Vůle Boží. Bůh je Život, Život je Pohyb. V Pohybu Života, skrze lásku,
on živil jejich lásku svou láskou, a protože jste stvořeni k podobě Boží, z
lásky, v Pohybu Života vy jste živili vaší bezpodmínečnou láskou skutky
života vašich prvních rodičů. Bůh je Poznání, on živí své děti svým světlem,
tak tedy v Pohybu Života jste měli poznání o tom co se dělo na zemi. Bůh
vám neskryl to co se dělo, Bůh je Láska, a je to láska která z vás učinila děti
svobodné poznávat a milovat. 

 – Z lásky, v Pohybu Života jste živili vaší bezpodmínečnou láskou život Evy
a její život dostával lásku: její život se živil láskou. Když Eva naslouchala
slovům Pokušitele, bylo to proto že potřebovala poznávat? Ne, protože
tato slova poznání nepřicházela od ní, ale od Pokušitele. Eva měla vlité
poznání, neboť Bůh ji dal své poznání; tudíž, to co slyšela nemohlo být od
dítěte Božího. Uplynul nějaký čas mezi slovy Pokušitele který je vyslovil,
nasloucháním Evy a jejím srdcem. Evino srdce bylo zcela láskou k Bohu:
nebylo tam místa pro něco jiného než lásku k Bohu. 

 – Ale byla tato cizí slova která byla slyšet dána Bohu? Naslouchání je skut-
kem života, je součástí života všech živých dětí. Aby život přijmul to co je
na zevnějšku, život poznává čas lásky a je to láska která ponoří to co je na
zevnějšku do lásky dítěte Božího, a když ono přijímá, je to jeho život
který se otvírá aby nechal vstoupit to co v životě slyší, ale když dítě nepři-
jímá, je to jeho život který odmítá nechat vstoupit to co je na zevnějšku.
Bůh dává tento čas aby tak každé dítě bylo svobodné si zvolit. Protože
všechny skutky života Evy byly v Bohu, ona se nemusela rozhodovat, ale
dát tato cizí slova. Láska ponořila tato cizí slova do její bezpodmínečné
lásky k Bohu, ale ona nedala tato slova Bohu. Dále naslouchala těmto
cizím slovům která ji uchvacovala. 

Satan věděl že v ní byla láska a že mu bylo třeba vyčkat na dobrý okamžik,
proto k ní dále mluvil užívaje svou lstivost aby tak nemohla poznat jeho slova
bez lásky. Protože se Satanovi podařilo přivést ji k tomu aby se s ním dala do
řeči, ona si nepovšimla že se přibližuje k tomu k čemu je Bůh žádal aby
nechodili. Eva byla stále v moci lásky, neboť v pohybu lásky, skrze lásku,
každý život živil její život a ona dostávala jako stravu lásku která byla v kaž-
dém životě: její síla byla v ní. 

 – Proč nezůstala daleko od nebezpečí? Satan k ní dále mluvil s ještě větší
lstí: užíval slaďounká slova. Eva byla před těmito klamnými slovy a
naslouchala jim. Mezi těmito lstivými slovy a nasloucháním, byl tento čas
lásky kdy láska měla ponořit ta klamná slova do její bezpodmínečné lásky.
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Protože se Eva nechávala okouzlovat: ’hovořit s Bohem o jiném poznání
než dobro, to je vstoupit do rozhovoru dítěte stvořeného rovným se svým
Stvořitelem, to je líbit se dítěti Božímu kterým jsem pro něho’, ona
naslouchala těmto slovům, a její život slábl před těmito otrávenými slovy.
Kvůli těmto slovům bez lásky, se v ní probudila zvědavost. Tuto zvědavost
Satan potřeboval, aby se tak v srdci Evy utvořila puklina. Protože její
srdce bylo dokonalé, muselo poznat nějakou touhu. To s touto touhou:
hovořit s Bohem jako rovný s rovným on ji mohl zavést ještě dále: k nepo-
slušnosti. 

 – Vy kteří jste byli v Bohu, a Adam který byl na zemi, mohl život, skrze
lásku, v pohybu života být živen tím co měla Eva ve svém životě? Ano, mé
děti. Láska přivádí do života to co život má v sobě. Tudíž, v pohybu
života, skrze lásku, to co život Evy měl v sobě, to znamená onu mámivost
vědět to co ví Bůh, přinášel každému životu v Bohu tuto stravu a Ada-
movi také; ale protože se každý život živil bezpodmínečnou láskou Boží a
život byl jen dokonalost, tato strava vás nemohla živit ani živit jeho. 

 – Mohli jste pomoct Evě zachovat se dobře? Ano. Děti Boží v Bohu měly
poznání o této stravě kterou přinášelo ono mámení, a protože vše prochá-
zelo skrze bezpodmínečnou Boží lásku, dávaly Bohu to co je Boží, a skrze
lásku, v pohybu života život Evy dostal stravu lásky: váš úkon lásky k
Bohu. A Adam přesto že nemohl vědět to co Eva myslila, protože duch
Evy se neživil duchem Božím, ale těmi slaďounkými slovy, skrze jeho
dobré skutky života, skrze lásku, v pohybu života on živil život Evy svou
dokonalou láskou. 

 – Utrpěla láska dětí Božích proměny vzhledem k Evě? Ne, mé děti. Láska
dětí Božích zůstala nedotčena, neboť vaše bezpodmínečná láska zůstala
neporušena vůči Bohu, k vám-samým i k Evě, matce všech dětí které se
měly narodit na zemi. I když její život měl v sobě ono mámení že pro ní
bylo lákavé hovořit s Bohem o tom co Bůh sám věděl, společně jste utvá-
řeli moc lásky protože Eva ještě měla ve svém životě svou bezpodmíneč-
nou lásku. 

 – Zůstala Eva věrná sobě-samé? Ano, i když její srdce mělo jednu slabost
kvůli těm slaďounkým slovům kterým naslouchala. 

 – Co se stalo se životem Evy? Přesto že se život Evy živil dokonalou láskou
dětí Božích, skutečností že ona naslouchala těmto klamným slovům, její
srdce se oslabilo, a v onom čase lásky kdy láska ponořila to co slyšela do
její lásky, ona nedala Bohu to co od ní Bůh očekával: bezpodmínečnou
lásku. Láska ponořila tato slaďounká slova do její lásky, a ona učinila to co
neměla učinit: volit si, a její život nechal do sebe vstoupit zlo. Ona takto
neposlechla Boha, neboť svým životem přijala to co nepocházelo od Boha. 
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 – Byl Adam, který nevěděl co se stalo, ovlivněn nečistým skutkem života
Evy? Skutek života Evy nemohl ovlivnit skutky Adamova života, k tomu
by bylo bývalo třeba aby alespoň jeden jediný z jeho skutků byl zasažen
zlem, a to nebyl. 

 – Učinil Bůh aby Adamova láska k Evě zeslábla? Ne. Adamův život patřil
Bohu a Bůh miloval Adama tak jako miloval Evu. Bůh mu dával lásku a
zahrnoval ho pozorností, neboť Adam v sobě nesl semeno života: každý
život měl přijít na zem skrze život Adama a Evy. Bůh nezbavil Adama
poznání lásky, měl milovat Evu i přes její neposlušnost a měl být vzorem k
následování pro všechny ty kteří měli přijít na zem. Adam byl spojen se
všemi dětmi Božími v Bohu, a všechny skutky života se živily mezi sebou:
takový byl život v Bohu na zemi tak jako v Nebi. Skrze lásku, v pohybu
života Adamovy skutky života dále živily život Evy, a každý život živil lás-
kou život Adamův. I když Eva neposlechla, její skutky života které nesly
stravu lásky dále živily, skrze lásku, v pohybu života život dětí Božích v
Bohu i ten Adamův, protože Eva v sobě měla život věčný. 

 – Co bylo Adamovou slabostí? Když se Eva přiblížila k Adamovi, on ji
miloval takovou jaká byla: žena kterou mu Bůh dal aby se množili na
zemi. Adam miloval Evu a Eva milovala Adama: milovali se před Bohem.
Když se jeho oči setkaly s očima Evy, to co uviděl ho vzrušilo, a tento oka-
mžik živil jeho srdce. Život Adamův mohl poznávat jen dokonalost,
neboť to co bylo zlé v očích Božích nebylo Adamovi známé. Ale jeho oči
které se živily jen láskou uviděly něco jiného než lásku v očích Evy. Byl
před něčím neznámým a on sám měl dát Bohu to co viděl, protože jeho
láska k Bohu byla bezpodmínečná. To co viděl jej nemělo vzrušovat jeli-
kož nic zlého nebylo v jeho životě. Láskou mu byl dán čas lásky, a láska
ponořila do jeho lásky, to co jej vzrušilo: byl tedy před něčím neznámým. 

 – Byl již dříve Adam před nějakou volbou? Ne. Vše co myslil, viděl, slyšel,
říkal, konal, pociťoval bylo jen láskou k Tomu kdo mu dal myšlení, zrak,
sluch, řeč, činnost a cítění. Nepotřeboval si volit, Bůh jej ve všem zahrno-
val dobrem. Ale toto vzrušení bylo pro něj cizím: měl před sebou ženu
kterou mu Bůh dal a ona v sobě nesla něco co on neměl. Láskou, v
pohybu života děti Boží v Bohu chtěly podepřít život Adamův. 

 – Co je příčinou této vůle, zatím co láska ve vašem životě v Bohu byla ve své
síle? Když Bůh chtěl stvořit své děti s jeho Hmotou, všechny děti Boží v
Bohu měly tu samou bezpodmínečnou lásku. Pouze dokonalá láska živila
každý život: vaše myšlení bylo jen v Bohu, váš zrak byl jen pro Boha, váš
sluch naslouchal jen Bohu, vaše slovo vycházelo pouze aby se líbilo Bohu,
vaše jednání plnilo pouze Vůli Boží, vaše cítění bylo jen horoucí láskou k
Bohu. Tuto lásku měl každý v sobě: všichni ve všech pro Boha. Síla lásky
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byla ve všech stvořených dětech které se živily láskou, a to utvářelo neo-

chvějnou moc. Ale, v té moci lásky, chyběla bezpodmínečná láska Evy.

Protože vy jste věděli že v moci lásky chyběla láska jednoho děvčátka

Božího, a že Adam měl dát Bohu to co viděl, vaše láska rozprostřela

všechnu svou sílu aby on dal Bohu to co bylo před ním a aby nečinil volbu. 

Mé děti, v čase lásky, láska ponořila do života Adama to co bylo před ním.

Adam měl před sebou tu kterou mu Bůh dal: lásku, Jeho láska k ní byla

dokonalá, ale ona, ta Bohem pro něho vyvolená, nesla v sobě něco co na oka-

mžik porušilo Adamovu lásku k ní. Jeho život který znal jen dobro byl v síle

lásky, neboť dostával jen stravu lásky, ale v tomto okamžiku Adam, dokonalé

dítě Bohem vyvolené aby bylo prvním z množství dětí Božích, na okamžik

nemohl živit život všech dětí Božích jeho skutkem života. 

Bezpodmínečná Adamova láska vás živila láskou, neboť Bůh jim řekl:

«Množte se». On v sobě měl to co vám bylo třeba k tomu abyste přišli na

zem: část jeho života, a Eva v sobě měla část jejího života pro vás. Adam, ten

první, měl dát část svého těla vkládaje jej do těla Evy, a on to věděl. Toto něco

cizího v ženě způsobilo přestávku v jeho bezpodmínečné lásce, a to zasáhlo

jeho bytost, a děti Boží v Bohu měly poznání o tomto pohybu neboť, skrze

lásku, v pohybu života láska Adamova nemohla živit děti Boží v Bohu. A vy,

vy jste pocítili toto přerušení přicházející od prvního těla na zemi, a to vámi

otřáslo. 

V tomto okamžiku, Adam také nemohl být živen vaší bezpodmínečnou

láskou. Skrze lásku, v pohybu života váš život který nedostal lásku Adamovu

poznal trhlinu: láska dětí Božích bez lásky každého měla trhlinu. Adam,

onen první stvořen na zemi, pocítil slabost, a kvůli vzrušení, jeho duch v

Bohu, jeho zrak otevřen na Boha, jeho sluch odevzdán v Bohu, jeho řeč pří-

jemná Bohu, jeho jednání poslušné Vůle Boží a jeho cítění horoucí lásky k

Bohu si nezvolili Boha: láska Adamova chtěla milovat Boha více než Evu, ale

on viděl lásku Evy k němu, a jeho láska chtěla být k ní taková jako k Bohu. 

Mezi okamžikem pohledu a okamžikem přijmutí poznání dobra a zla, byl

v Adamovi čas lásky kdy láska ponořila do jeho bezpodmínečné lásky to co

viděl v pohledu Evy. Adam se díval na něco jeho životu cizího: na stravu která

nepocházela od Boha, ale od Pokušitele. Adam v onom okamžiku nemohl

dát Bohu to co viděl, a neživil Evu ani děti Boží v Bohu v onom okamžiku

jeho dokonalou láskou, neboť něco cizího Bohu, tedy jemu-samému, bylo

před jeho životem. Jeho život nedával dětem Božím v Bohu ani ženě kterou

mu Bůh dal svou moc lásky, neboť jeho lásce chyběla síla. Toto něco cizí lásce

uškodilo dobrotě muže, a každý stvořený život to pocítil. 
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A Eva, přesto že v pohybu života, skrze lásku, život dětí Božích v Bohu
živil její život dokonalou láskou Boží, ona použila své svobody: chtít dát své
poznání Adamovi. Tento skutek života pocházel od ní: její duch byl její, její
pohled se otevřel na ní, její sluch se činil pro ní, její řeč se jí líbila, její skutek ji
utvářel a její cítění ji dávalo důvěru: její život, ten její. V pohybu života, skrze
lásku, její život chtěl živit život Adamův. Bylo na Adamovi aby si vyvolil:
odmítnout nebo přijmout poznat to co Bůh nechtěl pro své děti, a protože se
vše konalo skrze lásku, on poznal čas lásky, a láska ponořila do jeho bezpod-
mínečné lásky toto poznání které mělo být dáno Bohu. 

 – Učinil Adam volbu? Protože miloval Boha a miloval tu kterou mu Bůh
dal, učinil volbu: chtít se líbit Bohu chtěje se zároveň líbit Evě. Adam uči-
nil volbu raději než by vše dal Bohu, a jiné poznání než poznání dobra
vstoupilo do jeho života. On který měl milovat Boha bezpodmínečně
před sebou a před Evou si přidělil lásku kterou chtěl žít: lásku podmíneč-
nou, a lidská vůle se usadila v životě Adama a v životě Evy. 

 – A vy, ve vašem životě v Bohu, poznali jste tento skutek života? Ano. Bůh
neodděluje své děti na zemi od svých dětí v něm. 

 – Podpírala vaše bezpodmínečná láska lásku Adamovu? Vaše dokonalá
láska mu dala sílu snést ono pokušení. 

 – Poznala vaše bezpodmínečná láska nějakou slabost? Ano. To co bylo
poznáno ve vašem životě v Bohu si razilo svou cestu: láska která byla
dokonalá v životě v Bohu a poznání že vaše láska nebyla ve své dokona-
losti, když jste neutvářeli jednu jedinou lásku, vám bylo známo: takový by
byl váš život na zemi. 

 – Jsou vaši první rodiče, kteří měli poznání Boží, ale kteří vstoupili do
nedokonalého poznání sami, kteří učinili volbu? Ne, neboť skoro úplně
všechny děti Boží učinily volbu.

 – Kdo měl přijít na svět skrze Adama a Evu? Vy, neboť vy všichni jste byli v
Bohu, a láska vás spojovala.

  • Skrze lásku, jste byli spolu: Adam, Eva a vy v Bohu. 

  • Skrze lásku jste věděli o těchto událostech. 

  • Skrze lásku, život živil život Evy i přes její neposlušnost.

  • Skrze lásku, život živil život Adama a jeho láska k Evě se nezmenšila. 

  • Skrze lásku, život živil život Adama zatím co on si volil svou vůli. 

  • Skrze lásku, život živil život a vaše dokonalá láska jim nemohla přijít na
pomoc.
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 – Proč vaše dokonalá láska jim nemohla přijít na pomoc? Protože ve vás
byla vaše dokonalá láska a nedokonalá láska.

 – Jaká je tato nedokonalá láska? Vaši rodiče jsou Adam a Eva na zemi a vy
všichni jste jejich potomci. Láska z vás učinila děti lásky, taková je Vůle
Boží: milovat Boha a milovat se všechny dokonalou láskou. Tato láska
byla ve vašem životě, a skrze lásku, v pohybu života život živil každý stvo-
řený život. Moji miláčci, Bůh vám dal život abyste měli štěstí milovat
věčně: štěstí je v lásce a kdo miluje je šťasten vidět lásku která se před ním
pohybuje. Vy jste byli ve mně, Lásce, a Láska vás živila svou bezpodmí-
nečnou láskou. Vše co jste byli bylo jen láskou, a skrze lásku, v Bohu váš
život živil život vašich prvních rodičů, a jejich láska se pohybovala v jejich
životě na zemi, a to živilo vaše štěstí v Bohu a vaše štěstí živilo jejich štěstí
na zemi. 

Mé děti, vaše bezpodmínečná láska v nich měla místo, a protože vy jste
milovali Adama a Evu opravdovou láskou, když si oni vybrali, jejich podmí-
nečná láska, dostala místo ve vás, proto když jste na zemi vy milujete tak jako
vaši první rodiče milovali. Bůh dovolil Pokušiteli vyzkoušet lásku všech jeho
dětí: svou neposlušností, si vaši rodiče zvolili svou lásku raději než bezpod-
mínečnou lásku Boží a vy skrze lásku, jste si zvolili lásku vašich rodičů raději
než bezpodmínečnou lásku Boží. 

  • Bůh je láska: on svolil aby váš pohled lásky spočinul na štěstí vašich
rodičů kteří měli zalidnit život na zemi. 

  • Bůh je dobrý: on znal co budete pociťovat k vašim prvním rodičům, a vlo-
žil do vás vše co vám bylo nezbytné poznat k tomu abyste poznali že je to
Bůh který vás stvořil. 

  • Bůh je milosrdenství: on vám dal svého Syna aby vás přivedl zpět do
dokonalého stavu vašeho stvoření. 

Mé děti, to mocí lásky vy můžete odrazit zlo které vás chce zasáhnout.
Láska byla ve své plné moci když bezpodmínečná láska dětí Božích činila jen
jedno, a láska bude ve své plné moci až bezpodmínečná láska dětí Božích
bude činit jen jedno. 

Ať zlo vstoupí do některého dítěte Božího zlým skutkem života, jeho
láska která je podmínečná se stává láskou bez síly, je to tedy slabá láska která
se nachází mezi množstvím silné lásky. Přesto že učinilo zlý skutek života
kvůli své slabé lásce tváří v tvář pokušení, skrze lásku, v pohybu života každý
život dále živí jeho život: bezpodmínečná láska v životě všech dětí v Bohu a
podmínečná láska ve všech dětech Božích na zemi živí jeho život, a to pod-
pírá jeho slabou lásku. Tato síla která pochází z lásky v každém, tu ono
potřebuje aby uznalo že to co učinilo bylo proti němu. 
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A ať některé jiné dítě Boží je v pokušení, i když v pohybu života moc lásky
není ve své plné moci kvůli dětem Božím na zemi které již nemají ve svém
životě bezpodmínečnou lásku, láska působí. Proč? Protože když děti Boží
které milují podmínečně si dávají podmínečnou lásku, láska těchto dětí není
sama, je tam bezpodmínečná láska dětí Božích v Bohu která je živí: láska mu
přichází na pomoc. 

V pohybu života, skrze lásku, bezpodmínečná láska a láska podmínečná v
dětech Božích živí život těchto dvou dětí stravou lásky: to je síla lásky. Skrze
lásku, v pohybu života jejich skutky života, které byly živeny díky síle lásky,
jim přinášejí sílu kterou oni potřebují; jednomu žít se sílou lásky následky
jeho špatného skutku života a druhému sílu snést pokušení: to je moc lásky. 

Mé děti, skrze lásku, v pohybu života všichni, po vaší volbě, jenž byla to že
jste si zvolily lásku vašich rodičů raději než bezpodmínečnou lásku Boží, jste
byly živeny bezpodmínečnou láskou. Láska jednoho děvčátka zůstala v její
síle: bezpodmínečná láska Boha Otce, Boha Syna, Boha Svatého-Ducha
živila její bezpodmínečnou lásku. Toto děvčátko živilo svůj život dokonalou
láskou Boží; toto děvčátko nebylo zasaženo klamnými slovy které uslyšela a
přijala Eva; toto děvčátko zůstalo věrné lásce Boží; toto stvořené děvčátko
živilo život všech stvořených dětí; je to pokorná Maria, ta čistá Neposkvr-
něná. Všichni na zemi jste podpíráni sílou její bezpodmínečné lásky, protože
ona dostala každou milost. 

 – Znal Bůh volbu každého ze svých dětí a následky této volby v jejich životě
na zemi, dříve než je podrobil zkoušce lásky? Ano, Bůh je všemohoucí,
vševědoucí a všudypřítomný, on věděl kdo zůstane dokonalým, a protože
chtěl aby všichni byli dokonalí, dal jim svou moc lásky: Spasitele, svého
Syna. 

 – Protože Bůh vše ví, dostali oni sílu před svou volbou? Ano, každé stvo-
řené dítě které mělo projít touto zkouškou bylo živeno bezpodmínečnou
láskou Marie, protože její bezpodmínečná láska neměla ztratit svou sílu. 

 – Věděla čistá Maria co se v ní děje? Ne, Bůh nezjevil ani jí a ani žádnému z
jeho stvořených dětí že mají projít zkouškou. To po zkoušce lásky Bůh
ukázal svou bezpodmínečnou lásku na bezpodmínečné lásce čisté Marie,
a pokorná Maria dostávala moc Boží. Z lásky k její věrnosti, ona dostala
odměnu větší než andělé, větší než vy všichni, kteří díky bezpodmínečné
lásce Boží a její bezpodmínečné lásce, jste měli říct ’ano’ Lásce: Bůh ji při-
družil ke své moci lásky, a aniž by to věděla byla vyvolena k tomu že
ponese ve svém panenském lůně Boha Syna. 

 – Během této zkoušky, reagovalo každé dítě Boží v Bohu stejně na lásku
která se usazovala v Adamovi a Evě? Ne, každý měl v sobě sílu lásky.
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Skrze onu sílu lásky jejich volba poznala sílu přitažlivosti. Tuto sílu jste

pocítili vůči lásce k vašim rodičům. Když děti Boží v Bohu pocítily přitaž-

livost k lásce jejich prvních rodičů, některé kladly silný odpor a ten odpor

každého z nich měl svou vlastní sílu, některé odporovaly méně a odpor

každého z nich měl také svou vlastní sílu, některé ani moc neodolávaly a i

toto odolávání každého z nich mělo svou vlastní sílu. Tudíž, potom na

zemi, hloubka vaší synovské lásky k Bohu má svou vlastní míru, a každá

lidská vůle nemá tu samou míru, proto někteří jsou silnější a někteří slabší

než ostatní vůči pokušením. 

Bůh dokazuje svou bezpodmínečnou lásku ke každému z vás, a každý z ní

má užitek podle toho čím je. Ano, jste všichni spolu, ale každý má svou míru

lásky. Ať jste poučeni mocí Boží, každý je svoboden nechat v sobě proudit to

co pochází od Boha; takto, to co se utváří v každém záleží jen na vás samých.

Lásku k Bohu tu jste všichni pocítili, a každý podle míry jeho synovské lásky

k vašemu nebeskému Otci, jste si ponechali sílu ve vaší lásce k Bohu, k vám-

samým, a k vašemu bližnímu.

To skrze lásku, všichni dostávají v pohybu života to co má každý v sobě.

Mé děti, v tomto okamžiku, skrze lásku, v pohybu života vás Bůh poučuje, a

váš život je živen Věčným Životem. Nechat se poučovat Bohem, to je nechat

se milovat Bohem. Každý je hoden lásky kterou dostává když se chová

jakožto dobrá bytost na zemi. Vy všichni máte v sobě ono ’ano’, nezapomí-

nejte na to. Toto ’ano’ vás činí bytostmi dobrými sami k sobě i k vašemu bliž-

nímu. 

Všechny vaše skutky života přinášejí stravu každému ze stvořených dětí,

tedy ’každý pro každého’; to je to co musíte žít aby vaše dobročinná díla

nebyla neplodná. Kdo miluje svého bližního miluje svého Stvořitele a kdo

miluje Stvořitele miluje vše co on stvořil. Stvořitel je Pánem svého stvoření, a

on vložil do svého stvoření svou lásku aby tak to stvoření bylo ke všem lás-

kou. Já vás žádám abyste se milovali a abyste milovali ty kdo jsou s vámi na

zemi tak jako v Nebi. 

 – Proč na tom Bohu tolik záleží abyste se milovali? On do lásky vložil svou

moc, a jeho láska je ve vás: vy v sobě máte moc Boží, a když se milujete tou

samou láskou můžete si sloužit jeho mocí. Bůh z vás učinil své děti, a to

co Bůh stvořil kolem svých dětí, protože je váš Otec, to vám dal jako svě-

dectví lásky: « Pohleď na vše co tě obklopuje, to je mé ’miluji tě’, přináší ti

mou radost a mou něhu. Vše co je na zemi je součástí tvého života abys

tak mohl odhalit cenu tvého ’miluji tě’. Nic na zemi ani ve vesmíru tě

nepředčí: ty, ty jsi stvořen k mému Obrazu». 
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Všichni stvoření duchové a všichni stvoření lidé jsou v Lásce. Neviditelní i
viditelní stvoření mají v sobě lásku Boží, a to s láskou Boží mohou dávat
všem lásku. Protože láska to je dávat, každý tvor má dávat; takto, to nevidi-
telné i to viditelné je stvořeno aby žilo v souladu. 

Neviditelní duchové poslouchají Boha, jsou v Lásce, a milují to co Bůh
stvořil. Protože je v nich láska, mezi nimi kraluje dokonalá láska. Dokonalí
duchové jsou před Dokonalým Duchem, a Bůh dal každému svou moc. To v
dokonalosti Boží se uskutečňují, a mezi nimi vládne dokonalý soulad. Bůh
stvořil neviditelné aby to neviditelné sloužilo pouze Bohu: všichni stvoření
duchové mají své místo podle řádu jejich stvoření aby dávali Bohu to co
pochází od Boha. 

 – Neviditelní duchové všechno vidí? Čistí duchové jsou neviditelní a oni
vidí všechno co je v neviditelném i ve viditelném. 

 – Když vy se díváte na posvěcenou Hostii, můžete vidět Boha který se vám
ukazuje pod podobou konsakrovaného chleba? Ano, mé děti, můžete. 

Já jsem Bůh a podle vaší víry vy můžete vidět Toho který vám řekl abyste
v něho věřili: «Kdo jí mé Tělo a pije mou Krev má život věčný». Jestliže věříte
že jsem před vámi, vaše oči vidí mou Vůli, vaše oči vidí Vůli Otce, vaše oči
vidí Vůli Svatého-Ducha: já jsem Boží Vůle která se vámi nechává vidět. Čas
ve mně, v Boží Vůli, je věčný: v Boží Vůli není přestávka, má Bytost všemo-
houcí, vševědoucí a všudypřítomná je před vámi. 

Vy říkáte že je třeba věřit aby se vidělo: tento skutek života škodí Božímu
dítěti. Bůh vám dal svou sílu lásky všem svým stvořeným dětem. Je to Bůh
před vámi. Jestliže věříte v Boha, vložíte vaší důvěru v Toho který je mocný, a
vaše přesvědčení bude chráněno od podvodů. 

 – Od čeho bude chráněno vaše přesvědčení? Od vás-samých, protože dáte
Bohu to co nevidíte a nechápete, a Bůh vám otevře oči abyste viděli jestli
to co se vám ukazuje je proti vám. Vaše víra je ve vaší podmínečné lásce a
vaše láska má míru. Když vaše víra má tu samou míru jako je míra vaší
lásky, Svatý-Duch vám dává dar odevzdání, a protože vy se odevzdáváte,
vaše láska dostává bezpodmínečnou lásku Boží, a jsem to já který vám
dávám vidět to co můj Otec pro vás chce, to je rozeznávání. 

 – Máte v sobě to co je vám třeba abyste viděli všechny skutky života vašeho
bližního a ty vaše? Ne, moji maličcí, protože v sobě máte podmínečnou
lásku. Pouze můj Skutek života vás činí schopnými vložit do mne všechny
skutky života minulého, přítomného i budoucího, a já který jsem je
všechny očistil, vám uděluji své Světlo abyste tak mohli, s mým milosr-
denstvím, žít vaše milosrdenství. Takto, s vaší láskou podepřenou milostí
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odpuštění vy uvidíte to co Bůh od vás očekává: bezpodmínečnou lásku ke
skutkům života které nebyly přijaty, odpuštěny a milovány.

Zopakujme to. Před vámi, je neviditelné, a vaše oči utvořené z hmoty
nemohou vidět to co není hmota, ale vaše láska vám může dát uvidět ve
vašem životě to co je možné. Vaše láska se nemůže vložit na váhu aby se
poznalo váhu vaší míry lásky, a přesto se to dá vidět. Na příklad:

  • Někdo z vás přijímá společnost jedné osoby i přes její tvrdá slova, zatím
co vy, vy jste neschopni zůstat v té samé místnosti jako tato osoba kvůli
jejím tvrdým slovům. Toto dvojí cítění života se dá poměřit způsobem
jakým se chováte vůči vašemu bližnímu. Oku je to neviditelné, ale změři-
telné kvůli vašemu cítění které ovlivňuje vaše skutky života. 

  • Láska kterou pociťujete k Bohu se dá změřit. Někteří mě milují tak silně
že přijímají milovat osoby které je zesměšňují. Ono zesměšňování je neza-
sahuje, odevzdávají se Bohu. Jejich důvěra v mou Vůli jde před jejich vůlí.
Jejich skutky lásky vstupují do mého Skutku lásky, a oni přijímají milovat
všechny hříšníky, tyto také. Ty skutky života jsou přijaty, odpuštěny a
milovány jimi samými protože oni chápou že ty skutky života byly očiš-
těny mým Skutkem Života. 

  • To co bylo neviditelné se stává viditelným. Oni vidí a chápou že jen ti kdo
přijímají svého bližního takového jaký je, jsou schopni si odpustit a milo-
vat své vlastní skutky života které já, Spasitel, jsem očistil. Skrze jejich
skutky života, oni jsou schopni rozeznat že pouze zlo je příčinou těchto
tvrdých slov a ne ta osoba která je vyslovuje: oni vidí to zlo kvůli těm zlým
skutkům života. 

  • To co se vám zdá nemožné, je to co nevidíte a to co nevidíte, se vám zdá
nepochopitelné. Bůh který si sloužil hmotou chleba a vína aby vám dal
pochopit že jeho Život, ten vám on dává: 

 – Můžete věřit že Bůh vám dává svůj život v neviditelném slouže si hmotou
která pochází od něho aby vám dokázal že vás miluje bezpodmínečnou
láskou? Mé lásce, vy věříte, ale nevidíte ji; mou Přítomnost vy vidíte, ale
nevěříte v ní.

 – Proč? Vaše láska je podmínečná. Pomyslete na vaše skutky života které
živí, skrze lásku, v pohybu života život všech dětí Božích na zemi aby tak
byly láskou. 

 – Jsou vaše skutky života láskou? Ano, jestliže vaše skutky jsou konány s
vaší dobrotou, nebo ne, jestliže jsou konány s vaším utrpením. Vaše dob-
rota se měří vašimi skutky života i vaše utrpení se měří vašimi skutky
života. Tam kde je utrpení, tam není soulad a tam kde není soulad, tam je
vzdorování. Kvůli vašemu utrpení, vaše skutky života nejsou v souladu s
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vašimi vlastními skutky života, a vaše skutky života vedou válku proti
skutkům života vašeho bližního. To co není v souladu vás nemůže činit
šťastnými, a tak váš život dostává to co vy dáváte: skutky života bez lásky a
bez souladu. 

 – Když vy myslíte na ty kdo jsou ve válce, vy víte že tam je utrpení a vy víte
že bylo třeba aby přijali zabíjet, neboť v čase války je třeba zabíjet aby se
nebylo zabito. Co to je tedy za reakci ’můj život nebo tvůj život’ která ve
vás dává znovu vyvstávat takovémuto skutku života? 

  • Ti kdo zabíjí z nenávisti činí skutky života proti životu; oni si berou život,
protože skrze lásku, v pohybu života se vše vrací k osobám které činí
skutky života proti životu. Vede je zlo které je v nich: oni se nemilují,
nenávidí svého bližního, nenávist je jejich stravou, jdou ke své záhubě. 

  • Ti kdo zabíjejí aby tak učinili pokojnější život ostatním činí skutky života
pro život. Skrze lásku, v pohybu života jejich skutky života živí život
všech dětí Božích, i toho který se nachází před nimi, zatím co ta osoba
chce zabít všechny ty kteří se nacházejí před ní. 

Za dávných časů, Bůh ochraňoval maličké, ty kteří zůstali věrní jeho lásce
aby tak přežili, a tím že jim dal zbraně aby se bránili před těmi kteří je chtěli
zabít on uchoval své maličké pro lepší svět. Bůh miluje všechny své děti: on
nezabíjí život, on dává životu svůj Dech života aby si tak jeho děti volily život.
Protože Bůh chtěl ochránit ty maličké, Bůh jim dal pochopit že je třeba zabí-
jet aby byli zachráněni: činit to co je dobré pro život věčný. A mnozí z nich
zabili stvořené děti které nechtěly konat dobro, ale zlo. 

Bůh zachránil život který nebyl ztracený. Skrze lásku, v pohybu života
děti Boží které bojovaly aby zachránily Boží děti bojovaly aby zachránily
život. Skrze lásku, v pohybu života jejich skutky života nesly stravu lásky, a
tato strava lásky živila život všech dětí Božích. V těchto střetnutích, mezi
nepřátelskými dětmi, byly životy které se neztratily: v okamžiku jejich soudu
tyto děti uviděly Světlo které je povolalo k životu věčnému. Neviditelná láska
ve všech stvořených dětech zachránila život každého stvořeného dítěte které
ve svém životě neslo lásku, mohly říct ’ne’ věčné smrti. 

Já jsem dal svůj Život abych zachránil všechny děti mého Otce, a všechny
v sobě měly mou lásku která zachraňuje. Všichni ti kteří žili, kteří žijí a kteří
budou žít jsou dětmi mého Otce. Ať se narodili před vámi nebo přišli na svět
po vás, vy jste je podpírali anebo jste jim činili utrpení vašimi skutky života.
Všechny děti mého Otce v sobě mají jeho lásku. Každý činil, činí nebo bude
činit své skutky života maje v sobě lásku která má svou vlastní míru. 

 – Což já nechávám své děti v tomto čase bez mé Přítomnosti u nich zatím
co jsou ve válce, poznávají epidemie, nebo prožívají nějaké otřesy? Já vás
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zahrnuji láskou, tak jako je zahrnuji láskou, a skrze lásku, v pohybu života
vaše dobré skutky života které jsou živeny mou bezpodmínečnou láskou
živí jejich skutky života aby tak jejich skutky života nebyly proti nim. 

 – Živily vaše dobré skutky života také skutky života dětí Božích které se
narodily dávno před vámi? Ano, moji vyvolení. Vy máte každý vaší vlastní
míru která patří vám-samým. Protože váha vaší míry byla na výši vašich
skutků života, vaše láska k vašemu bližnímu se dala pocítit ve vašem
životě v okamžiku vašeho příchodu na zem. Bůh který o vás vše ví zavinul
vaší podmínečnou lásku do jeho bezpodmínečné lásky, a váš život poznal
sílu vaší lásky. Bůh vás vyvolil abyste přišli na pomoc těm jejichž váha
jejich míry se zmenšila na váze lásky, a Bůh sám vybral čas kdy jste měli
přijít na svět. A proto, tenkrát, všichni ti kteří chtěli život věčný byli spa-
seni od věčné smrti díky vašim dobrým skutkům života. Bůh nezane-
dbává své stvořené děti, on je všechny miluje. 

Láska činí každého svobodného, ale je to láska která dává svůj soulad
životu každého. Když děti Boží nechtějí konat dobré skutky života, je to
láska která pochází od Boha jež respektuje jejich volbu. Oni si škodí a škodí
svému bližnímu: jejich soulad je v nebezpečí že se nedá poznat ani vidět, a to
co neznají a co nevidí, tomu nerozumí. Láska je neviditelná, ale skutky života
v souladu s druhými skutky života jsou viditelné: každý má své místo na
zemi, a každé místo je každému důležité pro každého. Když některé dítě
Boží nežije v souladu s dětmi Božími, láska ve skutcích života dětí které
konají dobré skutky života bude živit lásku tohoto dítěte, a jeho láska mu
pomůže najít své místo. 

 – Jak by láska v životě tohoto dítěte, mu mohla dát pochopit že není na
svém místě? Láska je v životě a život se pohybuje: láska v životě tohoto
ztraceného dítěte bude hledat dítě Boží kterým ono je v něm, a ukazujíc
mu výsledek jeho skutků života ono uvidí že to co činí je proti němu. Pro-
tože jeho skutky života nejsou láskou k němu-samému, láska nebude
moci dát svůj soulad jeho skutkům života; tudíž, jeho skutky života které
nenajdou své místo mu budou činit válku, a v něm bude utrpení. 

Každý skutek jeho života vstoupí do času lásky, a láska ponoří do jeho
lásky každý skutek života: tyto okamžiky, on prožije. Jestliže přijme učinit
nějaký špatný skutek života, tento skutek života ponese stravu bez lásky, a
skrze lásku, v pohybu života tato strava bude živit skutky života těch kdo
nejsou v souladu se svými skutky života, a v pohybu života, skrze lásku,
strava jejich skutků živena jeho stravou bez lásky se mu vrátí. Skutečností že
dostává svou vlastní nečistou stravu, jeho skutky života dále nebudou pozná-
vat soulad. To co bude činit bude nadále proti němu: jeho skutky života mu
znovu přinesou to co mu náleží. 
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V čase lásky, kdy láska ponoří jeho skutek nečistého života do jeho lásky,
dítě Boží kterým on je bude musit učinit volbu: odmítám to pokušení nebo
ho přijímám. Když znovu přijme to učinit, bude dále trpět. Má v sobě lásku
protože byl stvořen s bezpodmínečnou láskou, ale protože si zvolil lidskou
lásku raději než lásku Boží, jeho láska zná podmínku: ’miluji se jestliže si
volím dobro’ nebo ’nemiluji se jestliže si volím zlo’. 

Satan je Zlo, uvádí jej do pokušení aby tak nebyl schopen se milovat. To s
jeho úskoky on vyprovokoval situace ve kterých se Boží dítě nacházelo aby
tak vstoupilo do poznání zla. Žádné Boží děti nemají vstupovat do tohoto
poznání, a je na vás abyste si to zvolili. 

Od toho co vaši první rodiče si zvolili svou lásku raději než bezpodmíneč-
nou lásku Boží, jejich oslabená láska vás zasáhla, a vy jste se nechali zasáh-
nout jejich slabostí protože jste to vy kdo jste si zvolili lásku vašich rodičů
raději než dokonalou lásku Boží. Poznání zla dostalo povolení vstoupit skrze
život do každého z vás, a vaše láska měla svou míru: to byl váš následek.
Pochopte že v okamžiku vašeho příchodu na zem, vaše láska již nebyla bez-
podmínečná, ta podstoupila své místo lásce podmínečné; ne že by to již
nebyla ta samá láska, měla již nadále míru. 

 – Když jste se počali v lůně vaší maminky, byla vaše míra dokonalá? Než jste
přišli zaujmout místo v lůně vaší maminky abyste se tak narodili na zemi,
váš život byl živen čistým poznáním. Nic v tomto poznání nebylo nedoko-
nalé, vše bylo láskou a vše bylo harmonicky na svém místě: každý na svém
místě aby tak každý byl takovým jakým je před Bohem. Poznání dobra se
zrcadlilo v každém a každý do něho vstupoval aby tak konal jen skutky
života věčného pro Boha. Každý stvořený neviditelný i viditelný dostával
od každého lásku která živila všechny skutky života věčného. V Bohu,
stvoření dávali Bohu jeho lásku a před Bohem místo každého obveselo-
valo každého: nekonečná láska Boží v jejich věčném životě se dávala bez
ustání. To s touto mírou vy jste zaujali místo ve vašem těle na zemi. 

 – Uchovala si tato míra svou sílu když se vaše tělo utvářelo v lůně vaší
maminky? Ano, vaše míra lásky byla dokonalá. Když každá část těla kaž-
dého z vašich rodičů utvořila jen jedno tělo, váš život vstoupil do tohoto
těla, a je to vaše tělo které se utvářelo v lůně vaší pozemské maminky a je
to láska ve vás která přijímala stravu od vaší pozemské maminky. Skrze
lásku, v pohybu života skutky života vašeho tatínka a vaší maminky na
zemi živily jejich vlastní tělo. Když učinili úkon dát se jeden druhému,
část každého těla se dala a sloučila se: je to ta samá láska v těle jednoho i v
těle druhého která se dala. Pochopte že tělo je hmota. Tudíž, je to to co je
v té hmotě jenž je živé, a to co je v ní živé, to je život který pochází od
Boha, a Bůh vložil do vašeho života, který se rodil, lásku. Je to vaše míra
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lásky ve vašem životě která vám dala přijmout stravu kterou obsahovala

část vašeho tatínka a část vaší maminky: vy jste se jim dali z lásky. 

 – V části těla každého z vašich rodičů, tam byla strava všech skutků života

vašeho tatínka a vaší maminky; tak tedy, vy jste v sobě měli jejich stravu,

živila jejich strava ve vašem životě vaše skutky života? Jste to vy kdo jste

přicházeli do světa s láskou, a oni přišli do světa s jejich vlastní láskou. Je

třeba vědět že láska ve vašem životě živila láskou vaše tělo a vaše tělo které

se utvářelo si bralo svou stravu ve vašem těle aby tak dovršilo své utváření:

vše se uskutečňovalo v souladu lásky. Vaše bytost lásky která se utvářela si

dávala lásku aby tak žila v těle kde vaše myšlení, váš zrak, váš sluch, vaše

řeč, vaše pohyby a vaše cítění měly přijmout vaše tělo takové jaké mělo

přijít na svět. A pouze když jste vyšli z lůna vaší maminky jste si mohli

zvolit jejich stravu, ne před tím.

 – Znamená to že zlo v jejich stravě nemohlo otrávit vaše skutky života? Zlo

nemůže mít moc nad skutky života leda že by ten život přijal to zlo. Vaše

skutky života jako: myslit, poslouchat, dívat se, mluvit, jednat a pociťovat

nemohly vstoupit do času lásky, neboť je třeba znát co je zlo a co je dobro

aby se mohlo vybrat. Touto skutečností, jejich špatná strava v jejich skut-

cích života nemohla otrávit vaší stravu lásky která se dávala vaším skut-

kům života které se uskutečňovaly jen pro vaše narození. 

 – Jak je možné že v lůně maminky tělo některých dětí má anomálie, když

nečinily zlé skutky života? Protože jejich rodiče měli v jejich těle anomálii

nebo anomálie kvůli špatnému fungování hlavních orgánů, to zasáhlo

tělo, ne jejich život který dává život jejich tělu. Některé anomálie se pře-

nášejí genetickým způsobem, jiné neopatrností během stelnosti. Tyto

anomálie jsou následky skutků života, ne kvůli zlu které chce napadnout

dítě. 

 – Pociťují tyto děti od narození nelibost ke svému tělu? Ne, přicházejí na

svět jakožto láska: láska k sobě-samým, ke svým rodičům a k těm kteří je

obklopují. 

 – A ty které nejsou chtěné maminkou nebo tatínkem, nebo oběma rodiči,

pociťují toto odmítnutí? Mé děti, Bůh je láska. On vložil do všech svých

dětí lásku která pochází od něho. Žádné dítě v lůně maminčině nesoudí,

neodsuzuje, i když se snaží v břichu matky přerušit život dítěte. Tyto děti

nepoznaly zlo, jsou tedy čisté. Aby mohly pocítit odmítnutí, bylo by

bývalo zapotřebí aby byly znaly odmítnutí. Tělo které se utváří se živí

svým tělem: dává si stravu lásky. Láska k nim-samým jim přinesla touhu

žít. 
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 – Ve kterém okamžiku jejich života ony pocítí utrpení? Jakmile jsou
schopny přijmout nebo odmítnout to co vidí a co slyší, ne před tím. Když
jsou v lůně maminky, mohou vnímat silné zvuky. 

 – Mohou být postiženy nějakým způsobem? Protože si nejsou vědomi zla,
zlo se jim nemůže dát poznat; ale, mohou v sobě potlačit to čemu nero-
zumí. A tak, uchovají ve své paměti, zvuky, naslouchání, pohledy, slova,
skutky i pocity jenž se vztahují k nějakému utrpení v nich, a jednoho dne
tyto skutky života vyjdou na povrch. 

 – Kdy se projeví tato utrpení? Když budou konat skutky života bez lásky.
Rodiče a osoby jim nablízku které jsou v pokoji živí skutky života svých
dětí stravou lásky, a děti bohaté na lásku jsou chráněny od toho co
neznají. Ale když tyto osoby ztratí svůj pokoj, tyto děti které nechápou to
co vidí a slyší se obeznámí s poznáním zla. Takto, to co slyšely, co viděly,
jenž pochází z poznání zla přijatého těmito osobami, se stane jejich
poznáním. 

 – Znamená to že jejich skutky života se začnou živit stravou těchto zlých
skutků života? Ne, neboť k tomu by bylo zapotřebí aby přijaly konat zlo.
Jejich myšlení, jejich pohledy, jejich naslouchání, jejich slova, jejich
pohyby a jejich cítění jsou čisté, ale začnou projevovat své utrpení svými
skutky života: ’Chci milovat ty kteří mne odmítají milovat takového jaký
jsem.’ Chtějí žít v souladu se sebou-samými, ale vidí že soulad nevládne
mezi jejich skutky života a těmi jejich rodičů a jejich blízkých, neboť ti
nežijí v souladu mezi sebou. Jejich utrpení se projeví hněvem, a jejich hněv
se projeví pohyby. A jednoho dne, tyto pohyby budou učiněny úmyslně, a
zlo bude živit tyto skutky života. 

Mé děti, když váš život poznal zlo, a to zlo se ve vás umístilo, dobro již
nemělo všechno místo. Ve vás, již byla dvě poznání, tedy dvě místa: dobro a
zlo. Protože nemůže být soulad mezi dobrem a zlem, byla tam nemilost:
podmínečná láska jejímž zdrojem je bezpodmínečná láska vstoupila do času
lásky, aby tak každý skutek života každého dítěte na zemi mohl být vybrán:
dobro anebo zlo. 

To v tomto okamžiku vy můžete poznat hodnotu vašeho života. Čím více
říkáte Bohu ’ano’ tím krásnější vás vaše láska činí před Bohem, a čím raději
říkáte Bohu ’ano’, tím více se váha vaší míry lásky přibližuje vaší lásce. Pomys-
lete že můžete vložit vaší míru a vaší lásku na váhu: na jedné straně vaší míru
a na druhé straně vaší lásku, a jsou to vaše skutky života které dají váhu vaší
míře aby tak vaše míra byla na té samé výši jako je vaše láska.

Bůh, který o vás vše ví, viděl všechna vaše rozhodnutí ještě než jste se
narodili na zemi. Vaše synovská láska k vašemu Otci neztratila svou sílu, a to
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mocí Boží se vaše láska uchovala bez podmínky k plnění jeho Vůle, tedy vaše
láska má svou váhu. Bůh sám znal vaší míru lásky: lásku která z vás měla uči-
nit děti připravené se všeho vzdát pro něho; mé děti, ne jen vaše láska: vaše
láska v mé lásce. Je to vaše láska v mé lásce která vás vedla a která činila že jste
se zrodily v každém skutku života uskutečněném z lásky k Bohu. 

 – Co to znamená ’zrodit se’? Pokaždé když jste učinili nějaký skutek života s
vaší mírou lásky, vaše láska vás přivedla k odhalení mé lásky ke každému z
vás, a vy jste pocítili že jste opět ožili. Jako dítě které se chce uskutečňovat
jen se stravou Boží, cítí že je na svém místě mezi těmi které mu Bůh
vybral. 

Každý z vás dostal místo, a je to Bůh který vám jej přidělil abyste
pomohli, vašimi skutky života lásky, každému být na svém místě. Pochopte
že každý je zodpovědný za své skutky života a každý skutek jeho života má
živit každý skutek života každého láskou aby tak všechny děti Boží milovaly
Boha s jejich plnou mírou lásky. 

V den kdy já, Syn Boží, jsem očistil vaše skutky života, každý skutek
života který poslechl Ducha Božího byl vzat láskou a byl ponořen do Krve
Kristovy: dal jsem opět každému skutku života jeho místo v pohybu života.
Já jsem ten Pohyb Života, ve mně se každý skutek života živil bezpodmíneč-
nou láskou Spasitele. Mé děti, každý z vašich skutků vašeho života musí
zachraňovat. Pochopte že to již není váš skutek života, je to můj Skutek
života. Proto je naléhavé abyste se na sebe zahleděly: abyste poznaly zdali
mezi vašimi skutky života kraluje soulad aby tak mohly vstoupit do mého
Skutku života. Jakmile vaše srdce je znepokojeno jednou myšlenkou která je
ve vás, není to soulad. 

To láska dává svůj soulad aby tak vaše skutky života byly mezi sebou spo-
jeny a je to láska která vám dává vidět vaše skutky života, takové jaké jsou. Ti
kdo svolí hledět na sebe tak jak jsou neodhodí daleko od sebe své špatné
skutky života, jejich cílem je žít láskou k Bohu, k sobě-samým a ke svému
bližnímu. Nezapomínejte že jednoho dne uvidíte každý z vašich skutků
života s láskou Boží, taková je spravedlnost lásky Boží ke každému z jeho
dětí. To život věčný pro vás Bůh chce, a jen jsouce čistými do něho vstoupíte. 

Nebojte se ohavnosti zla. To není Satan kdo je v dítěti Božím, je to
poznání zla. On pokouší dítě Boží aby si zvolilo vstoupit do poznání zla,
neboť Satan je Podvodník. Pokušení je jeho léčka, on vám dává proniknout
do zla skrze poznání zla. Čím více se stýkáte s poznáním zla, tím slabšími se
stáváte kvůli poznání zla a tím více se blížíte k nebezpečí vstoupit do zla. 

Zlo nese svou svůdnost. Je jako vítr který se stává teplým, a pak se promě-
ňuje ve smršť; je jako květina která naplňuje vzduch vůní aby k sobě přitáhla
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hmyz a pak jej uvěznila mezi svými okvětními lístky. Mé děti, zlo se uvádí
zcela pozvolna, a jakmile jste okouzleni, dává poznat svou léčku abyste se tak
přibližovali blíže a blíže, a když si zvyknete na tu léčku, vstoupíte do té léčky,
a ta se nad vámi zavře, a ta léčka se stane vaší léčkou. 

Bylo třeba abyste byli pokoušeni: pokušení rozřešit nějaký problém, mít
luxus, mít peníze, mít zakázané požitky, zneužívat..... A pokušení zloduchů
jsou sugestivní, svádivé, vyzývavé, uhranující. Ty oklamávají děti Boží, a ti
kdo neodmítají jejich léčky jsou slepí a hluší. Jestliže nechtějí ani vidět ani sly-
šet, je to proto že se jim líbí činit zlo. Jestliže nemohou ani vidět ani slyšet, je
to proto že jsou neschopnými se sami vzdálit od toho co je svedlo. Jestliže se
bojí vidět a slyšet, je to proto že viděli a slyšeli volání Boží, ale jejich slabost
má nad nimi ještě moc. 

 – Skutky života těchto dětí jsou proti nim a když je jejich léčka svádivá, to
znamená že se cítí dobře ve svých hříších, nesnaží se poznat jestli jejich
skutky života nejsou proti nim. Proč? Okusily hříchy které je očarovaly a
které jsou součástí jejich zvyklostí. Tyto děti nejsou zlem, ale svolují konat
zlo tak jako přijímají své zlé návyky.

 – Mé děti, jste poctivými s dítětem Božím ve vás? Pouze ti kdo se necítí vin-
nými mohou říct ano. Ale když říkáte ano zatím co ve vašem těle trpíte,
kde je soulad ve vašem životě zatím co váš vnější život není v souladu s
vaším vnitřním životem? 

 – Jste připraveni vzdát se vašeho vnějšího života který se nechal svést vším
tím co mučí váš vnitřní život? Neodpovídejte hned, nechte místo Duchu
Božímu, já vám chci pomoct. Pojďme spolu do vašeho života. 

 – Váš život je věčný, existuje pro lásku. Je váš život bohatý na prosté a
pokorné myšlenky, na něžné a upřimné pohledy, na čisté a pozorné
naslouchání, na nelíčená a upřimná slova, na pokojná a obětavá gesta, na
ušlechtilé a pravdivé city? Ano jestliže tomu věříte a ne jestliže se vám to
zdá těžké pociťovat tyto vlídnosti. 

Jsou to vaše dobré skutky života které vás živí láskou abyste se tak mohli
milovat více než to co je na vašem zevnějšku. Když vy se nemilujete, vaše
myšlenky jsou zamlžené, vaše pohledy jsou zaslepené, vaše naslouchání je
klamné, vaše slova jsou přetvářkou, vaše gesta jsou útočná a vaše city jsou
pokrytecké. Je vám málo platné říkat ’jsem už takový’, ’není čím mrskat
kočku’, ’vždyť vlastně, on to dělá dobře’, když to dělají ostatní, proč ne já’, ’proč
se o to připravovat, všichni jeden den umřeme’, ’kouřit, to nikomu neškodí¨,
’napijme se na jeho zdraví’..., ve vás je láska která vám přináší to co vám patří.
Nemůžete podvést vaší lásku, protože je to skrze lásku, že v pohybu života
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proudí strava vašich skutků života, a láska vám dává prožívat to čím si volíte
být. 

 – Což by láska mohla být proti vám? Ne, mé děti. Vy nemůžete žít bez pří-
tomnosti lásky, neboť láska je integrálně součástí vašeho života. Proto
vám přísluší konat to co je dobré s láskou anebo to co není dobré bez
lásky. Ale pozor, protože láska je ve vašem životě, to co pro vás není dobré
se vám opět vrátí jakožto následky, neboť je to to co jste si zvolili, a láska
vám dává to co chcete. Ona nemůže být proti vaší volbě, neboť je to láska
která pochází od Boha jenž vás činí svobodnými si volit. 

Když vaše skutky života jsou láskou, je tu soulad s tím co rádi prožíváte.
Pokoj, radost a láska se dávají pocítit ve vašem každodenním životě, neboť
vaše skutky života jsou k vašemu dobru i k dobru ostatních. Ale když vaše
skutky života jsou bez lásky, není ve vašem životě soulad. Bez souladu vy
neprožíváte váš každodenní život v pokoji, v radosti a v lásce neboť vaše
skutky života jsou proti vám. Skrze lásku, v pohybu života to co vaše skutky
života bez lásky přinášejí ostatním, je to co mají v sobě: zlo. 

Kvůli vašim skutkům života jste si zvolili žít aniž byste měli užitek z lásky
ve vás; tudíž, jste neschopni žít v souladu s vašimi myšlenkami, s vašimi
pohledy, s vaším nasloucháním, s vašimi slovy, s vašimi gesty a s vašimi
pocity. Jsouce neschopni žít v souladu s vašimi skutky života, nejste schopni
žít v souladu s myšlením, s pohledy, s nasloucháním, se slovy, s gesty a s
pocity ostatních. Je vám tedy nemožné nalézt vaše místo mezi ostatními. 

Vy jenž jste byli stvořeni abyste utvářeli jen jedno milujíce každé z Božích
dětí, činíte spíše opak: ’teď je řada na mne’, ’já si to sám zařídím’, to jsou moje
věci’, já nepotřebuji pomoc’, ’nemusím se dělit o můj vynález’, ’proč bych jim
chodil pomoct’ ’ti jsou zvyklí na bídu’ když zákony poskytují výhodu chudým
kdo naplní naše truhlice?’, já jsem těžce pracoval abych měl to co mám ať
dělají také tak’, ’mám dost vašeho naříkání’ ... Kvůli vašemu nedostatku lásky,
jste sami se sebou a volíte si být sami. Učinili jste z vašeho života život umíra-
jícího: živí nedávající život vašim skutkům života. 

 – Co ve vás činí láska? Dává vám to co jste si zvolili: vaše následky. Skrze
lásku, v pohybu života vaše neplodné skutky života živí neplodné skutky
života všech těch kteří nejsou v souladu se skutky života, a každý je sám.
To co přijímáte, to je to čím jsou vaše skutky života: 

  • za mlhavé myšlení: strava bez jasnosti;

  • za zaslepené pohledy: strava bez světla;

  • za lživé naslouchání: strava bez kořenů;

  • za přetvařující se slova: strava bez pravdy;
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  • za útočná slova: strava bez pokračování;

  • za kontrolované cítění: strava bez zítřka;

 – Jsouce živí, nejste živí protože vaše skutky života nevytvářejí ani jasnost,
ani světlo, ani kořeny, ani pravdu, ani výsledek a ani budoucnost, neboť
nenesou lásku. Kde je láska, kde je její příval, kde je její vrchol, kde je její
výše, kde je její nadšení, kde je její vzestup? Láska je ve vás, dává se zrodit
životu, dává životu svou sílu, zavazuje život k poznání svého vrcholu, dává
nadšení aby tak život procházel překážkami za překážkami aniž by se
zastavil, a když je u cíle dává vidět životu jeho vzestup lásky. 

 – Jak na zemi postupovat vpřed jestliže každý skutek života je sám bez
lásky? Když tam není soulad, žádný skutek života nepřináší žádnému
skutku života lásku kterou potřebuje. Láska dává skutku života ono proč
je učiněn, a soulad dává smysl každému skutku života: 

  • láska si nežárlí, láska se nekrade, láska se neovládá, láska se nezrazuje,
láska se neničí, láska si nelže, láska se nemanipuluje, láska se nehádá;

  • každý skutek života dává svou sílu aby tak život na zemi byl pro každého
příjemným;

  • láska je věčná, a když je jednou v Božím dítěti, je tam po celou věčnost. 

 – Jak být věčným když tu není láska; když tu není soulad? Všechny děti
které Bůh Láska stvořil byly stvořeny z lásky aby tak všechny byly láskou
a činily jen jedno, jako Otec, Syn a Svatý-Duch činí jen jednoho Boha. 

Stvořené děti mají respektovat místo každého, ale je jich jen málo kdo to
chápou. Žárlí se, vnucuje se a zabírá se místo druhého. Je dobré naučit se
milovat se aby se tak mohlo milovat ostatní, a to konajíce skutky života lásky
k vám-samým vy budete živit váš život láskou, a dostanete to co vám bude
zapotřebí k tomu abyste milovali vaší mírou bytost kterou jste, tam kde jste.
Takto se milujíce, přinesete vašemu bližnímu to co bude potřebovat k tomu
aby miloval s jeho mírou bytost kterou je, tam kde je 

Ať jste kde jste, má Přítomnost je před vámi. Když konáte to co máte
konat ve vašem každodenním životě, vaše skutky života lásky mi dokazují
vaší lásku ke mně. Při mši, v okamžiku kdy neviditelný Bůh se stává viditel-
ným, já vám ukazuji svou lásku. Moje Přítomnost se nechává vidět protože ty
svaté způsoby jsou proměněny v mé Tělo a v mou Krev: máte před sebou
Tělo Boží a Krev která tekla z lásky. Můj Skutek života učinil že vám dávám
svůj Život, a váš život je svobodný přijmout mou Stravu pro vaší duši a vaše
skutky života. 

Jestliže mne milujete, jestliže se milujete, a jestliže milujete svého bliž-
ního, všechny vaše skutky života budou živeny Stravou tak mocnou že nic v
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tomto světě nečistoty nebude moct ochudit vaše skutky života. Ale je na vás
byste poznali odměnu vašich skutků života skrze upřimnou lásku ke mně,
Spasiteli světa, neboť já znám míru vaší lásky ke mně, k vám-samým a k
vašemu bližnímu, protože moje Přítomnost je před vámi když konáte vaše
skutky života. To skrze lásku váš život obdrží mou moc, a aby moje moc byla
ve vás, je třeba projít časem lásky. 

Tento čas lásky: můj Skutek Života vám dává vstoupit do času lásky a
láska ponoří vaše skutky života do mého Skutku Života a když vy přijímáte
opravdovou lítost, vaše ano je vysloveno vaší duší, a můj Život živí vaše
skutky života. Vaše podmínečná láska se živí mou bezpodmínečnou láskou a
vaše skutky života dostávají sílu. Protože vaše skutky života jsou v síle lásky,
spojují se se všemi skutky života které jsou v síle jejich lásky, a spolu vy jste v
moci lásky. Tato moc je v mém Skutku života. Skrze lásku, v pohybu života já
uzdravuji skutky nemocného života, ty vašeho bližního: začínám vašimi blíz-
kými abych pak dostihl všechny děti mého Otce. 

 – Mé děti, jak to že vaše skutky života nejsou v souladu s vaším skutkem
duchovního života? Protože když vy přicházíte přijímat, chybí vám sebeo-
devzdání. Když by jeden z vašich skutků života byl proti vám, je proti
vašemu bližnímu, a vaše duše vás nemůže živit mou milostí sebeode-
vzdání. Protože vám chybí sebeodevzdání, váš tělesný život se chrání
odhalit své nedostatky před mou Přítomností, a váš duchovní život
respektuje váš postoj. 

 – Mé děti, váš život patří vám, a vaše skutky života které vám patří tím trpí.
Kdo může učinit z vašich skutků života skutky proti vám? Nikdo jiný než
vy protože váš život je ve vašem těle. Může se vás donutit učinit nějaký
skutek proti životu, tento skutek by nebyl proti vašemu životu věčnému,
neboť Bůh zná vaše srdce, a vaše skutky života by vás podepřely. Vaše
myšlenky by nesouhlasily, vaše pohledy by se neradovaly, váš sluch by se
zavřel, vaše slova by nevyšla, vaše gesto by se nechtělo opakovat a vaše city
by naříkaly, neboť vaše skutky života by byly bývaly proti tomuto skutku
bez života, ne proti vám-samým. Vy sami můžete učinit skutek dobroty s
tím co jste a vy sami můžete učinit skutek bez dobroty s tím co jste. 

 – Co je to ve vás a kdo z vás učinil děti schopné činit skutky dobré a v jiných
chvílích skutky špatné, zatímco já vás živím mým Tělem a mou Krví?
Žádný z dětí mého Otce není neživen. V každém okamžiku na zemi, jsou
děti, které si přicházejí vzít mé Tělo a mou Krev, přijímajíce opravdovou
lítost. Skrze moc lásky, já uzdravuji některé z vašich skutků nemocného
života, ale nemohu uzdravit všechny vaše skutky nemocného života,
neboť váš život je rozdělen na dva: váš duchovní život a váš tělesný život.
Dokud nepochopíte že ty dva činí jen jedno, budete slabí před pokušením
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které pochází od Satana, toho Rozdělovače, a vaše skutky života budou
utrpením pro vás-samé i vašeho bližního, protože si volíte žít s duchem
tohoto světa. 

Musíte činit skutky života které živí váš duchovní život, pro váš tělesný
život, a to konajíce skutky příjemné pro vás-samé váš duchovní život vás
bude živit příjemnými milostmi. Co je to příjemná milost? Na příklad, máte
hlad a víte že jíst moc není dobré pro vaše zdraví, ale pokušení je velké před
hojnou stravou. Vstoupíte do času lásky a láska ponoří do vaší lásky vaší sla-
bost kdy si musíte zvolit lásku k vám-samým anebo požitek smyslů. 

Mé děti, vy-sami, to je váš duchovní život i váš tělesný život, zatímco
požitek smyslů, to je váš tělesný život oddělen od vašeho duchovního života.
Jestliže posloucháte váš život kterým jste vy sami, pochopíte že příliš moc jíst
není dobré pro vaše zdraví, a pocítíte sílu, a odoláte tomu pokušení; protože
vaše duše vás bude živit milostmi lásky k vašemu tělu, bude to mít příjemný
vliv na vaší bytost. Ale jestliže poslechnete vaše tělo které je zvyklé na to co
mu dáváte kvůli vlivu tohoto světa, neodoláte tomu pokušení, a půjdete k
tomu co není dobré pro vaše tělo ani pro vaší duši. Vaše slabost ve vás
zůstane, a bude vás dále trápit. 

Milovat se to je konat to co máte konat uchovávajíce vaší duši čistou a vaše
tělo zdravé. Zdravé tělo má čistou duši. 

 – Kdo četl ve Starém Zákoně že Bůh neživil tělo manou a vodou ze skály?
Nikdo, protože je napsáno že Bůh se postaral aby nasytil svůj lid který
měl hlad a žízeň. 

 – Kdo četl v Novém Zákoně že Syn Boží neživil tělo rybami a chlebem?
Nikdo, protože je psáno: «Dejte jim vy sami najíst.»

 – Kdo četl ve Starém Zákoně že tělo má mít přednost před duší? Nikdo
protože je psáno že ti kdo dávali přednost svému tělu před duší, těm Bůh
dal prožít jejich následky posílaje na ně hady, a že jen ti kdo pohleděli na
kříž byli uzdraveni. 

 – Kdo četl v Novém Zákoně že tělo má mít přednost před duší? Nikdo, je
psáno že Ježíš šel na poušť a postil se během čtyřiceti dnů, a když měl
hlad, Satan mu řekl aby proměnil kámen ve chléb, a Ježíš řekl: «Člověk se
nebude živit jen chlebem, ale Slovem Božím».

Vaše skutky života musí být pro vás důkazem vaší lásky k Bohu, k vám-
samým a k vašemu bližnímu. Uvědomte si že když činíte almužnu, dáváte
Bohu důkaz že jej milujete a že dáváte najevo lásku k vašemu bližnímu. Vaše
skutky jsou ve vašem životě, a je to vaše duše i vaše tělo které má užitek z
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toho co konáte. Jestliže to co konáte svědčí o vaší lásce, to co se k vám vrátí
bude důkazem lásky, neboť ve vás bude pokoj. 

 – Jestliže v sobě máte pokoj, což budete rozprávět před vaším bližním
abyste dokázali že vaše skutky života jsou láskou? Vaše strava přichází z
vašeho nitra a jsou to oči vaší duše které vám ukazují váš pokoj. Jestli oni
svýma očima nevidí výsledek vašeho skutku života, je na vás abyste jim
přišli na pomoc zůstávajíce ve svém pokoji, a váš pokoj bude živit jejich
život. Bude na nich aby prožili čas lásky aby si tak zvolili mezi láskou k
bližnímu a jejich já. Čiňte to co je dobré pro vašeho bližního, a Bůh vám
to ukáže. 

 – Skrze koho vám Bůh ukáže to co jste si zasloužili uvidět? Skrze ty nej-
bližší a tak dále. 

«Jednoho dne, se jedno děvčátko ptalo Boha: ’Bože, proč moje maminka
mne tak ohromně miluje a proč já tak ohromně miluji své děti i má vnou-
čátka, zatímco bychom měli milovat všechny tvé děti právě tak jako milujeme
ty naše?’ Bůh ji vyprávěl jeden příběh. «Jednoho dne, jedno děvčátko hledělo
na slunce. Vidělo slunce shora ze svého vrcholu, jako i celý svět který byl pod
paprsky slunce. Byla si vědoma že někteří na zemi jej nemohli vidět v tom
samém okamžiku jako ona. 

«Slunce ji dávalo své teplo, a ona ho ráda pociťovala. Toto štěstí ji okouz-
lovalo a ona si toho byla vědoma. Každý den kdy dostávala toto teplo, její
bytost ho oceňovala. I když milovala přítomnost těchto žhoucích paprsků,
věděla že kdyby jim byla příliš dlouho vystavena, tyto paprsky by ji mohly
uškodit. Tolik si přála ho uvidět když ho skrývaly nějaké mraky, neboť ráda
cítila jeho teplé paprsky na svém těle. Když bylo nepřítomno, vzpomínala na
jeho teplo které vydávalo; když tam bylo, vše na co se dívala se zdálo být krás-
nější: jako stromy které nechávaly procházet jeho paprsky mezi svými vět-
vemi, jako květiny které se vztyčovaly jakmile bylo přítomné, jako voda která
se třpytila pod jeho žhavými paprsky: milovala přítomnost slunce ve svém
životě. 

«On jí řekl: Mé dítě, takto je to pro děti které ti svěřil Bůh: jsou jako
slunce ve tvém životě. Každý den, se na ně díváš, živíš je, mluvíš k nim, vidíš
jak rostou, staráš se o ně jako o poklad ve tvém životě: jsou tvou radostí. I
když jsou neposlušné, dále je miluješ ukazujíc jim dobrou cestu, neboť ty víš
že v sobě mají lásku i když ji neukazují. Když jsou nepřítomné, modlíš se za
ně aby byly ochráněny od zlého. Když jsou v jiné zemi, prosíš za ně aby se ti
šťastně navrátily. Tvá láska k nim je tak silná že tvá bytost touží po jejich
štěstí více než po něčem jiném. To od tebe se učí milovat to co vidí, a jednoho
dne, budou učit své děti milovat to co ony budou vidět. V těch dnech ty uvi-
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díš v jejich dětech tvé způsoby, tvá slova, a to bude dále zahřívat tvé srdce.
Láska se neustále vzdělává ve tvém srdci protože Bůh ti je svěřil.»

«To děvčátko dané Bohu pochopilo že Vůle Boží je moudrost. Nyní
vědělo, že Bůh přinášeje ji světlo o lásce kterou její maminka i ona pociťovaly
k těm svým, že tomu mělo být také tak ke všem dětem Božím, protože Bůh je
Otec, Bratr i Přítel. Trojice ji dala lásku aby konala dobré skutky života, a tak
poznala bezpodmínečnou lásku, takovou jakou první rodiče, Adam a Eva,
poznali na zemi před neposlušností: skutky lásky které dokazují Stvořiteli že
vše co je od něho je universálně potřebné pro každého. 

Mé děti, Bůh je láska, on miluje všechny děti země, vy jste součástí
Božího Celku. Bůh očekává že vaše nedokonalé skutky života se stanou
dokonalými aby tak všichni ti kteří jsou v něm činili jen jednu rodinu. To s
vaším úsilím v Bohu je to možné a je to Bůh kdo vám ukazuje co je nedoko-
nalé nechávaje vás prožívat vaše následky abyste se tak mohli naučit činit
dobré volby. Bůh vás ještě snáší, neboť vás miluje; ale, přijde den velkého
soudu kdy Syn Člověka přijde na zem tím samým způsobem kterým odešel
ke svému Otci. 

Mé děti, nečekejte na zítřek, pouze můj Otec zná můj příchod. Tím že
jsem přišel na zem abych zemřel na Kříži, učinil jsem z vás děti schopné
konat dobré skutky života. Vy musíte prožít vaše očištění, vaše skutky života
byly všechny vyživovány mou Krví. Můj Skutek lásky byl čistý, ten neznal
podmínky. Jsem onen Zmrtvýchvstalý, moje Sláva je před vámi. Pochopte že
váš život byl ve mně, když jsem zemřel na Kříži; tudíž všechny vaše skutky
života byly očištěny. 

 – Jestliže dnes žijete v těle které trpí, což to není kvůli vaším špatným skut-
kům života? Jste to vy mé děti, kdo jste nevyužívaly mého Skutku Vykou-
pení, a ještě ani dnes nevyužíváte mého Skutku života. Jeden jediný
skutek který není dobrý pro vašeho bližního není dobrým pro vás: vy se
nemilujete tak jak byste se měli milovat. Jíst mé Tělo a pít mou Krev, to je
váš skutek života v mém Skutku života. 

 – Prožíváte vaše očištění konajíce skutky lásky? Konat skutky lásky, to je
vkládat lásku tam kde je: pokrytectví, lež, nenávist, krádež, pomlouvání,
pýcha, závist, lenost, žárlivost, hněv, hanba, netrpělivost, nesvár, nezávis-
lost, posuzování, posmívání, kritika, zvědavost, závislost, moc, manipulo-
vání, povinnost, diktatura, neshoda, pomsta, zášť, vzdor, lhostejnost,
skandál, sklíčenost, rozkoš, nevěrnost, zkaženost, separace, potrat,
euthanasie, nečistota, rouhání, zneužívání, nespokojenost, nedůvěra,
nespravedlnost, bohatství, chudoba, nevědomost, nemoc, úmrtí, opilství,
drogy, favorizování, snobství. Vše co ničí pokoj, radost a lásku. 
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Všude kde zlo nechalo své stopy, rozsévejte lásku, tu opravdovou: tu která
odpouští, která dává, která dostává, která povzbuzuje, která je trpělivá, která
vyslechne, která těší, která se usmívá, která se rozdělí, která podpoří, která
pomůže, která osvobozuje, která poděkuje, která obdařuje, která krášlí, která
konejší, uznává, která je vytrvalá, která pracuje, která sympatizuje, která bla-
hopřeje, která navštěvuje, která opatruje, která vzdělává, která přijímá. 

V každém okamžiku, já vám ji ukazuji svým Skutkem Lásky. Jsem to já
který se dávám na všech oltářích světa, jsem to já který opět prožívám své
Utrpení, jsem to já jenž otvírám své Srdce abych tak nechal vytéct tu poslední
kapku své Krve, a vy, vy se bojíte činit úsilí lásky protože nechcete trpět. 

 – Kdo vám dává jít vpřed k vašemu poslednímu soudu? Já, Boží Syn. Kolik
sobectví, co neupřímnosti a kolik zítřků bez života když říkáte že jste
schopni jít k poslednímu soudu zatím co vaše úsilí jsou tak malá. 

 – Kdo přijde na pomoc těm kdo nečiní úsilí aby konali dokonalé skutky
života, jestliže vaše úsilí jsou jen úsilí vypočítaná podle vašich schopností?
Přijít na pomoc ostatním, to je milovat se takové jací jste: děti stvořené
pro Boha, pro Život Věčný. Vaše skutky života musí pro vás být stravou
lásky, ne jen pro vaše smysly, ale pro váš duchovní život a váš tělesný život.
Vaše tělo není jen masou těla na kterou pokládáte vaše požitky aniž byste
nemučili vaší bytost. Vaše chování je vás nehodné. 

Pokud a dokud se nebudete milovat takové jaké jste, děti Boží, nebudete
moct nalézt štěstí. Štěstí nemůže být mimo vás, neboť štěstí, to je láska. I
když vaše láska od vaší volby je podmínečná, když vy se milujete, milujete
Boha, a bližního aniž byste dělali rozdíl mezi rasou, jazykem, náboženstvím,
sociální třídou, povahou, kvalitou, talentem, věkem.... Já jsem Láska a má
Oběť spasila všechny děti mého Otce, ano všechny bez rozdílu. 

 – Na všech oltářích světa, se já dávám, vy mne přijímáte, já vám otvírám
nitro, dávám vám lásku a vy zůstáváte ve vašich nemocných skutcích
života, proč? Protože jste naplněni temnotou tohoto světa. Všechno co
tento svět vám dal poznat je ve vás a to činí překážku mým rozmachům
lásky, a vy žijete v konfliktu mezi dítětem Božím kterým jste a tím čím jste
se stali. 

To co vám ukazuji těmito spisy je bohatstvím milostí pro všechny. Každý
z vás v každém z vás je společně abyste prožili vaše Převeliké Očištění těla, to
které musíte vykonat. Vedu vás k vašemu světlu: to jsou vaše skutky života na
které se musíte podívat abyste si uvědomili co konáte pro Boha, pro vás-samé
a pro vašeho bližního. Mé světlo je božské, to není z vašeho světa; dává vám
poznat to co jste byli neschopni konat abyste se milovali a milovali každého,
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aby tak každý mohl jednoho dne konat to co vy máte konat aby každý milo-
val každého. 

Já vás všechny miluji, nedávám někomu přednost: «Kdo koná vůli mého
Otce je mým bratrem, je mou sestrou», popisuji vám jací jste abyste se stali
mým bratrem, mou sestrou. Vůle mého Otce musí být vaší vůlí: milovat se
všichni jako bratři a sestry, neboť jste dětmi mého Otce. 

 – Budete čekat až dny temnoty budou nad vámi abyste žili to co je již usku-
tečněno? Tyto tři dny temnoty jsou pro váš čas. Je čas abyste žili to co
jsem pro vás vykonal. 

 – Co jsem pro vás vykonal a co máte žít? Vzal jsem do sebe vaše skutky
nemocného života, vytrhl jsem zlo které živilo vaše skutky života i ty
vašeho bližního, poslal jsem hřích na věčnou smrt a uzdravil jsem vaše
skutky nemocného života živíc je mým Skutkem Života. Musíte se dívat
na vaše skutky života které konáte ve vašem každodenním životě: vaše
skutky nemocného života mně musí být dány a vy musíte konat nezbytná
úsilí abyste odmítali všechna pokušení která chtějí dále živit vaše skutky
života zlem. 

 – Uvědomujete si že vás stavím před vaše skutky života: ty které jste vyko-
nali a ty které konáte každý den? To vy víte co jste učinili s mou láskou
kterou jsem vám dal. 

 – Každá myšlenka, pohled, naslouchání, řeč, skutek a cítění, konali jste je z
lásky ke mně, k vám a k vašemu bližnímu? Každý z vašich skutků života
se týká mne, týká se vás a týká se vašeho bližního, neboť vaše skutky
života mají spojitost s mým Skutkem Života i s těmi vašeho bližního.
Všechny vaše skutky života živí bytost kterou jste a živí život vašeho bliž-
ního, a já jsem dal svůj Život abyste vy všichni, děti mého Otce, mohly jít
do Nebe. Tyto dny předcházejí onen veliký soud, ten který vám byl zjeven
mým apoštolem Janem. 

Bůh je s vámi, on není proti vám. Nemluvím pro vás samotné, nedávám
psát pro vás samotné a zjevení Matky Syna Božího nejsou jen pro ty vidoucí
a věřící. To co máte ode dneška konat, to jsou vaše úsilí. Nebuďte leniví,
lenost je jedním ze sedmi hlavních hříchů. Máte v sobě tu samou lásku: to je
moc lásky; tak si tedy slušte vaší láskou. Mé děti, to můžete dělat jen snažíce
se konat skutky života které dávají smysl vašemu životu na zemi. Vaše místo,
to je žít mezi těmi které Bůh kolem vás postavil ve vašem každodenním
životě, a ti kteří jsou všude na zemi dostanou stravu lásky. Vy jste ve všech a
všichni jsou ve vás: všichni pro všechny. 

 – Když pocítíte že kolem vás je utrpení, ať je to blízko vás anebo daleko od
vás, proč byste si měli dát čas abyste mi je dali? Protože ono pochází ze
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skutků nemocného života a může živit vaše skutky nemocného života, a
společně tato strava učiní že ztratíte váš pokoj. Když ztratíte pokoj, utr-
pení vám dává konat to co je proti vám. Uvědomte si že vše to co jste mys-
lili, na co jste se dívali, co jste říkali, slyšeli, konali pociťovali a co nebylo
láskou mělo vliv na váš život. Skutek života bez lásky který se vám uka-
zuje a vaše skutky minulého života které nebyly láskou vás budou živit,
neboť mají jedno pouto: utrpení.

 – Na příklad, co se vám přihodí když vám někdo řekne slovo které vás
pokořuje? Vstoupíte do času lásky, a láska ponoří do vaší lásky toto slovo.

  • Jestliže ho odmítnete, to je že mi ho dáváte, a já živím váš život a vy cítíte
pokoj. Toto slovo vyšlo z této osoby protože ona neodmítla útoky ďáblů.
Zlo živilo její skutky nemocného života, a ďáblové si posloužili jejím utr-
pení aby vás zasáhli. 

  • Když vy ho přijmete, toto slovo které v sobě nese stravu bez lásky vstoupí
a živí vaše skutky života které již byly nakaženy nějakou stravou bez lásky.
Protože váš život je živen někým kdo živí svůj život slovem bez lásky, láska
ve vašem životě a láska v životě tohoto dítěte Božího vám dává žít váš
následek: utrpení vám dává ztratit váš pokoj. 

 – Jste to vy jenž jste se nechali zasáhnout. Nedali jste mi toto slovo které
neslo utrpení. Co se vám stane když toto slovo vstoupí do vašeho pole
působnosti? Váš duch se otevře, vaše oči jej neopouští, vaše uši jsou
napjaté, vaše slova vyčkávají, vaše pocity se chvějí, a vy se připravujete na
útok. Tyto minuty prožíváte s tím co jste, a každý z vašich skutků života
které byly živeny vašimi zlými návyky se živí, a je to tato strava která živí
vaše skutky života abyste tak mohli přejít do útoku. 

 – Mé děti, znáte se? Skrze vaše skutky života vy víte co jste schopni konat a
co nejste schopni konat; tedy, vy víte že když činíte to co se vám zachce,
nejste k sobě poctivé. Proto je vás mnoho kdo děláte to co se vám zachce i
když v hloubi vašeho srdce víte že to je proti vám i vaším bližním. 

 – Co je to ve vašem životě jenž činí že vaše jednání je takto ovlivněné?
Odpověď vy znáte: je to zlo.

 – Jste připraveni poznat co to zlo s vámi dělá? Vaše odpověď záleží na tom
co ve vás je, neboť to co ve vás je vás učinilo závislými na duchu tohoto
světa.

Když Adam a Eva byli v onom ráji na zemi, věděli že v nich je láska. S
touto láskou se rádi starali o sebe a o vše co bylo kolem nich, neboť vše jim
bylo známo. Měli poznání Boží, ale v okamžiku kdy si zvolili svou lásku, celá
jejich bytost se zavřela tomuto poznání, byl to jejich následek. A vy, mé děti,
vy jste si zvolili lásku vašich prvních rodičů, a žijete pod jhem tohoto
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následku. Každý den, to co je dobré nebo špatné a co je na vašem zevnějšku
musí projít vaším souhlasem než to do vás vstoupí. Když přijmete dobro,
láska ve vašem nitru živí vaše skutky života a vaše chování nepůsobí utrpení
vašemu bližnímu. Ale když přijmete zlo, zlo se usídlí ve vašem životě, ale
před tím s sebou přinese své zbraně proti vám. 

Mé děti, Satan a jeho přisluhovači jsou to zlo, ti nikdy nezaútočí bez jejich
uhrančivých zbraní. Znají vaše slabosti, pozorovali vás, a použijí jich proti
vám sloužíce si vašimi bližními kteří neuměli odmítat jejich útoky; i vašimi
nejblizšími, nezapomeňte že jejich skutky života dostaly vaší stravu. Vy jste
byli v kontaktu se zlem, právě tak jako oni byli v kontaktu ze zlem, a kvůli
tomu tyto ďáblové vás mohou snadno přivést do situací kdy musíte zaujmou
stanovisko. Když jste v situaci kdy máte vykonat nějaký skutek života, váš
život vstupuje do času lásky, a každý z vás si musí zvolit mezi dobrem a zlem;
to s láskou kterou máte v sobě vy si vyberete: s opravdovou láskou anebo s
osobní láskou která podvádí dítě Boží. 

Dítě které odmítá pokušení si volí konat dobro s opravdovou láskou: učí
se dávat z lásky.

 – Komu se dává? Bohu. Bůh je Láska, a ten dává svou bezpodmínečnou
lásku všem svým dětem. 

 – Je láska dítěte které si volí konat své skutky života s opravdovou láskou sil-
nější než těch kteří neodmítají pokušení? Ano, je to ono jenž si volí nechat
Boha aby si sloužil jeho podmínečnou láskou, a Boha jenž živí jeho lásku
svou bezpodmínečnou láskou, dítě si je toho vědomo kvůli lásce která se
stává silnější před útoky Satana. 

 – Dítě které koná skutky života s opravdovou láskou ji dává ostatním? Ono
nedává lásku protože všechny Boží děti mají lásku v sobě; je to Bůh Láska
který jim dal svou bezpodmínečnou lásku. Opravdová láska v dítěti
Božím živí jeho skutky života a to tuto stravu lásky ono dává svými dob-
rými skutky života všem dětem Božím. 

 – Tato strava lásky živí všechny skutky života? Ano, skrze lásku, v pohybu
života ta živí každý skutek života Božích dětí. Pouze dobré skutky života
které dostávají tuto stravu z ní mají užitek a jejich strava živí zase dobré
skutky života dětí, a skutky života tohoto dítěte jsou znovu živeny. Ale
skutky života dětí které neodmítají pokušení nemají užitek z této stravy
aby tak konaly dobré skutky života, neboť jejich skutky jsou nemocné
protože se nezříkají zla které je živí. 

 – Je pro ně tato strava lásky ztracena? Ne, tato strava lásky uzdravuje zra-
nění která jim přinesla utrpení, tato utrpení která je učinila slabými vůči
útokům ďáblů činíc je lehkou kořistí zla.
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 – Má tato strava moc uzdravování? Láska pochází od Boha, a je to Bůh
který uzdravuje. Bezpodmínečná láska Boží živí podmínečnou lásku
dítěte aby tak jeho skutky života vstoupily do své síly a utvořily sílu lásky;
skrze lásku, v pohybu života jeho skutky života a skutky života těch kdo
jsou láskou jsou živeny bezpodmínečnou láskou Boží, a všechny skutky
života spojeny dohromady utvářejí sílu lásky; tedy, je zde moc lásky která
uzdravuje zranění dětí které si nevolí konat to co by měly konat s oprav-
dovou láskou. Pochopte že je to Bůh který dal svou moc živě skutky
života svou bezpodmínečnou láskou. 

 – Působí Bůh bez svolení těchto dětí které konají špatné skutky života? Ne,
Bůh je láska a láska nenutí. Děti které se uskutečňují s opravdovou láskou
žijí na zemi s těmi které si volí se uskutečňovat s osobní láskou, a protože
žijí spolu na zemi, jejich skutky života dávají svou stravu jedněm jako dru-
hým. Od prvního skutku života proti životu, děti Boží neuměly říct ne
útokům ďáblů; a takto, všechny živily skutky života každého dítěte jejich
špatnou stravou, mimo ty které se udržely v pokoji; a to učinilo že jejich
dobré skutky života udržely naději v těch kdo konaly špatné skutky života
i dobré skutky života, neboť jejich dobré skutky života se živily tím co v
nich bylo dobré. Tato smíšenina přinesla stravu která učinila že děti Boží
očekávaly Mesiáše. Od mého Skutku života, když vy konáte dobré skutky
života, jste si vědomi že když konáte skutky života s vaší opravdovou lás-
kou, vaše dobré skutky života nahrazují zlo které vaše špatná strava uči-
nila vašemu bližnímu: jsou to ty špatné následky vašich špatných skutků
života které se proměňují v dobré následky. 

 – Ten kdo obdrží uzdravení v jeho zraněních, jsou jeho všechny skutky
nemocného života okamžitě uzdravené? Ne, ale má užitek z toho co se v
něm děje. Jeho zlozvyky mají méně moci nad jeho klamnou láskou kterou
má k sobě samému protože cítí že může odolávat svým potřebám které ho
přivedly k tomu že se zanedbával. Čím více dostává dobré stravy přicháze-
jící ze síly lásky tím více jej moc Lásky uzdravuje, a on je stále více schopen
konat úsilí aby zlepšil svůj život. 

 – Znamená to že nebude prožívat následky svých špatných skutků života?
Každá strava lásky v moci Lásky uzdravuje dítě které ji dostává, a protože
činilo skutky života proti sobě, potřebuje tuto stravu která uzdravuje aby
vidělo a pochopilo že jeho špatné volby byly proti němu, a je to tato strava
která, v síle lásky, mu pomůže prožít jeho následky. 

 – Bude potřebovat milosti k tomu aby žil jeho dobré volby? Ano, bude
musit konat skutky zadostiučinění, a to s jeho dobrými skutky života on
prožije následky svých špatných voleb které ho přivedly k tomu že konal
to co nebylo dobré konat. 
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 – Přinese mu to utrpení? Jeho utrpení bude v jeho skutcích zadostiučinění.

Na příklad, jestliže konal skutky života proti svému tělesnému zdraví,

bude musit přijmout své utrpení s opravdovou láskou. 

 – Bude možné aby opět nalezl své zdraví? Jeho špatné skutky života živily

skutky života a tato strava přinesla mnoho utrpení. Dokud tato špatná

strava bude příčinou pádu jeho bližního před pokušením, skrze lásku, v

pohybu života on bude dostávat svou vlastní stravu až do dne kdy jeho

strava bude čistá. To dítě již nebude pod mocí zla které nad ním vykoná-

valo svou moc přitažlivosti sloužíc si jeho skutky života. 

 – Co to je za sílu přitažlivosti? Čím více některé děti konají špatných skutků

života tím více se mezi sebou živí, neboť zlo přitahuje zlo. Zlo v jejich

skutcích života se živí tím co je a jejich špatná strava je uvádí do pohybu

aby konaly zlo. Čím víc konají zlých skutků života tím víc se zlo živí tím

co je, a jejich strava obsahuje hluboké zlo. Toto zlo činí svou ďábelskou

práci proti dětem Božím. 

 – Co je to za ďábelskou práci? Kontrola. Zlo dostává moc: jejich život.

Když Boží děti trpí, stávají se otroky svých útěch. A aby jim působili utr-

pení, ďáblové proti těmto dětem zuří aby se tak ony mezi sebou ovlivňo-

valy. 

 – Co je jejich největším utrpením? Dávají jim činit skutky života proti duši

která chce život věčný. Čím víc tyto děti konají zla, a čím víc ďáblové činí

že se jim líbí jejich léčky; tím více upadávají do zla, a tím víc duše trpí;

tudíž, ty děti Boží dávají plnou moc zlu, a zlo ovládá jejich skutky života.

Tím že ďáblové mají moc nad jejich skutky života, to co je v životě těchto

dětí, to znamená uvnitř a na zevnějšku jejich života, to ovládá zlo. 

 – Jak mohou tito ďáblové ovládat to co je v nich i na jejich zevnějšku? Tím

že učiní aby se jim líbily jejich zlé náklonnosti. Jejich zlé náklonnosti v

nich a to co je na jejich zevnějšku se spojilo osobní láskou: já, mně, mne.

Proto potřebují stravu která uzdravuje jejich zranění udržovaná zlem

které si slouží jejich utrpením. Čím četnější budou uzdravení tím více se

jejich vlastní strava bude stávat čistou, a všechna nečistota bude očištěna

protože budou konat své dobré skutky života: tyto dobré skutky života

které byly očištěny mým Skutkem Života, a zlo již neovlivní jejich skutky

nemocného života, neboť jejich skutky budou v síle lásky. 

 – Mé děti, vy mi řeknete: ’Proč některé děti přicházejí na svět, a od jejich

narození jsou nemocné?’ Každý není zodpovědný za volby každého, ale

všichni jsou zodpovědní za svou nedbalost vůči svému bližnímu. Každý

má konat dobré skutky života které živí život. 
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 – Když děti Boží nekonají dobré skutky života, kdo trpí na prvním místě?
Osoba která koná špatné skutky života, potom její blízcí, a pak ti co jsou
méně blízcí, a tak dále. Strava kterou nesou tyto špatné skutky života je v
ní, a protože se vrací k ní, ona je znovu živena svými vlastními skutky
života a její strava dále živí její blízké, a tak dále. Dokud její skutky nebu-
dou čisté, budou ji přinášet to co jim náleží.

 – Jestliže ta osoba zemře aniž by vykonala skutky odčinění, zmizí strava
jejích zlých skutků života? Mé děti, tyto skutky života živily všechny děti
Boží. Jestliže její blízcí nepřinášeli pokoj tak jako ti ostatní, byli nakaženi
touto stravou a tato nákaza trvá: dále pustoší zdraví fyzické, mravní i
duchovní. 

 – Co se stane když ona osoba zemře aniž by dokončila své skutky odčinění?
Protože přijala se svou opravdovou láskou konat skutky odčinění dávajíc
se z lásky ke svému bližnímu, dostane to co ji náleží: štěstí podle svých
skutků lásky ke všem dětem Božím. Tam kde je, ona i všichni svatí a svě-
tice Nebe budou pomáhat každému z vás kdo máte pomáhat každému z
vás konat úsilí abyste vykonávali dobré skutky života které odčiňují, a tak
přišli na pomoc těm kteří jsou daleko od Boha. 

 – Znamená to že ti kdo jsou v Nebi dostávají dokonalou stravu? Ano, mé
děti, oni jsou ve mně, Lásce, neboť přijali můj Skutek Života. Skutky
života které konáte na zemi, vy konáte v mém Skutku Života, a při vašem
soudu, když přijmete život věčný, v Nebi vaše skutky života vy budete
prožívat v mé slávě: vaše strava bude nebeská. 

 – Což v Nebi, všichni ti kdo je prožívají v mé slávě dostávají tu samou
odměnu? Všichni dostávají odměnu za každý dobrý skutek života který
učinili s jejich mírou lásky. Na zemi, dítě Boží které činí nějaký dobrý
skutek života jej činí se svou mírou lásky, a jeho míra lásky je vlastní jemu-
samému.

 – Moji maličcí, je to Bůh kdo zvolil vaši míru lásky? Ne, mé děti, před vaším
příchodem na zem, vaše dokonalá míra lásky byla zvolena vámi. Bůh dal
každému ze svých dětí bezpodmínečnou lásku. Měli jste tu samou bez-
podmínečnou lásku jako Maria, má Matka, ale po hříchu neposlušnosti,
pouze Maria, moje Matka, zůstala ve své bezpodmínečné lásce, a ta
dostala svou odměnu: na zemi, přišla na svět bez dědičného hříchu a z
Nebe, přišla říct Bernadetě Soubirousové : ’Jsem Neposkvrněné Početí’.

 – Znamená to, že úsilí které činí děti Boží aby získaly lepší místo v Nebi je
zbytečné, neboť jejich místo je již vybráno? Každé dítě Boží je dítětem
Božím rovným dílem. Nikomu se nenadržuje v Nebi ani na zemi. Bůh
Otec vás tolik miloval že dal své jediné Dítě aby vás spasil od věčné smrti.
Cena jeho lásky je bezpodmínečná a smrt jeho Syna je spásná. Všechny
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skutky života byly před mým Otcem, a on vás dále bezpodmínečně milo-
val; a já jsem viděl všechny skutky života které neměly mít užitek ze stravy
mého Skutku Života, a všem vám bylo odpuštěno, jakékoliv byly vaše hří-
chy. Protože Bůh vše vidí, všechna vaše úsilí jsou před Bohem již od vaší
první volby jíž byla podmínečná láska. Tak proto když vstoupíte do krá-
lovství Božího, dostanete místo které jste si zvolili podle vaší míry lásky, a
vaše místo má tu samou cenu jako vaše láska. 

 – Znamená to že vaše míra lásky vás zbaví některých radostí zatím co ti
kteří mají větší míru je poznají? Moji maličcí, na zemi, vy jste láskou,
neboť Bůh je Láska. Vy jste stvořeni k obrazu Božímu abyste konali
skutky života podobné skutkům Božím. To co jste je před Bohem a to co
konáte je v Bohu. V Království Božím, budete moct být jen dětmi Božími
které milují bezpodmínečně: dokonalými bytostmi jako váš Otec
Nebeský je dokonalý. Vše čím budete a co budete konat v Království
Božím bude vznešené protože Bůh je všemohoucí, vševědoucí a všudypří-
tomný. 

 – Mé děti, zbývá ještě vykonat tolik úsilí pocházejícího od každého z vás a
to všichni společně vy dosáhnete vaší dokonalé míry. Opravdová láska je
živoucí, ta se nepřestává dávat, neboť ta je od Boha. Láska roste, láska
působí, láska ochraňuje, láska se rozděluje, láska odpouští, láska se
usmívá, láska pláče, láska uzdravuje....

 – Pochopili jste že láska, ta opravdová, je ve vás, a že ta vám dává svou sílu
protože ta je v Bohu? 

Dítě které neodmítá pokušení si volí konat své skutky života s osobní lás-
kou.

 – Může láska být osobní? Když láska je vypočítavá, manipulační, pano-
vačná, náročná, chamtivá, činí dítě individualistickým. 

 – Poznává dítě že je v něm láska? Ano, chce být milováno, obdivováno,
uznáváno, posloucháno, chtěno... Tato láska jej ovládá, a tato láska mu
ukazuje že má pravdu když chce obdržet to co chce aby tak živil svou
láku. 

 – Odkud pochází tato láska? Ze zla v dětech Božích. Stvořené děti dostaly
od Boha opravdovou lásku, tu co je bezpodmínečná. To až po neposluš-
nosti Adama a Evy se láska stala podmínečnou protože si zvolily tu svých
prvních rodičů. Bůh, ve své lásce, dále živil jejich podmínečnou lásku svou
bezpodmínečnou láskou. Ale čím více špatných rozhodnutí děti Boží
konaly, tím více jejich špatná strava živila jejich skutky života. Protože
tato strava byla bez lásky, oni umlčely svou opravdovou lásku, a protože
láska nenutí, často mlčela před jejich špatnými volbami. Tyto děti, kvůli
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svým špatným skutkům života, zapomněly že pouze dobré skutky života
živí štěstí ve všech dětech Božích. 

 – Podařilo se zlu aby zapomněly na Boha? Ne ve všech těch které si zvolily
konat skutky života s touto osobní láskou, neboť míra jejich opravdové
lásky je pro každého jiná.

 – Co se stalo s láskou kterou mají k Bohu, zatím co zanedbávají aby ji živily
konajíce dobré skutky života s jejich opravdovou láskou? Jejich opravdová
láska se nechává živit bezpodmínečnou láskou Boží, i když ji nahradí lás-
kou osobní, a oni poznávají že mají být pod zákony Božími i lidskými. 

 – Znamená to že mohou konat dobré skutky života? Ano, jsou před svým
životem ale počítají své skutky života. Některé z nich konají dobré skutky
života, neboť si připomínají že jsou bytostmi lásky které mají pomáhat
svému bližnímu vidět a chápat že pouze opravdová láska přináší pokoj,
radost a lásku. Tyto skutky lásky, to je následek síly vaší lásky ve vašich
skutcích života: moc lásky učinila že Bůh v nich uzdravil zranění. Ale
množství nemocných skutků života kvůli této klamné lásce je pro kaž-
dého jiné, a záleží to na jejich míře lásky. 

 – Může dítě které si volí osobní lásku zpozorovat že některé skutky života
jsou proti němu a proti bližnímu? Ano, ono ví že když jeho bližní koná zlé
skutky života, bude trpět a ti ostatní také; ale když se mu to hodí, koná
skutky života s touto osobní láskou. Nevidí a nechce vidět že jeho skutky
života jsou proti němu, a proti jeho bližnímu; nestará se tedy o následky
svých skutků života vykonaných s touto osobní láskou. 

 – Jsou si děti které takto jednají vědomy toho co činí? Některé se cítí sla-
bými vůči útokům Satana, neboť poznávají že je Bůh chránil dávaje jim
své zákony lásky, ale upadávají do svých slabostí kvůli svým zraněním.
Protože se často nechávaly utěšit svými zlými náklonnostmi, ve chvílích
slabosti jejich skutky života jsou konány s touto osobní láskou. Některé
jsou zasaženy hlouběji, učinily si ze svých zranění svého spojence. Protože
trpí kvůli lidským zákonům, obviňují svět že je příčinou světového utr-
pení, jako obviňují Boha z toho že je příčinou utrpení ve světě kvůli jeho
zákonům. Satanovi se podařilo učinit je bezcitným vůči lásce k bližního i
k Boží lásce k nim-samým. Proto se starají o své vlastní osobní touhy. 

 – Jaká jsou nebezpečí která jim hrozí? Nebezpečí nepřijdou od nich, ale z
nástrah Satana který učinil aby se živily svými slabostmi. Neuvědomují si
že cílem Zloducha je aby je zničil: zlé sny, viny, strachy, nezdary, neštěstí,
nevázanosti, materiální potěšení, zneužívání, smyslnost, zášť, pomsta,
zoufalství, lehkomyslnost, sebevraždy, zabíjení, spiknutí....vše co mučí
duši. Jeho cílem je věčná smrt. 
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 – Tyto děti se podvádějí? Protože živí své skutky života touto osobní lás-
kou, některé jsou neschopné si uvědomit že jejich zlé náklonnosti jim
působí utrpení a jiné více zasažené touto osobní láskou odmítají si uvědo-
mit že příčina jejich zranění je mučí fyzicky, mravně i duchovně. Zlo v
nich podvádí děti Boží kterými jsou. Působíc že jejich duch je zmaten aby
konaly skutky života s touto osobní láskou, oni činí to co je proti Bohu,
proti nim, i proti bližnímu. 

 – Může dítě které chce konat dobro, zatímco si volí konat své skutky života
s osobní láskou, snadno poznat že je nekoná s opravdovou láskou? Pro
něho, to co koná, to koná s tím co je v něm aniž by si dalo pozor na své
skutky života. Vidí svůj život jen na povrchu, protože Satan jej zaslepuje.
Protože nevidí že to co koná je proti Bohu, proti němu-samému a proti
svému bližnímu, žije z pocitů. 

 – Je to stejné se všemi dětmi Božími? To co je rozlišuje, to je jejich vůle:
některé si dávají nějaká poslání, některé si dávají nějaké strachy, některé si
dávají nějaké potřeby, některé si dávají nějaké moci, některé si dávají
nějaké uvolněnosti, některé si dávají nějaké plány....

 – Nemají v hloubi sebe strach rozebrat své skutky života, aby se nemusily
vzdát toho co rády činí a mají? Ano, jejich zranění jsou pod jhem jejich
utrpení. Protože odmítají se na sebe podívat s opravdovou láskou Boží,
tato osobní láska je manipuluje. Láska Boží zašla tak daleko že dala svého
milovaného Syna, moje láska zašla až ke smrti na Kříži, a láska Svatého-
Ducha zašla až k tomu že byl trpělivý aby pochopily cenu mého Skutku
lásky: dát můj Život za ty které miluji. Tyto děti si nezvolily žít majíce v
sobě pouze opravdovou lásku; byla jim nastražena léčka a ony vstoupily
do té léčky, a zamilovaly si svou léčku: já, mně, mne.

 – Odkud pochází tato láska? Ze smrti. Upadly do léčky nicoty. To co je
osobní je studené a tvrdé vůči té osobě samé, a útočí to na její život. Ono
’já, mně, mne’ zabraňuje dětem Božím konat skutky lásky k Bohu, k sobě
samým i k bližnímu. Tato klamná láska má nad nimi přítažlivou moc; vše
se sbíhá k nim: činit skutky života aby se netrpělo, ono ’já, mne, mnou.’

 – Odkud si tato klamná láska chodí brát svou moc aby učinila že padnete?
Od dober tohoto světa a od vás také. Ano, mé děti, staly jste se pro Satana
a jeho přisluhovače účinným prostředkem k dosažení jejich cíle. Slouží si
vašimi skutky života aby podváděli smysly: zrak, hmat, sluch, chuť i čich. 

Bůh je Láska, on dal svým dětem bezpodmínečnou lásku a dal jim vše co
stvořil. Ale vy jste měli překonat zkoušku lásky. Všechny stvořené děti měly
projít skutkem lásky: milovat Boha více než sebe samé. Nechoďte ke stromu
poznání, neboť se vám přihodí veliké neštěstí: Bůh je varoval, tak jako vás
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varoval abyste nedávali přednost podmínečné lásce před jeho láskou. Síla
lásky a moc bezpodmínečné lásky, to je s čím jste měli složit tuto zkoušku.

Mé děti, tam kde se zlo uvádí do pohybu, dobro ztrácí své místo. Zlo
zaslepuje zlo ohlušuje, zlo svádí a zlo se proměňuje v klamné dobro, a oprav-
dová láska mlčí, a osobní láska se stává vaší spřízněnkyní. Tato osobní láska
která živí vaše skutky života má svůj zdroj v lásce kterou máte sami k sobě.
Když Eva byla pokoušena Satanem, Satan ji svedl jejími smysly: moci hovořit
s Bohem jako rovná s rovným. Protože se mu podařilo probudit její smysly,
zatáhl ji ještě dále: být jako bohové. Bohové, Adam, Eva a vy, jejich potomci:
’já’ pochází od Adama, ’mně’ to je od Evy a ’mne’ já se vyvoluji. A od té doby,
vás ďáblové neustále svádějí. 

Vaši první rodiče, Adam a Eva, si zvolili nedokonalou lásku: to z nich uči-
nilo slabé bytosti. Před vaším příchodem na zem jste byli ve mně, v Bohu,
vaše bezpodmínečná láska byla ve vás, nyní vaše láska je podmínečná, o od
toho okamžiku vaše láska je pod jhem podmínky. 

Každý skutek života má svou váhu na váze lásky. Konajíce málo skutků
života s opravdovou láskou, váha vaší míry lásky váží málo na váze, a vy
konáte málo úsilí abyste konali dobré skutky života. Vaše míra se stává váz-
noucí a to je proti vám. Ďáblové činí vše aby vaše skutky života nebyly
konány s vaší opravdovou láskou, ale aby byly konány s vaší osobní láskou.
Nechtějí aby vaše míra lásky byla naplněna, neboť naplněná míra je láska ve
vší své síle. 

Jejich útoky jsou utajené kvůli této osobní lásce, a to vám brání činit úsilí
odmítat jejich útoky. Každý útok je proti vám a vašemu bližnímu; takto, se
vám nedaří zvyšovat váhu vaší míry, oni nabývají terénu: jsou silnější než vy.
Vy jste děti Boží, to vy jste silnější když si sloužíte vaší láskou, tou opravdo-
vou. To s vaší láskou se chcete líbit Bohu, ne vám-samým, neboť líbit se vám
z vás činí bohy.

Pochopte že když přijímáte pokušení, tato osobní láska která pochází od
zla živí vaše skutky života, a ďáblové nechávají kolovat jejich špatnou stravu v
pohybu života. A vaše skutky života se spojují se skutky života vykonanými s
touto osobní láskou, a ďábelská moc vládne nade všemi těmi kdo jsou zasa-
ženy touto pohromou: já, mně, mne. To každý z vás necháváte Satana a jeho
přisluhovače mít moc nad skutky života. Ti si slouží vašimi zlými náklon-
nostmi které vy neodmítáte, a vaše zlé náklonnosti jsou zbraně proti oprav-
dové lásce. 

To s opravdovou láskou vy můžete odmítat jejich útoky. Ti kdo činili úsilí
odmítat jejich útoky si sloužili jejich mírou lásky. Čím více odmítali útoky
ďáblů tím více pociťovali sílu která prýštila z jejich opravdové lásky, a tím stá-
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lejší bylo jejich úsilí. Jejich vytrvalost je jedna z jejich stravy, a tato strava
koluje, skrze lásku v pohybu života a pomáhá těm kdo chtějí konat úsilí
dosáhnout vrcholu jejich míry. Ti nepotřebují dober země, a odmítají být
loutkami v drápech ďáblů, protože s těmi dobry anebo bez nich, oni jsou
pravdivými. Ale děti, které se nechávají svádět pozemskými dobry jsou v
nebezpečí že nedosáhnou vrcholu jejich míry, neboť podléhajíce pokušení,
ďáblové si mohou snadno sloužit jejich smysly aby je pokoušeli znovu a
znovu. 

Satan rád vyvolává situace ve kterých je těžké pro tyto děti odmítat jejich
napadání, neboť jejich slabost je v jejich smyslech. I děti které konají dobré
skutky života jsou v nebezpečí že padnou. Satan je zlo, on ví jak na to. Slouží
si vším co je kolem vás aby viděl vaší reakci na nějaký skutek života bez lásky.
On vás zkouší, chce poznat na jaké úrovni je síla vaší lásky. Proto si slouží
svými úskoky aby vás zaslepil, a vyvolává situace ve kterých vaše láska bude
kolísat, neboť si budete musit zvolit: tu opravdovou lásku anebo tuto osobní
lásku. 

 – Jak mnoho Božích dětí má rádo aby jejich smysly byly uspokojeny? Pomy-
slete: kdo rád uspokojuje svou zvědavost, kdo hledá pohodlí, kdo má
strach že nepozná lásku, etc? Tyto potřeby které sytí vaše smysly jsou pro
vás tak důležité že zlo v tomto světě bují. Satan si slouží vašimi smysly aby
znepokojoval vaší duši, a děti Boží které se necítí být zahrnuté dobrem si
slouží vším co je kolem nich i svým bližním abys se dobrem zahrnuly, a
neprochází skrze milosti od Pána který zahrnuje dobrem duši aby je tak
duše zahrnula dobrem: oni prochází skrze svou vůli. Pozor, špatné myš-
lenky, pohledy, naslouchání, slova, gesta i pocity které vás utěšují činí utr-
pení vaší duši. 

Dobra tohoto světa nemají duši, tvorové kteří létají, tvorové pod vodou,
tvorové na zemi i v zemi, žádný z nich nemá duši. Vy sami máte duši, a ta je
věčná. Satan a jeho ďáblové na vás útočí aby zahubili vaší věčnost. Sloužíce si
dobry tohoto světa aby vás sváděli, vaše smysly jsou stále na pozoru, a pro-
tože mají moc nad skutky života těch kdo se nestarají o svou duši, vy se
necháváte snadno ovlivňovat těmito Božími dětmi. 

Moji maličcí, tito ďáblové vědí že vaše láska má míru, a jejich nezdravá
inteligence neviditelná vaším očím jde tak daleko že vás oklamávají vaší
osobní láskou aby vás přivedli k tomu že se zničíte. Slouží si svým ďábelským
duchem aby vám zabránili si sloužit vaší opravdovou láskou; a takto, vy
nemohouce si sloužit sílou vaší lásky abyste odmítali jejich útoky, vaše míra
se udržuje malá. Pochopte že opravdová láska se dává poznat když přijímáte
opravdové dobro. Přijímat jen dobro, to je milovat se i v těch nejtěžších chví-
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lích, neboť neodmítáte tu opravdovou lásku: tu milovat Boha před vámi-
samými. Proto oni nechtějí abyste si volili tu opravdovou lásku. 

Čím více si volíte tu osobní lásku tím méně se staráte o tu opravdovou
lásku: tu vaší. Nemilujte se touto opravdovou láskou, a nebudete milovat
svého bližního touto opravdovou láskou. Vaši rodiče, váš manžel/manželka,
vaše děti, vaše vnoučata, vaši bratři a vaše sestry, ti kdo jsou blízko i daleko od
vás, jsou vaši bližní. Vaše skutky života živí jejich skutky života touto osobní
láskou: ’já, mně, mne’, i oni živí vaše skutky života, a vy se udržujete v tomto
postoji vůči vám-samým. 

Všímejte si vašich skutků života, to vám řekne mnoho o vaší volbě lásky. 

  • Chcete žít z vašich nashromážděných dober, zatím co si nepřestáváte činit
plány. 

  • Díváte se na své přátele, a posuzujete jejich skutky života abyste se tak vy
necítili vinnými. 

  • Říkáte že se milujete, zatím co vaše skutky života jsou proti vašemu zdraví
duchovnímu, mravnímu i fyzickému.

  • Konáte dobročinné skutky, zatímco počítáte čas který jste tomu dali. 

  • Živíte dobré city k vám-samým, zatímco vaše skutky ukazují opak. 

Což nevíte že vaše duchovní zdraví je zasaženo? Můžete vidět zdraví vaší
duše když zneužíváte vašich skutků života proti vašemu tělesnému životu.
Duše je ve vás a vaše tělo je její příbytek. Vším co do vás vstupuje a co živí jen
vaše smysly, se vaše tělo stává předmětem sedmi hlavních hříchů: závisti,
hněvu, mlsnosti, lakomství, pýchy, lenivosti, smyslnosti. To ve vás dává vzejít
bolestem které zasahují vaší duši i vaše tělo. 

  • Vaše myšlenky: myšlení svůdné, temné, zvrhlé, pyšné, samolibé, nená-
vistné, závistivé, nevraživé, sobecké, zlomyslné, nostalgické, zhoubné.

  • Tyto myšlenky živí vaše pohledy: pohled chladný, tvrdý, neklidný,
výsměšný, pokrytecký, potutelný, nedůvěřivý, omamující, dojatý, zvědavý. 

  • Tyto myšlenky a tyto pohledy živí vaše naslouchání: naslouchání skrblivé,
skoupé, nervozní, roztržité, vynucené, nesmlouvavé, podvádivé.

  • Tyto myšlenky, tyto pohledy, tato naslouchání živí vaše slova: slova obala-
mující, manipulující, panovačná, lživá, překroucená, posuzující, hněvivá,
nenávistná, rozhněvaná, osočující, přetvařující se, nejistá, křivá, prudká. 

  • Tyto myšlenky, tyto pohledy, tato naslouchání, tato slova živí vaše
pohyby: pohyb nešikovný, násilný, bezmyšlenkovitý, neopatrný, úmyslný,
nedbalý, nezralý, zvrácený, nelidský, svedený, pomalý, unáhlený, vratký,
líný, neslušný, prudký, ovlivněný, zastrašující, trestuhodný. 
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  • Tyto myšlenky, tyto pohledy, tato naslouchání, tato slova a tyto pohyby
živí vaše city: pocit pochybovačný, lhostejný, nadřízený, vinný, povýšený,
bázlivý, znepokojený, úzkostný, nevraživý, nemravný, nešťastný, zvrhlý,
skličující, směšný, nechápající, stísňující, euforický, pesimistický, nezávislý,
uvězněný, hanbivý, malomyslný. 

 – Co do vás může vstoupit? Strava skutků života všech dětí Božích. 

 – Může strava jejich zlých skutků života uvést do pohybu vaše myšlení, váš
sluch, vaše pohledy, vaše slova, vaše pohyby a vaše city? Ano, jestliže jste si
zvolili osobní lásku, neboť tato láska vás neživí láskou Boží, a pouze láska
Boží dává pokoj. 

 – Může strava jejich dobrých skutků dohlížet na to aby dala do pohybu vaše
skutky života? Ne, protože láska je opravdová, strava jejich skutků života
živí vaše skutky života láskou, a láska je svobodná. 

 – Nechá se bytost která v sobě nemá pokoj ovlivnit? Ano, protože její myš-
lení, její slova, její naslouchání, její pohyby a její city jsou živeny stravou
bez lásky. 

«Jednoho dne, jedno dítě když vidělo že nemůže otevřít svou zásuvku
psacího stolu ztratilo svůj pokoj. Jeho mysl v jeho bezmocnosti otevřít svou
zásuvku jej začala živit. ’Co budu dělat? Můj pas je v této zásuvce, a já ho
potřebuji. Za hodinu odjíždím.’ Marně ji prohlíželo ze všech stran, nevědělo
jak uvolnit zástrčku která se zaklesla. Rozhněvalo se: ’Tak ty se nechceš ote-
vřít, to uvidíme kdo vyhraje.’ Šlo pro kladívko; po několika úderech se mu
podařilo ji uvolnit. Otevřelo zásuvku, ale pas nenašlo. ’Kam jsem dal ten
famózní pas?’ Sklíčené, se posadí na svou postel. Ve svých spáncích cítilo tlu-
kot svého srdce. Dívá se na ručník který leží u něho, a najednou uvidí něco co
vyčuhuje pod ručníkem. Teď si vzpomíná že jej položil na svou postel.»

 – Vidíte, mé děti, co se vám stává když ztratíte svůj pokoj? Jste neschopné
prožívat s láskou situaci která se naskytne. Pokoj otevírá dveře lásce. Tato
bytost se nechala ovlivnit svým vlastním myšlením, a to ovlivnilo její
ostatní skutky života. Bytost která se nechává ovlivnit žije v bolavém těle,
a kvůli svým zlým skutkům života, její duše trpí. Satan vyprovokoval situ-
aci kdy bylo třeba aby si vybrala: opravdovou lásku nebo lásku osobní.
Protože si vybrala lásku osobní, její duše která dostává od Boha sílu kte-
rou potřebuje k tomu aby řekla ne Pokušiteli již nebyla schopna ji živit.
Pouze bezpodmínečná Boží láska zahrnuje opravdovou lásku milostmi
které dostává duše. Její podmínečná láska která potřebovala sílu své míry
lásky nebyla zahrnuta onou sílou, a ona nemohla konat to co měla konat:
dobré skutky života. 
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Bytost ovlivněná svými zlými skutky života bude nástrojem Satana. Ne že
by ji obýval, ale slouží si jí aby její skutky života živily skutky života nějaké
jiné bytosti ovlivněné jejími vlastními skutky života. Tyto dvě ovlivněné
bytosti se mezi sebou živí, a Satan vyprovokuje ještě další situace aby ovliv-
nily jiné bytosti které se nechaly ovlivnit jejich zlými skutky života. 

Pozor, všude ve světě kde je nějaká ovlivněná bytost, její skutky života vás
budou živit jakmile ztratíte svůj pokoj. Satan a jeho přisluhovači vás sledují, a
vaše chování jim toho o vás mnoho říká. Jestliže kvůli vašemu podněcujícímu
chování máte sklon k tomu abyste si učinili zadostiučinění, oni učiní vše
abyste spadli do jejich léčky. Zlo se kolem vás bude dále rychle množit:
hádky, roztržky, války, vzdorování, soběstačnost, lakomost, pomsta... aby vás
tak odcizilo od vašich dobrých děl. Zlo se ukazuje nad vámi pánem skrze
vaše chování, ví jak udržovat váš nezdravý vliv proti vám: on vás poslouchá
Satan; takto, on muže dále ovlivňovat vašeho bližního sloužíc si vaším chová-
ním. 

«Jednoho dne, jedna malá holčička chtěla mít nějakou panenku. Protože
chtěla aby jí byla poskytnuta ta panenka hovořila takto: ’To není nic zlého
mít panenku která se mnou bude mluvit, ta co mám ta nemluví.’ Když měla
tu panenku, umístila si ji pěkně na oči na svou postel. Ta holčička rostla a
chtěla mít pěkné šaty, a její šatník se zaplňoval. Věděla jak naplnit svůj život
slovy která ospravedlňovala její potřeby, a ti kdo ji poslouchali nic neříkali,
neboť ji znali a viděli že si často poskytla to co pro ní bylo potřebou. 

«Jednoho dne, protože měla ráda změnu, uviděla sporák na plyn; tato
potřeba vyměnit její elektrický sporák za plynový si v ní začala dělat místo.
Ale její kuchyň byla příliš malá, musila si to přiznat: bylo to příliš malé. Po
jednom naplněném dni, dostala návštěvu jedné přítelkyně, a ta ji řekla:
’Zamýšlím vyměnit svou starou ledničku. Jistě bych uspořila na elektřině.’
Tato ji řekla: ’ To je dobrý nápad. Já jsem také myslila že vyměním můj starý
sporák za plynový sporák.’ Ona ji odpověděla: ’Ach, dobře!’ Pocítila žárlivost:
’Ta bude mít to co já jsem chtěla mít již tak dlouho. Proč ona a já ne?’

«Právě si koupila svůj nový spotřebič; když k ní přišel onen doručovatel,
než odešel zeptala se ho: ’Znáte někoho kdo činí nějaké práce doma u lidí?
On jí řekl: ’Jaké práce?’ Ona odpověděla: ’Jako zvětšit kuchyň.’ Napsal jí na
papír jména dvou osob které vykonávaly tyto práce. Ještě ten samý den jim
zavolala: První jí řekl: ’Nyní nemám čas, ale za dva měsíce, ano.’ Druhý ji
řekl: ’Jedna osoba právě svou renovaci odložila na později. Tak tedy mám čas
pro vás. Za týden by se vám to hodilo?’ ’Jistě,’ řekla ona. Její spěch se dal pocí-
tit. Když jí řekl co by bylo možné udělat, nezdržel se aby ji nenabídl více než
to co žádala. 
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«Aniž by čekala, sdělila to své přítelkyni. Řekla jí že předělává svou
kuchyň aniž by mluvila o tom že má v úmyslu vyměnit ne jen svůj sporák, ale
také svůj nábytek. Ta druhá ji vyslechla a také ji zdělila své potřeby: ty její.
Práce pokračovaly a ten dělník ji povzbuzoval v jejích plánech, neboť seznam
prací se prodlužoval. A ona, aby se ospravedlnila vzhledem k tolika potře-
bám, projevovala kolem sebe svoji vděčnost vůči Bohu za tolik dobrodiní. Ti
kteří nic neříkali o jejích potřebách mohli před sebou vidět probíhat její způ-
sob jak si opatřovat to co chtěla. Jejich ticho bylo výmluvné: posuzovali její
chování kradmými pohledy a pocity závisti se skrývaly za jejich bezvýznam-
nými řečmi. A ti kteří neschvalovali toto přestavování trpěli když viděli jak
jedná proti sobě-samé. Aniž by ji chtěli posuzovat, nemohli se ubránit aby
nemluvili o těchto podle nich zbytečných pracích. 

 – Co společného měly tyto osoby v jejich životě? Jejich vlastní skutky života.
Chování jednoho ovlivňovalo druhého aby konal skutky života bez lásky
vůči sobě-samému. 

 – Jakou stravu nesli? Stravu egocentrickou. 

 – Pocházela tato strava ze skutků jiných dětí ovlivněných jejich vlastními
smysly? Ano, skutek života každého dítěte živen skutkem života každého
dítěte přinášel svou stravu. 

 – Bylo jejich chování odlišné pro každé dítě? Ano, každá osoba si volí konat
své skutky života. Ale ta špatná strava každého skutku života živí život
osob které nejsou v pokoji. Ta špatná strava ovlivňuje tyto ovlivnitelné
osoby aby konaly to co je zlé v Božích očích. Děti Boží které se nechávají
ovlivnit svými smysly jsou citlivé. To co je na jejich zevnějšku je zasahuje, a
Satan udržuje tuto citlivost. 

 – Jak? Skrze lásku, v pohybu života kudy vše prochází a kam se vše vrací:
skutky života těch citlivých dětí které živí skutky života citlivých dětí, a
ony zase živí skutky života citlivých dětí. Je to jako zrnko které se zaseje
do země, to se živí tím co dostává, a to co dostává z ní učiní rostlinu která
bude dávat to co je. Zelenina je utvořena k tomu aby živila a její tělo bude
mít dobrou chuť nebo nedobrou chuť: vše záleží na tom co dostala. 

Váš duch se musí vyživovat láskou, a aby se vyživoval musíte se odevzdá-
vat v Duchu Božím. Bůh vám dal svou bezpodmínečnou lásku a vaše láska
jenž se stala podmínečnou kvůli vaší volbě vám dává to co vy přijímáte:
opravdovou lásku nebo lásku osobní. Jestliže si zvolíte opravdovou lásku, váš
duch se bude živit láskou a váš duch lásky bude otevřen lásce Boží. Budete
chtít žít jako já, Ježíš, jsem žil na zemi, a váš duch se otevře lásce ke každému
z vás, a vy vstoupíte do všestranné lásky. Neustanete věřit, neboť vše bude
možné. 
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Mé děti, mějte ducha v Bohu a váš duch zvítězí nad tímto světem. Jste
živoucí, tedy žijte vaší přítomnost. Buďte v životě, Bůh vám jej dal. Nepřestá-
vejte se zlepšovat, čiňte úsilí, je toho tolik co je třeba se naučit aby se stalo
opět dokonalým. Hleďte na vaše chování, to vám ukazuje váš život. 

 – Za prvé, se zastavte nad přítomností: živí vaše mysl vaše pohledy, vaše
naslouchání, vaše slova, vaše pohyby a vaše city opravdovou láskou? 

 – Za druhé, ve vaší přítomnosti: živí vaše skutky života všechny skutky
života všech dětí Božích? 

 – Za třetí, je váš duch v přítomnosti v pokoji s vaší minulostí pro vaší
budoucnost? Když je váš duch v pokoji, to co si dáváte v okamžiku kdy
myslíte, to je strava lásky; ale když je váš duch znepokojen, vaše myšlení je
bez lásky: činíte si utrpení a činíte utrpení svému bližnímu, a toto utrpení
se vám vrací. Takové myšlení je proti životu: tomu vašemu i vašeho bliž-
ního, neboť život živí život, a vy jste živí. Vše se děje ve vás protože váš
duch je ve vás; proto je prvořadé abyste v přítomnosti byli bytostmi lásky
a tak živili život vašimi skutky lásky. 

 – Proč bytostmi lásky v přítomnosti? Protože život není mrtvý ani nepří-
tomný. Jestliže se v přítomnosti živíte láskou díky dobrým skutkům
života, a když začnete myslet na to co se již stalo, budete mít sklon vkládat
lásku tam kde nebyla. 

 – Jak se to může stát? Živíce vaše skutky života opravdovou láskou v pří-
tomnosti, vaše přítomnost i vaše minulost činí jen jedno, protože vaše
skutky života v přítomnosti přijaly vaše skutky života z minulosti s tím co
je ve vás: láska. V tomto okamžiku, vy žijete jakožto bytosti lásky, vzhle-
dem k tomu že jste si vědomi lásky která vás obývá, a to se může dít jen v
přítomnosti; tudíž, když myslíte nebo hovoříte o skutcích minulého
života, zůstáváte takoví jací jste: láska. 

 – Ale jestliže v přítomnosti, vaše strava je temná kvůli vaším zlým skutkům
života a vy myslíte na to co se již stalo, budete mít sklon dávat lásku tam
kde nebyla? Ne, neboť vaše skutky života v přítomnosti dávají a dostávají
stravu bez lásky, a protože vaše přítomnost přijímá vaší minulost, nemáte
sklon dávat lásku tam kde nebyla. 

Jste to vy kdo znovu oživujete vaší minulost, aniž byste tam dávali lásku, a
ty zlé skutky minulého života vstupují do vašeho přítomného života, a vaše
zlé skutky minulého života živí vaše zlé skutky přítomného života tím co je
mrtvé. Vaše skutky minulého života které nebyly láskou jsou bez života pro
vaší přítomnost, a ve vaší budoucnosti budete prožívat vaše skutky života
které byly živeny mrtvou stravou: to jsou vaše následky. 
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Nesuďte minulost, neupravujte vaší přítomnost podle minulosti abyste
tak neodsuzovali váš budoucí život k tomu že budete žít vaše skutky života v
následcích vašich skutků minulého a přítomného života. Láska nesoudí,
láska neodsuzuje a láska nezabíjí, neboť láska v přítomnosti přijímá minulost
aby tak rostla. Ti kdo prožívají namáhavě svou přítomnost kvůli zlým skut-
kům minulého života se odsoudili k tomu že budou prožívat své skutky
života které jsou živeny něčím co je cizí životu: Satan dal kolovat v pohybu
života, skrze lásku, svůj jed slouže si skutky života těch kteří se nechali ovliv-
nit těmi kdo řekli ne životu věčnému. 

Za dávných časů, Boží děti poznávaly následky svých zlých skutků života,
a odmítaly lásku která přetváří zlo v dobro. Jejich minulost, jejich přítomnost
a jejich budoucnost byla naplněna skutky života proti životu, neboť přijaly
zlo, a jejich skutky života se živily smrtí, vystoupily z věčné lásky: z života
věčného. Jste stvořeni pro lásku ne pro beznaděj, hněv, pomstu a nenávist. Co
z vás může učinit bytosti bez pokoje, bez odpuštění a bez lásky? Satanův jed
ve vás. 

Vy máte schopnost přijmout nebo odmítnout zlo které se ve vás bouří.
Udržte si svoji naději, máte ve svém těle život a ten se pohybuje. Jste živí a
vaše dobré skutky vnějšího života činí že se váš život udržuje ve své síle. To co
je vnější musí projít časem lásky kdy láska ponoří to co je před vámi do vaší
lásky, a to v pokoji vy můžete přijmout dobrou stranu života a odmítnout tu
špatnou stranu, neboť láska podle vašeho rozhodnutí dá vstoupit tomu co je
přijato anebo zabrání vstoupit tomu co je vámi odmítnuto.

Vyjádřené myšlenky druhých, vysvětlené pohledy jiných, opakované
poslouchání druhých, slyšená slova druhých, prožívané skutky druhých a
pocítěné city druhých, když jsou vámi přijaté vstupují do vás a slučují se s
vašimi skutky života, a toto vše činí integrálně součást vás. 

 – Co se stane s vašimi skutky života? Již nejsou vlastnictvím vás-samých:
vaše skutky života nesvědčí o vás samých, neboť se podobají ostatním. 

 – Co se s vámi stane když musíte učinit nějaké rozhodnutí v nějaké abnor-
mální situaci, jako oznámení rakoviny, propuštění z práce, rozvodu,
války....? Vše záleží na tom co vás obývá. Jestliže v sobě máte opravdovou
lásku, nenecháte se ovlivnit vnějškem, a váš život zůstane láskou k Bohu,
k vám-samým i k vašemu bližnímu. 

 – Na příklad, když myslíte na vašeho souseda který obdělával své pole činíc
krásné brázdy, a to vás v přítomnosti naplňuje radostí, proč? Protože tato
radost, to je strava kterou vám dal jeho skutek života, a to že myslíte na
tento skutek života který byl vámi přijat, vás znovu živí. 
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Vaše opravdová láska pociťuje vliv této stravy která živila všechny vaše
skutky života, a vaše skutky života v přítomnosti živí skutky života vašeho
bližního. Opravdová láska z vás činí před Bohem dobrou bytostí k vám i k
vašemu bližnímu. 

Ale když v sobě živíte osobní lásku a myslíte na někoho kdo vykonal sku-
tek života který vás pohoršil, toto vám přináší svůj dluh: necháváte se znovu
ovlivnit vašimi smysly. To co jste viděli a co je nyní ve vás dává ve vás zrodit
novému výběru: vy jste viděli, a láska vás nechala vstoupit do času lásky, a vy
jste přijali: láska do vás tedy nechala vstoupit tento čin který byl ve vašem
zevnějšku. 

Tato osobní láska vás činí soudcem toho co jste viděli. Neživili jste váš
skutek života stravou lásky, protože jste se nechali ovlivnit vaším vlastním
citem: tím samým citem který jste pocítili když jste byli před nějakým skut-
kem života bez lásky. V přítomnosti ta osobní láska zabránila vaší opravdové
lásce aby vám dala pocítit odpuštění. 

Vaší láskou nebyla opravdová láska, ale láska osobní, a to zatížilo vaše
malé ’já’ a skutek života který jste viděli pocházel od někoho kdo prožíval své
’já’: ono ’já’ vás manipulovalo. Tím že jste myslili majíce v sobě osobní lásku,
přijali jste znovu prožívat vaše skutky života: ty vaše i ty vašeho bližního, a to
činí spoušť ve vás i ve vašem bližním. 

Mé děti, když v přítomnosti láska mlčí, je ve vás něco co bere místo lásky:
egoizmus. Vy i všichni ti kdo přijímají2 to co je proti lásce jste učinili že přijí-
máte to co je proti vám-samým protože přijímáte tuto osobní lásku. Tato
láska je klamná, je proti vám: odděluje vás od druhých. Vy jste stvořeni
abyste dávali lásku Bohu, vám samým a vašemu bližnímu. 

Než se stala vaše láska podmínečnou, vaše bezpodmínečná láska z vás
činila bytosti jednoty: ta samá láska pro každého z dětí stvořených aby milo-
valy Boha, váš život i ten ostatních, takový jaký jej chtěl Bůh. Ale vaše láska
již nemá svou moc kvůli vaší podmínečné lásce. Vězte že ona má svou sílu a
že tato síla je ve vás. Když žijete jakožto dobré bytosti s vaší láskou která
pochází od Boha, milujete se všichni s vaší mírou lásky. 

Čím více dobrých skutků života vy budete konat, tím větší váhu bude mít
vaše míra na váze a tím více vy poznáte vaší opravdovou lásku. Nenechávejte,
skrze váš život, kolovat Satanův jed v pohybu života, to on si slouží vašimi
skutky aby jej nechával kolovat v životě. 

2. Vy a všichni ti kteří nevidí zlo jenž manipuluje děti kterými jste se stali, kvůli vaší osobní lásce,
jste bez obrany před tím co je proti opravdové lásce. 
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 – Co je to za jed? Jeho ’já’ které živí vaše ’já’. Je to on, Satan kdo řídí v pří-
tomnosti váš život s tím co je ve vás, sloužíc si tím co je na vašem
zevnějšku. Není ve vás nikdo kdo by vás nutil žít to co vy nechcete žít, vy
sami jste si zvolili život který vedete. 

 – Když posloucháte nějakou muziku, může ta ovlivnit vaší duši? Ano,
neboť každá musika pochází z nějakého skutku života vykonaného někte-
rým dítětem Božím. Jeho skutek života byl živen jeho skutky života a
skrze lásku, v pohybu života živil život a v pohybu života se mu jeho
strava opět vrátila; tak tedy, váš poslech dostává stravu lásky anebo stravu
bez lásky, vše záleží na lásce jakou měl: opravdovou lásku anebo lásku
osobní. 

To samé je s vašimi pohledy, s vašimi slovy, s vašimi, pohyby a s vašimi
city. Každé dítě Boží má v sobě lásku, a s tou jeho láskou bude konat své
dobré skutky života. Nebuďte nástroje v rukou Podvodníka který rád provo-
kuje situace ve kterých se objevíte před volbou kterou musíte vykonat. On
vás zná. Váš charakter, vaše chutě, vaše touhy, vaše fobie, vaše obavy, vaše
strachy, vaše slabosti, vaše představy a vaše cíle, on si tím umí sloužit, neboť je
to on kdo vám dal poznat zlo udržujíc ve vás vaší osobní lásku. 

Vaše osobní láska vás vzdálila od vaší míry lásky.

  • Jsou děti jejichž váha jejich míry neváží nic na váze lásky. Nemilují Boha,
nemilují ty které praktikují nějaké náboženství ať je jakékoliv. Láska k
nim-samým a k jejich bližnímu neexistuje, neboť oni nemilují; to co chtějí
je: živit se sedmi hlavními hříchy. Jejich zloba je ďábelská. 

  • Jsou děti, jejichž váha jejich míry váží velmi málo na váze lásky. Nevěří v
Boha. Zdá se jim směšné následovat nějaké náboženství. Láska k nim-
samým je bez života. Mají srdce ze železa vůči utrpení svého bližního.
Živí se sedmi hlavními hříchy. 

  • Jsou děti jejichž váha jejich míry váží trochu víc na váze lásky. Jsou lho-
stejní k mému Skutku Života a jsou lhostejní k těm kdo následují nějaké
náboženství. Láska k nim-samým nemá žádnou cenu; protože nevidí
žádný zisk z lásky ve svém životě, nekonají úsilí aby milovali svého bliž-
ního. Ti také se živí sedmi hlavními hříchy. 

  • Jsou děti jejichž váha jejich míry váží středně na váze lásky. Nejsou si jisté
že je miluji. Mají potíž konat skutky lásky k sobě samým i k svému bliž-
nímu. To co motivuje jejich život, to je duch tohoto světa: odchylné vědy,
věda a technologie, vynálezy, unikátnosti, ukazování se. Jejich skutky
života živeny jejich slabými skutky života kvůli duchu tohoto světa se
nevyhýbají svým následkům náležícím sedmi hlavním hříchům: i když
rády konají dobro, konají také zlo ve svém každodenním životě. 
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  • Jsou děti jejichž míra váží nad průměr na váze lásky. Jsou přesvědčeny že
konají to co se má konat vzhledem k zákonům Božím. Rády konají skutky
lásky k sobě-samým a ke svému bližnímu, ale neposlouchají vždy v sobě
hlas který jim říká aby dávali pozor. Když si řeknou: ’Udělám tohle a
vyhnu se tomuto’, jejich skutky života se živí jejich dobrými skutky života,
ale nevyužívají všech skutků života které byly očištěny mou Krví, neboť
jim chybí sebeodevzdání. Nechápou že jejich vnitřní pokoj dostává dob-
rou stravu ze všech skutků života když jsou úplně odevzdány v Bohu.
Nechápou že pouze pokoj činí jejich skutky života láskou, neboť jen Bůh
živí jejich podmínečnou lásku svou bezpodmínečnou láskou. Kdyby chá-
paly svou lásku k sobě-samým, byly-by tak silnými že by vše daly Bohu, a
odmítly by nečisté duchy kteří činí že se vidí odlišné od těch kdo na mne
nedbají, kdo je očerňují, kdo nekonají to co by měli konat. Tyto děti jsou
zamilovaní do svých dobrých skutků života, a to je zaslepuje vůči mé
nekonečné lásce ke všem Božím dětem. Jsou dobří ke svému bližnímu, ale
nejsou vždy věrné lásce k sobě-samým a jejich bližnímu. «Otče, odpusť
jim, oni nevědí co činí»: má slova byla pro ně taková jako byla vůči tomu
nejhoršímu zločinci. Jejich opravdová láska a osobní láska v nich se stýká s
osobní láskou jejich bližního, a Satan provokuje situace ve kterých hovoří
o zlých skutcích života svého bližního místo aby mi je dávaly. Jejich dobré
skutky života před těmi zlými skutky života činí že neokoušejí své lásky s
jejich plnou mírou. Upadávají do pokušení sedmi hlavních hříchů aniž by
v nich zůstávaly, a opět do nich upadávají. 

  • Jsou děti jejichž míra váží hodně na váze lásky. Jejich láska ke mně je bez
hranic. Jsou připraveny trpět pro svého bližního. To co pro ně je důležité v
jejich životě, to je láska k Bohu: vše pro Boha který dal svůj Život z lásky
k těm které miluje. Chtějí konat to co Bůh žádá. Jejich utrpení je daro-
váno Tomu který je zahrnuje svými milostmi. Jejich skutky života dávají
těm které milují sílu kterou potřebuje jejich láska, aby tak jejich skutky
života byly v moci lásky. Nenechávají si nic pro sebe, vše patří Bohu. 

  • Jsou děti jejichž míra se rovná jejich lásce na váze lásky. Ty jsou v Bohu,
jejich skutky života jsou živeny pouze mým Skutkem Života. Jsou to
pouze Boží děti které nechtějí nic jiného než konat Vůli Boží. Svou
důvěru vkládají pouze v Boha a jejich víra je ta Boží, ne ta jejich. Jejich
skutky života živí skutky života dětí Božích jejich láskou v Bohu. Dávají
svůj život z lásky ke svému bližnímu. 

Mé děti, jak je dobré hovořit k vám o lásce. Vaše skutky života vám
mohou přinést štěstí, vám kteří vidíte okolo sebe tolik neštěstí! Můžete
pomoct vašemu bližnímu poznat co je dobré pro jeho věčný život i jeho život
na zemi, neboť nesmí zapomenout kým je: každý je dítětem Božím. Vy
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všichni potřebujete lásku abyste byli šťastní, je to láska která vám dává vstou-
pit do pokoje, radosti a lásky. 

«Jednoho dne, jedno dítě odešlo z domu aby našlo cestu ke štěstí. Na
cestě vidí osoby, které se potloukají před vitrínami obchodů. Zamíří k nim
aby vidělo co je tak přitahuje. Za pár minut zjistí že jej již nezajímají tyto
tretky. Pokračuje na své cestě a uslyší nějakou muziku. Zastaví se a povšimne
si že více osob učinilo to co on; oni také chtějí slyšet tu muziku která vychází
z vnějších mikrofonů nějakého obchodu. Poslouchá, a poznává že v sobě
nemá žádnou přitažlivost k této hudbě. 

«Pokračuje ve své cestě, a sotva ujde několik metrů nachází se před těžkou
volbou: jeho cesta se rozděluje na dvě, a obě dvě udávají to samé místo. Ptá se
jakou cestou by měl jít. Na tabuli je napsáno: na pravo cesta bez zatáček a
vlevo cesta se zatáčkami. Vybere si tu vlevo. Na této cestě, potkává odvážné
osoby, osoby rozhodnuté pokračovat i přes prudké svahy, osoby které jdou
vpřed aniž by si stěžovali na únavu která je vidět v jejich tváři, a osoby které
jim přicházejí na pomoc aby šli dál vpřed, a to zahřívá jeho srdce. 

«Jde několik hodin, když v dálce uvidí jinou tabuli která udává konec
cesty. Když přijde na konec této cesty, nachází se před velkou asfaltovou ces-
tou kde jezdí auta velkou rychlostí. ’Co udělám?’, říká si. Nechce se zastavit,
chce pokračovat po dobré cestě. Ve svém nitru, prosí Boha: ’Pomoz mi
pokračovat na cestě která mne zavede ke štěstí’. Pojednou uvidí malou
tabulku skrytou v lesíku; je tam napsáno: pro chodce a šipka ukazuje vpravo.
Rozhodne se že půjde vpravo: ’Díky můj Bože’. 

«Přijde k úplně malé pěšince která jej vede do nějakého tunelu. Tak může
projít pod tou velkou asfaltovanou silnicí. Na druhé straně jsou osoby které
jdou s batohem na zádech. Přiblíží se k nim a zeptá se: ’Kam jdete?’ Odpoví-
dají: My jdeme již mnoho a mnoho dní, jiní již mnoho a mnoho týdnů, jiní
již mnoho a mnoho roků, neboť jsme pocítili v našem srdci že máme opustit
ducha tohoto světa a odejít opouštějíce vše co nám tento svět dal poznat. Tak
tedy jsme nechali za sebou to co se nám nezdálo užitečné pro tuto cestu. Na
cestě jsme si povšimli, že čím více se vzdalujeme od toho co nás přitahovalo
tím více se náš život osvobozuje od svého těžkého břemena. 

«’Šli jsme vpřed lehčí v sobě, a cesta se stala snadnější. Přes překážky i
dlouhou dobu cesty, se vše stávalo snadným. Dnes my víme, že jsme učinili
dobré rozhodnutí následovat to co nám říká naše nitro. Tento batoh, to je to
co nám zbývá jako břemeno a my jej poneseme tak dlouho až bude pro nás
láskou, neboť nepozorností naše zlé skutky života živily skutky života našeho
drahého bližního. S láskou, se učíme si odpouštět. 
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«Je tak dobré být spolu. My nejsme sami na cestě štěstí. Potkali jsme jiné.
Pojď, pojď s námi. My se rádi dělíme o naší radost kterou je konat to co Bůh
nás žádá abychom konali’. Zeptá se jich : ’Co žádá Bůh?’ Odpovídají: ’Pomá-
hat všem těm kdo chtějí poznat opravdové štěstí. Uvidíš, na naší cestě, jsou
osoby které potřebují pochopit že to opravdové štěstí, je láska: ta která nás
obývá a která činí že jednáme jakožto bytosti lásky’. On tedy našel svou cestu:
cestu štěstí.» 

Mé děti, jak bude těžké vstoupit do vašeho nitra jestliže neopustíte ducha
tohoto světa. Žít v tomto světě neznamená počínat si jako tento svět. Můj
svět lásky se buduje s dětmi lásky. To s dětmi tohoto světa se stavěly věže
Bábelu, to s dětmi tohoto světa se stavěly zdi k rozdělení, to s dětmi tohoto
světa války pokračují, to s dětmi tohoto světa se zlo udržuje. Děti tohoto
světa činily skutky života proti životu, a ony samy se budou zodpovídat za
své skutky života u jejich soudu. Činily vše se svou svobodou a s touto samou
svobodou si dají rozsudek: přijmout život věčný anebo věčnou smrt.

Mé děti, můžete vy s vaší dobrou vůlí, samy budovat nový svět? Ne, ale s
Vůlí Boží, ano. Bůh vám ukazuje že to všechny spolu spojené jej můžete
budovat. To co je ve vás, to je život a v životě, tam je láska. Láska vám ukazuje
kdo jste. Muži i ženy dobré vůle vždy chtěli budovat svět ve kterém by chudý
jako bohatý mohli žít spolu. Bůh vás učí konat skutky lásky kterými se
bohatý i chudý budou milovat s jejich podmínečnou láskou, a jednoho dne,
ten bohatý i chudý učiní místo dvěma dětem stvořeným k obrazu Božímu.
Vaše skutky lásky jsou mluvou vašeho ’ano’ Lásce. Konat dobré skutky
života, to je chtít plnit Vůli Boží, to je uznávat že Bůh je Stvořitel a sloužit si
obdrženými talenty ke konání děl která ukazují vaší lásku k Bohu, jenž je
Všemohoucnost.

Vaše skutky života jsou důkazem že jste utvořeni pro lásku. Když se večer
vaše skutky života vykonané během dne ve vás dávají pociťovat, a protože se
živily vaším životem lásky vy ve svém duchu nacházíte odpočinek: je to vaše
láska která vám dává tento stav bytí. Ale když nenacházíte odpočinek, láska
vám ukazuje že vaše skutky života se živily vašimi skutky života bez lásky k
vám-samým a k vašemu bližnímu: nechali jste do sebe vstoupit něco co vypu-
dilo váš pokoj. Toto něco nebylo láskou k Bohu, k vašemu bližnímu ani k
vám. 

 – Proč války, vzpoury, práva, rozdělení.....? Tam kde není pokoj, tam není
láska. 

 – Když někdo řekne: ’Ten není od Boha, ten je lhář, on je ten nepravý Kris-
tus’, jak budete reagovat? Je to láska která vám dá vstoupit do času lásky
kdy vše bude ponořeno do vaší lásky, a protože již v sobě nemáte bezpod-
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mínečnou lásku, to co budete slyšet bude ponořeno do vaší podmínečné
lásky. 

 – Pochopili jste že bezpodmínečná láska může vyživovat vaší podmínečnou
lásku když konáte skutky lásky? Je důležité konat skutky lásky aby se tak
zůstávalo v lásce abyste tak v sobě pociťovali váš pokoj. Dobré pocity jsou
ovocem lásky, a vaše dobré skutky života jsou ponořeny do stravy lásky
když vaše city jsou dobře udržovány láskou: tak ve vás kraluje soulad. 

 – Vaše skutky života nesmí drtit lásku. Což Bůh obviňuje své děti z toho že
jsou zločinci, lháři, podvodníci? Bůh Otec dal svého milovaného Syna z
lásky aby všechny nečisté děti byly spaseny, Bůh Syn zemřel na Kříži z
lásky aby vytrhl zlo z dětí Božích a Bůh Svatý-Duch sestoupil v podobě
jazyků aby jim dal pochopit že děti Boží jsou pod vlivem zla když se
dopouštějí zlých skutků života.

 – Proč tolik lásky a tolik světla? Abyste uviděli a pochopili že Bůh miluje
bezpodmínečně všechny hříšníky bez výjimky a že všechny děti Boží to
musí dělat také tak. Hřích pro vás je zlý. Já jsem vždy obviňoval zlo
jakožto příčinu všeho neštěstí. Buďte k sobě láskou a pochopíte že pouze
zlo ve vás je příčinou vašich zlých skutků života. 

 – Kdysi, mne obvinili z toho že jsem zločinec, lhář, podvodník. Jak na to
reagovali ti kdo slyšeli tato slova? Dav křičel: ’Ukřižujte-ho’. Mé děti, já
miluji hříšníka a nenávidím hřích který hříšníka mučí. 

Jestliže se některé osoby nedají cestou štěstí, nenajdou na své cestě osoby
které konají skutky lásky vůči svému bližnímu. Půjdou sami po své cestě
která je zavede k tomu že poznají svá utrpení. Tyto osoby jsou oběťmi Satana
a ti kdo je následují jsou také oběťmi Satana. Já neobviňuji jejich rozhodnutí
a neodsuzuji jejich skutky života, protože jsem se dal z lásky abych je zachrá-
nil z moci Satana, aby se tak vzpamatovali a pokračovali ve svém životě, a aby
vy jste je našli v okolí cesty a tak jim pomohli konat dobré skutky života. 

Učte se je milovat takové jací jsou, i když jejich zlé skutky života živí zlé
skutky života vašeho bližního: vaše skutky života mají sílu lásky. To v pokoji
vy jim přinášíte svědectví lásky. Satan vám nemůže obstarat opravdové pocity
radosti, pokoje a lásky, ten je iluzionista; pestrobarevně popisuje nějaký
pokoj těm kdo jednají sami a tento klamný pokoj se rozpadá, ale když vaše
skutky života jsou v síle lásky, oni vidí to nejlepší z nich-samých. 

Kdysi, Boží děti činily zlé skutky života, a od toho času strava jejich
skutků života živila skutky života, a já jsem přišel na zem abych vzal všechny
skutky života do mne, a živil jsem vaše skutky života mým Skutkem Života;
dal jsem své Tělo a svou Krev za stravu, a od onoho času, můj Skutek Života
živí vaše skutky života. 
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 – Myslíte, mé děti, že před mým příchodem, nebyly mezi těmito dětmi děti
které konaly skutky lásky? Jejich podmínečná láska byla živena bezpodmí-
nečnou láskou Boží. Jejich špatná rozhodnutí vzhledem ke zlým skutkům
života je zavedla k utrpení. Volaly k Bohu a můj Otec jim poslal proroky, a
ony doufaly v příchod Mesiáše. 

Bylo třeba aby jejich skutky života obdržely lásku k tomu aby mohly volat
a doufat v můj příchod. Jejich skutky života byly živeny skutky života pro-
roků, neboť můj Otec je živil svou láskou. Během staletí, konaly skutky lásky
a skutky bez lásky. Jejich skutky života se smísily s těmi kteří nechtěli vidět,
ani chápat že přijde Mesiáš. Když jsem mezi ně přišel, byli tam někteří kteří
pomáhali ostatním věřit ve mne a byli tam někteří kteří šířili tu dobrou
zprávu: Mesiáš přišel. 

Jejich skutky života se živily mým Skutkem Života, a jejich strava se
mísila se stravou těch kteří neviděli můj Skutek Života lásky: ta dobrá i ta zlá
strava se smísila a to v nich dalo vytrysknout síle. Jsou to ty dobré skutky
života jenž změnily jejich srdce z kamene v srdce z těla. 

Mé děti, vaše tělo má v sobě můj Skutek Života a vaše skutky života
dostávají stravu z mého Těla a z mé Krve. Vše co jsou děti mého Otce kvůli
jejich skutkům života, jsem já očistil. Ty které jsem vyvolil pro tento čas očiš-
tění mají v sobě můj Skutek Života, a vy moji vyvolení, vy přijímáte mé Tělo
a mou Krev, a to živí vaše skutky života, a čím více tomu budete věřit tím více
vaše skutky života budou ve své síle lásky. 

Věřte v to co jsem pro vás učinil, buďte láskou k sobě i k těm které jsem
očistil: vše je vykonáno. Má moc je ve vás a když vaše skutky života jsou v síle
lásky, skrze lásku, v pohybu života moc lásky zasahuje všechny skutky života
a můj Skutek Života, vítěz nad smrtí, uzdravuje zranění a ty zlé skutky
života se proměňují v dobré skutky života. 

Mějte důvěru v to čím jste: dětmi Božími které byly očištěny. Pamatujte si
že vaše skutky života konány s opravdovou láskou živí váš život, a váš život že
živí život v pohybu života, skrze lásku, a život jenž je živen živí váš život: vše
se vám vrací. Vaše úsilí bude odměněno, a vy to budete pociťovat v každo-
denním životě. Vaše práce a vaše volné chvíle budou radostí pro všechny děti
Boží. 

Mé děti, vlévám do vás milosti lásky aby tak vše co pro vás je dobré bylo
vámi přijato, neboť vy ještě musíte žít v tomto světě kde vše je jen vnější. Tyto
milosti lásky budou živit vaší podmínečnou lásku, a až budete potřebovat
útěchu, to v sobě-samých najdete sílu pokračovat. Ve vás, tam jsem já, Láska,
a já tam budu. Mějte úplnou důvěru v Toho kdo vás bezpodmínečně miluje,
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vše jsem pro vás vykonal. Je na vás abyste jedli tuto stravu lásky a tak se nau-
čili milovat mne bezpodmínečně. 

Ježíš

STRACH NIČÍ VÁŠ ŽIVOT

Moje děti lásky, JÁ JSEM je ve vás, a dal jsem se za vás. Svou smrtí, jsem z
vás učinil děti čisté pro svět lásky. Vy nejste otroky ducha tohoto světa; skrze
lásku jste svobodnými dětmi, a je na vás abyste se rozhodli nechat se živit
Duchem Božím. Aby se pochopila tato slova, je důležité mít důvěru v Boha.
Aby se mělo důvěru ve vašeho Boha, je třeba zemřít ve mně. Nebojte se
opustit ducha tohoto světa, ten nemá to co já pro vás mám. Já jsem Moc,
mám v sobě sílu kterou potřebujete abyste přemohli vaše strachy které duch
tohoto světa ve vás živí.

 – Jak mnozí z vás užívají tato slova: ’mám strach’? Je jich mnoho, mnoho,
mnoho. Tyto děti si neuvědomují že si nedůvěřují, a protože jim chybí
důvěra k sobě samým, cítí se neschopnými činit úsilí nezbytné k tomu aby
přemáhali své strachy. Mé děti, vaše myšlení, váš pohled, vaše naslou-
chání, vaše řeč, vaše činnost a vaše cítění jsou všechno skutky života, je
třeba se starat o to co vám patří. 

 – Je třeba abyste se starali o každý z vašich skutků? Ano, protože vaše
skutky života jsou součástí vašeho těla, a vy máte jen jedno, a to je po
celou věčnost. 

 – Četli jste, že ano, že cítění je součástí skutků života? Když pocit který
cítíte je dobrým pocitem, vaše skutky života dostanou dobrou stravu, ale
jestliže je špatný, vaše skutky života dostanou špatnou stravu, a strava
vašich skutků života bude živit skutky života vašeho bližního, a vaše
strava která živila jejich skutky života a která se stala stravou jejich skutků
života bude znovu živit vaše skutky života. 

 – Proč? Protože v pohybu života, skrze lásku, dobrá nebo špatná strava
všech vašich skutků života se vám vrací. 

Je na vás samých abyste se rozhodli přijít na pomoc vašemu bližnímu začí-
najíce vámi-samými, ale jen Bohu patří právo dát vám milosti které vám
pomohou to uskutečnit. Já jsem Všemohoucnost, Svrchovaná Bytost milosti.
Všechny milosti které potřebujete abyste přemohli zlo které vám bude chtít
brát odvahu, ty vám dám, ale je na vás abyste mne o ně požádali. Potřebujete
milosti k tomu abyste byli dobrými k sobě-samým, a abyste zůstávali dob-
rými je třeba abyste byli silnými v protivenství. 
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Vidět a chápat že vaše skutky života vás budou musit živit láskou a živit
láskou všechny vaše bratry a sestry záleží na stavu vašeho nitra. Já jsem Spra-
vedlnost a moje spravedlnost je láska. Když konáte dobro, nechávám to
dobro vás živit. Toto dobro, to vy k sobě přitahujete, a vaše podmínečná
láska je živena bezpodmínečnou láskou, o tom nepochybujte. Já ve vás uzdra-
vím zranění aby tak vaše skutky života byly ve své síle lásky. Vaše skutky
života byly očištěny, ale staly se nemocnými v důsledku vašich zlých náklon-
ností protože jste netěžili z milostí mého Skutku Života. 

Kvůli vašim nemocným skutkům, jste nechali ducha tohoto světa vás
nakazit jeho činnostmi proti lásce. Dal vám poznat svá díla, a vy jste je přijali.
Čím více jste přijímali jeho díla, tím více se duchu tohoto světa dařilo nechat
vniknout do vašeho nitra strach. Strach se tam usadil, a když tam jednou byl
doma vaše nitro se otevřelo tomu co bylo proti vám, a to co bylo proti vám
bylo proti životu věčnému. Strach si učinil z vašeho nitra své útočiště; vaše
útočiště jenž se stalo jeho útočištěm se otevřelo aby nechalo vstoupit modlář-
ství. 

Ano, moje děti, vy jste milovali to co bylo z tohoto světa více než vás-samé
a vašeho Boha jste nechali samotného. Tím že jste nechodili hledat ty co se
ztráceli, odchýlili jste se od správné cesty, od té která vás vedla k nim. Tím že
jste rádi dělali to co vám navrhoval tento svět, jste přijali žít tak jak to chtěl
tento svět. Dnes, bují zlo protože jste si všichni zvolili milovat to co pochá-
zelo od něho. Nechal jsem zlo aby vás živilo, tak jak jste si to zvolili, a vy jste
poznali vaše následky. Měl jsem moc učinit aby vaše následky zmizely, ale co
by jste se byli bývali naučili? Nebyli byste se naučili chtít můj svět lásky. 

Můj svět lásky bude utvořen jen pro děti mého Otce. Učím vás si odpouš-
tět s mými milostmi očištění, neboť to co jste učinili bylo očištěno. Když
některé dítě miluje Boha více než sebe-samého, naprosto důvěřuje v můj
Skutek Života: žije svůj život konaje skutky lásky které jej živí a živí jeho
bližního. 

 – Cokrát jste slyšeli: «Milujte svého bližního jako sebe-samé»? Tato slova
jsou ve vás; ta vám dají sílu jít v před ve světě který myslí jen na to aby se
obohatil aniž by se staral o svůj duchovní život. Byli jste piony které slou-
žily tomuto světu, dnes jste mými vyvolenými abyste vytrhli z jeho moci
děti vašeho Otce, ty které milujete. Život který jste dostali od Boha vám
patří, je na vás abyste se mi chtěli líbit. Naučte se s dětmi které mi Otec
dal to co vám bude nezbytné žít. Vaše láska ve Svatém-Duchu vám
pomůže pochopit. 

 – Je váš život důležitým pro vás anebo pro tento svět? Než odpovíte, můžete
si říci: ’Nenechám se ovlivnit duchem tohoto světa. Neskloním se před
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osobami které na mně dělají nátlak abych dělal to co dělají všichni ostatní.
Nemám strach prohlásit že jsem křesťan. Miluji se takový jaký jsem: dítě
Boží. Duchovní původy a morální principy mého bližního jsou mnou
bezpodmínečně respektovány a já nikoho nenutím aby myslil jako já.
Nezapojím se do modernizace která neustále monopolizuje volby dětí
Božích novými trendy ve jménu evoluce, a to ve všech oblastech. Neúčast-
ním se rozhovorů proti svému bližnímu. Přes má úsilí někdy neúspěšná,
pokračuji vpřed po cestě vyznačené Tím kdo mi dal Život, neboť vím že
jsem jím milován. To tím že budu opravdový vůči svému životu já budu
dále objevovat svého bližního kterého mám milovat tak jako já se miluji.’

 – Má láska ve vašem životě první místo? Láska k vám-samým je bohatstvím,
a život z něho má užitek když vaše bytost vstupuje do svého práva: milo-
vat se a milovat. Vše z vás se chce rozdělit o toto bohatství: žít v souladu s
vašimi myšlenkami, s vašimi pohledy, s vašimi slovy, s vaším naslouchá-
ním, s vašimi skutky a s vašimi city, protože vaše skutky života živí každý
život v pohybu života, skrze lásku. 

 – Může tento svět bez lásky k Bohu vám dát pocítit toto bohatství? Ne, ten
má strach vás ztratit. 

 – Máte nějakou cenu pro tento svět? Ano, tento svět vás chce za cílem vás
kontrolovat. 

 – Jak? Dávaje vám to co se mu podařilo učinit abyste milovali.

 – Co děti tohoto světa vyhledávají? Materiální věci více než lásku, potěšení
více než zdraví mentální, fyzické a duchovní. 

 – Proč vás nepřijímá takové jací jste? Bytosti které se milují jsou pokorné a
laskavé, a to není rentabilní.

 – Je třeba aby vám odňali lásku k Bohu? Ano, ti kdo milují Boha nezapírají
své přesvědčení, a drží se svých hodnot. 

 – V čem záleží jejich hodnoty? Věřit že Bůh miluje všechny stvořené děti, a
milovat se jako bratři a sestry i přes rozlišná náboženství. 

 – Proč se tento svět drží laickosti? Jeho cíl: oslabit opravdovou lásku aby se
podpořil ateismus.

 – Jak to chce dokázat? Úvahami, konsensy které zavedou osoby kterých se
to týká k tomu aby měly neutrálního ducha. 

 – Proč brát za rukojmí výchovu dětí? Aby měly ducha tohoto světa který
vychvaluje individualitu: vše pro sebe.

 – Může být opravdová láska individualistická? Ne, láska Boží způsobuje že
stvořené děti se musí navzájem milovat, takové jaké jsou.
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 – Je třeba aby lidé byli svobodní k tomu aby mohli žít svou víru? Ano,
každý, svým dobrým chováním, svědčí o své víře.

 – Je důležité ji vyjadřovat slovy spíše než chováním? Na chování vzhledem k
víře na to se rozpomíná, ale na slova o víře, ani ne.

 – Která gesta svědčí o lásce k Bohu? Modlitba před jídlem, znamení kříže,
odpuštění, večeře v rodině anebo s přáteli, pomoc zdarma.....

 – Proč dávat lásku? Proto aby lidé milovali ostatní lidi a dostávali lásku ode
všech. 

 – Kdo je v tomto světě svobodný? Ti kteří se nenechají manipulovat.
Opravdová svoboda se nedá kontrolovat, opravdová láska živena Bohem
se nedá kontrolovat.

 – Jste schopni proniknout do této pravdy? Žijte svoji víru, váš život nalezne
cestu pravého štěstí, toho které se nemůže dát zmizet. Nebojte se nelíbit
se duchu tohoto světa, buďte opravdovými křesťany. Být opravdovými
křesťany, to je bát se Boha. Mít bázeň Boží, to je vnímat moc Boží v celém
stvoření, je to uznávat vaší maličkost zatímco vás Bůh staví na místo
vítězů, je to žít nechtějíce se znelíbit Tomu který je mocnější než skuteč-
nost tohoto světa. Bázeň Boží vás chrání před vaší vlastní slabostí: před
strachem který plodí zlo. Žádám vás abyste mne milovali, neboť ten kdo
je proti Bohu je proti sobě-samému. 

 – Což vám hrozím trestem když se mi nelíbíte? Ne, jsem Milosrdenství. 

 – Jak mnoho je mezi vámi těch kdo mi hrozí těmito slovy: ’Jestli neučiní to o
co ho žádám, vše opustím. K čemu slouží prosit, Bůh nic nečiní. Nechci
nic slyšet o modlitbě’? Tyto děti se nebojí spravedlnosti Boží, proto si neu-
vědomují že si samy dávají své následky. Neboť když činíte zlo, nechávám
vás žít následky vašich vlastních rozhodnutí. 

 – Mám moc vám odejmout všechno myšlení, každé slovo, všechen sluch,
všechen pohyb, každý pocit? Mám všechnu moc nad životem, protože to
skrze mne máte život. 

 – To co prožíváte, to Bůh dovoluje? Ano. Bůh stvořil děti svobodné jednat
protože moje láska je bezpodmínečná. To kvůli vaším slabostem ve vašem
těle vy přijímáte pokušení a dopouštíte se hříchů které vám působí utr-
pení. 

 – Trpíte nad vaše síly? Trpíte podle míry vašeho hříchu, taková je má spra-
vedlnost. 

«Jednoho dne, jedna bytost která se cítila silná před nebezpečím začala
přemýšlet co by byla bývala schopna učinit kdyby byla měla zodpovědnost
spravovat zem: viděla se jak brání věc obyvatel této země proti nespravedl-
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nosti pouštějíc se do války a přizpůsobujíc se mezinárodním právům. Když
se vrátila do skutečnosti, věděla že to byl jen sen, byla jen prostým zaměst-
nancem banky. Nedaleko od ní, se jedno malé dítě pokoušelo zavázat své
boty. Ať se snažilo jak chtělo, nedařilo se mu to. Protože měla právě svou pře-
stávku, rozhodla se že mu pomůže: ’Takhle moje B.A.’ Přistoupila k tomu
malému chlapečkovi a nabídla mu svou pomoc. Dítě se na ní podívalo a řeklo
jí: ’Ne děkuji, moje maminka mi řekla že se musím naučit zavázat své boty.’
Zaměstnanec nespokojen chováním onoho dítěte se vrátil na své místo říkaje
si: ’Jestli tam bude ještě v poledne, tak mu to patří!’ Když dokončil své dopo-
ledne, vzpomněl si na toho chlapečka. Byl by býval chtěl vědět jestli se mu
podařilo zavázat si ty jeho boty: ’Jestli se mu to nepodařilo, na tom nezáleží’,
řekl si.

«Na konci jeho pracovního dne, jej přijdou požádat aby zastoupil jed-
noho nemocného spolubratra. Neměl na vybranou, přijal, protože si vzpo-
mněl na svou žádost o zvýšení platu. Utekla jedna hodina: ’Tak teď jsem tu
zavřený zatím co jsem myslil že prožiji svůj večer v kině.’ Najednou zhasnou
světla, je slyšet reakci všech přítomných lidí: ’Co se děje?’ Nějaký muž v bance
říká: ’Všichni zachovejte klid, to je krádež’. Nikdo nepromluvil, důvod této
nepředvídatelné příčiny všechny vzrušil. V pološeru, bylo slyšet: ’Ty, otevři
kasu.’ Zaměstnanec který se cítil tak silným pocítil studený předmět za svou
šíjí. Roztřesený, otevřel zásuvku. Trochu zaváhal: ’Co udělám?’ Příliš pozdě,
prudký pohyb zloděje jej odstrčil dozadu, a on, ochromen, zůstal bez hlasu.
Krádež skončena, bylo slyšet: ’Rozsviťte světla.’ Když se světla rozsvítila,,
někdo se dotkl jeho ramene: ’Jsi v pořádku?’ Nemohl ještě odpovědět byl tak
otřesen. Když tam přišla policie, vyslýchala přítomné osoby. Když přišla řada
na něj, zeptali se ho: ’Když ten zloděj vás přinutil otevřít zásuvku vaší
pokladny, proč jste nezmáčkl zamaskovaný knoflík na straně zásuvky?’ On
odpověděl: ’Pomyslil jsem na to, ale měl jsem takový strach že jsem to neudě-
lal’. Než odešel domů, vedoucí banky si ho zavolal do své kanceláře, řekl mu:
’V této situaci, by bylo dobré aby jste si vzal pár dnů odpočinku’. 

«Když byl doma, měl čas se znovu zamyslit nad svou žádostí: zvýšení
platu. Jakou úzkost prožíval! Bude moct dostat toto zvýšení? Když začal
myslit na to co by býval měl udělat, cítil v sobě vzrůstat napětí: ’Který
vedoucí by udělil zvýšení platu někomu kdo neučinil to co se od něho očeká-
valo?’ Vzpomněl si že zaměstnanci byli připravováni na prožití této situace:
’Kdyby jednoho dne nějaký zloděj na vás chtěl otevřít vaší zásuvku pokladny,
tak musíte učinit toto.’ Ano, vzpomněl si že on-sám zmáčkl ten knoflík říkaje
si: ’Ať přijde, dostane toho za své peníze’. Tyto dny byly tak těžké prožívat že
by byl býval raději pracoval. Když se vrátil do své práce, jak veliké bylo jeho
zklamání když vedoucí zaměstnanců mu řekl: ’Pochopte naší situaci. Všichni
zaměstnanci musí zachovávat předpisy aby tak všichni byli dobrými příklady
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pro každého. Jsme nuceni odložit na později vaše zvýšení platu doufajíce v

lepší spolupráci z vaší strany.’»

Mé děti, nikdo netrpí nad rozsah své viny. To v každém okamžiku skutky

života živí život. Protože vaše dobré i zlé skutky života vás živí a živí všechny

skutky života, co z toho vyplývá, to je to co ten skutek způsobil, neboť to co

strava každého ze skutků života tohoto zaměstnance nesla pohnulo skutky

života. 

Když jeden skutek života, pak druhý skutek života, pak třetí skutek

života a tak dále, jsou živeny nějakým dobrým nebo zlým skutkem života,

každý skutek života který byl živen bude dále živit každý skutek života než se

tato strava vrátí k osobě která učinila tento skutek života, a strava kterou

dostane bude mít příchuť jeho dobrého anebo zlého skutku života. Uvědo-

mte si že každý skutek života je vlastní vám samým. Strava která pochází z

nějakého dobrého skutku anebo z nějakého zlého skutku přetváří skutky

života osob které ji dostávají. Protože jejich skutky života byly napájeny dob-

rou nebo špatnou stravou, tyto osoby budou konat skutky života podobné

skutku života který je nasytil. 

Každý skutek života je v čase: včerejšek učinil přítomnost a budoucnost

se připravuje v přítomnosti. Včerejší skutek života nasytil skutek života pří-

tomnosti a skutek života konán v přítomnosti se připravuje nasytit skutek

života který se vykoná v budoucnosti. To co se přihodí v životě některé osoby

činí součást jejího života; proto, to co se stane v jejím životě nemůže pochá-

zet z náhody. Náhoda je vymyšlenou přítažlivou silou pro osobu která neob-

sahuje svůj život, neboť když ona nezná to co je v jejím životě, to co se jí

přihodí se ji zdá že od nikud nepřichází, ale ono to přichází v pravém čase. 

 – Může duch zla vyprovokovat některé situace s úmyslem vyzvat vás abyste

neposlechli Boha? Pomyslete na ty kteří věřili v astrologii a na ty kteří v ní

nevěřili a ti kdo věřili že země je kulatá a ti kdo tomu nevěřili, jejich

výroky se zdály být tou jedinou pravdou. 

 – Proč? Protože v jejich nedostatku moudrosti, nemohli pochopit že každý

jednotlivec v sobě nese své ’já’: jejich ’já’ jenž je osobní láskou, dávalo do

pohybu jejich vlastní pravdu. Dnes, vaše výroky se vám zdají být pro vás

pravdou. Dokud váš život nebude prožíván vámi-samými, nebudete vědět

jestli vaše řeč pochází od vás-samých anebo z onoho ’já’. Když se svůj život

neobsahuje, již se neví kým se je: strach si činí v životě místo, a náhoda

bere místo života. Kolo se točí tak aby šlo vpřed a otáčí se aby šlo dozadu,

tak jako se objevilo že země je úplně kulatá a že hvězdy jsou stále na svém

místě: tyto objevy mohly být potvrzeny jen skutky života. 
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 – Ale vy, objevili jste to co má v sobě váš život? Lidská bytost přichází na
svět se svými vlastními skutky života, a se svými skutky života myslí, dívá
se, poslouchá, jí, pije, vyjadřuje se, odpočívá, a miluje. Tyto skutky jsou již
v jejím životě. 

 – Kdo je živí? Tyto skutky života jsou vyživovány láskou. Na samém
začátku, láska přijímá skutky života které jsou láskou a odmítá skutky
života které nejsou láskou. Je to láska která se stará o Boží dítě aby zůstá-
valo takové jaké je. Ale protože přichází na svět s podmínečnou láskou,
uplynou měsíce, a bude podřízeno podmínečné lásce přicházející od osob
které budou kolem něho. Jestliže tyto osoby nemají v sobě pokoj, zdroj
lásky, aniž by si to uvědomovaly jejich skutky života bez lásky je budou
živit, a ono dítě v sobě ponese to co není láska. Dítě neví že to co jej živí
mu dá žít buďto v pokoji anebo ve strachu. Jisté je, že bude žít svůj život se
svou mírou lásky vlastní jemu samému. Tak to bude s tím co si zvolí
konat: buď dobré skutky života, anebo zlé skutky života. To co je jisté, to
je že každý skutek života ponese své následky dobré anebo zlé. 

V tomto příběhu, tento zaměstnanec měl prožívat svůj život jsouc v pří-
tomnosti láskou, aby tak činil dobrá rozhodnutí a tak jeho život měl chuť
jeho dobrých následků. 

 – Když se dal do přemýšlení co by učinil kdyby měl moc spravovat zemi,
živil ten skutek myšlení skrze lásku, život v pohybu života? Ano, myšlení
je skutek života a každý skutek živí život. 

 – Bylo jeho myšlení láskou? Ne, jeho myšlení nebylo láskou protože pře-
mýšlel o tom co by byl mohl učinit lépe než někdo jiný. Je dobré žít činíc
úkony milosrdenství vůči těm kdo nečiní dobrá rozhodnutí. 

 – Živil jeho skutek života bez lásky jeho vlastní život? Ano, jeho myšlení
živilo jeho pohled, jeho poslouchání, jeho řeč, jeho činnost a jeho cítění:
jeho skutky života, a skrze lásku, v pohybu života jeho skutky života živily
skutky života jeho bližního, a znovu jeho skutky dostaly to co daly.

 – Zahrnovalo v sobě to že chtěl pomoct tomu malému chlapečkovi že on
musí nutně odpovědět tak jak očekával? Ne, někdo kdo rád pomáhá
svému bližnímu činí skutky lásky aniž by za to něco očekával, protože
miluje kdo je. Důležitá je láska, která se v sobě pociťuje, že se pomohlo
svému bližnímu aniž by se za to očekával na oplátku nějaký skutek života.

 – Uškodil svému pokoji když byl lhostejný vůči pokoji toho malého chla-
pečka? Ano, pokoj se živí pokojem. Pokoj toho zaměstnance potřeboval
stravu kvůli jeho myšlení, a pokoj toho malého chlapečka by býval mohl
živit jeho pokoj. To osobní láska v onom zaměstnanci zabránila oprav-
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dové lásce aby živila jeho lásku; jeho lhostejnost vůči tomuto chlapečkovi
byla její stravou. 

 – Byla skutečnost že zastoupil svého nemocného spolubratra dobrým skut-
kem života? Ne, tento skutek který se zdál být dobrým byl zamaskovaný:
i když řekl ano, jeho srdce tam nebylo, neboť láska nebyla přítomna.
Osobní láska mu dávala myslit na jeho zvýšení platu. Projevilo se ’já’ aby
udusilo dobro které chce jen dobro pro dítě Boží. 

 – Je nesprávné myslit si že zlo které vás obývá k vám přitahuje zlo které pře-
bývá v ostatních? Ne, to není lež. Jestliže dobro nemá místo v životě
některého dítěte Božího kvůli osobní lásce, zlo které chce být pánem jeho
života zabere všechno místo. Protože zlé skutky života v pohybu života
živí, skrze lásku, zlé skutky života, ti kdo činí zlo se živí skutky života těch
kdo činí zlo; tudíž, v pohybu života si Satan slouží zlem aby utvářel
uhrančivou přitažlivost. Takto Satan vyprovokoval tuto nešťastnou situ-
aci sloužíc si zlem v onom zaměstnanci a zlem v onom zloději: zlo v kaž-
dém z nich se navzájem přitáhlo. 

 – Chtělo zlo v tom zloději uškodit životu všech osob v bance? Ano, zlo ve
své zběsilosti se chtělo válet v blátě v těch kdo byli přítomni. Zlo, to je
naduté: chce se roztáhnout do všech dětí Božích. Satan který je všechny
nenávidí chce ubližovat všem dětem které Bůh stvořil. 

 – Chtěl také ten zloděj uškodit všem těmto osobám? Ne, ten je obětí zla. 

 – Dá se říct že zlo může dosáhnout svého cíle? Ne, ono může škodit jen
těm kdo si zvolí nechat do sebe vstoupit skutky života bez lásky, a k tomu
je zapotřebí aby nebyli ve svém pokoji. Děti které činí dobré skutky života
žijí v pokoji. Bůh do nich vložil bezpodmínečnou lásku: i když jejich láska
se stala podmínečnou, Bůh se o ně dále stará. 

 – Osoby přítomné v bance slyšely slova toho zloděje, a vzrušením přestaly
mluvit, ztratily všechny svůj pokoj? Ne, neboť zlo nemůže zasáhnout děti
Boží které jsou láskou k sobě-samém, pouze ti kdo si zvolili nechat vstou-
pit slova zloděje ztratili pokoj, a popadl je strach. 

 – Je strach pocit? Ne, cítění patří k životu, a strach není skutkem života.
Strach existuje jen pro ty kdo přijímají pociťovat zlo které se v nich bouří
pod vlivem Satana. Chápejte že Satan existuje pouze pro nicotu: ten v
sobě nemá život, je ničím; tedy žádnou mocí nad životem dětí Božích. Ale
když některé dítě Boží koná zlo, je to že přijalo zlo, a zlo má za pána
Satana. Satan si slouží zlem aby tak to dítě činilo zlé skutky života pod
vlivem strachu. Každý musí odmítat pokušení, neboť dříve než se koná
zlo je třeba přijmout pokušení, a jakmile je pokušení přijato, již tu není
pokušení, je tu skutek nečistého života, tedy stín hříchu se obnovuje kvůli
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strachu: strach je stín hříchu, ten následuje Pokušitele, a když dítě přijímá

pokušení, pokrývá hříšníka aby tak nezapomněl na svůj hřích, neboť činí

nečistý skutek; proto, strach který je v něm ubytován jej podmaní až k

zbláznění, neboť on se nemůže zdržet vůči dalšímu pokušení které jej

ponouká aby znovu učinil tento nečistý skutek. 

 – V okamžiku kdy zaměstnanec otevřel zásuvku kasy a když jeho zaváhání

způsobeno strachem dovolilo aby se stala ta krádež, sloužil si strach zlem

v tom zaměstnanci a zlem v onom zloději? Ne, ten sloužil Satanovi. Satan

si sloužil vlivem zla na život toho zaměstnance který činil zlé skutky

života, jež jsou hříchy které Bůh odpustil, a strach: stín jeho hříchů, jej

zmátl. Právě tak jak to Satan učinil tomu zloději, posloužil si vlivem zla

na život zloděje aby tak učinil svou krádež, a strach, stín jeho hříchu, jej

bude sužovat tam kde bude. Hřích je Satanův a hříšník je Boží. Zlo které

obývá děti Boží poslouchá Satana, zatím co dobro činí dítě Boží svobod-

ným činit si svá rozhodnutí, neboť Bůh vložil do svých dětí lásku. Zlo je

kontrolováno Satanem, Boží dobro činí svobodným. 

 – Zmizel strach, jenž byl příčinou jeho vzrušení, když doma odpočíval? Ne,

strach dále sloužil Satanovi který kontroloval zlo v jeho skutcích života.

Žádné dítě které koná zlé skutky života nezná klid. Pouze svátost Odpuš-

tění opatřuje klid duši, a duše dává to co dostala tělu aby tak tělo poznalo

že pouze Bůh dává milost pokoje. 

 – Živilo zlo v jeho skutcích života jeho budoucí skutky života? Ano, jeho

skutky života v přítomnosti připravovaly jeho skutky života pro jeho

budoucnost. Skrze lásku, v pohybu života jeho skutky života živily

všechny skutky života a pouze skutky života které nebyly v pokoji, ale

obklopeny strachem, dostávaly tuto nezdravou stravu, a tyto skutky

života živily znovu skutky života tohoto zaměstnance který měl ve svém

životě strach: stín jeho hříchů. 

 – Když se vrátil pracovat, byly skutky života oné osoby zodpovědné za jeho

zvýšení platu ovlivněny strachem toho zaměstnance? Ne, ten vedoucí

banky neztratil svůj pokoj, ale měl zodpovědnost dbát na dobré chování

zaměstnanců banky, tedy každé rozhodnutí týkající se jejich zvýšení platu

záleželo na jejich dobrém chování. Láska ukázala tomu vedoucímu perso-

nálu že špatné chování toho zaměstnance nesmí mít vliv na ostatní

zaměstnance, neboť v onom zaměstnanci se zlo projevilo skrze jeho cho-

vání: žádná lítost za své chování vůči svému bližnímu, ale strach že

nebude mít zvýšení; žádná lítost za své chování vůči Bohu, ale strach když

myslil na své špatné chování vůči požadavkům vyžadovaným vedením

banky. 
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 – Jednal špatně ten vedoucí banky když mu nedal zvýšení platu? Ne, dostal
nařízení z banky, a ti vůdcové banky od něho očekávali aby bděl nad dob-
rým zachováváním nařízení této filiálky. Každý dává to co dostal: každý
dostal talenty aby konal skutky lásky a každý se musí starat o své skutky
života aby tak neuškodil svým talentům. Bůh je láska, dává těm kterým
chce jejich poslání aby tak každý konal díla která ponesou dobré ovoce.
Dítě Boží které nemiluje svého bližního takového jaký je bude neschop-
ným sloužit si ve své přítomnosti svými talenty: Jestliže jeho míra lásky
váží málo, dostává málo. Bůh je spravedlnost, nemůže udělit dítěti to co
ono nechce. Dítě které chce konat dobré skutky života, Bůh to o něm pře-
dem ví, a Bůh mu uděluje milosti aby se mohl uskutečňovat. 

 – Je tento muž zodpovědný za personál vzorem dítěte Božího? Ano, on uči-
nil to co měl učinit. Když odložil na později zvýšení platu toho zaměst-
nance, neodňal mu jeho naději. Dal mu vědět že každý v sobě nese
zodpovědnost, tu aby se dobře choval, a jakmile je vzorem pro všechny
zaměstnance, není důvod proč by se mu odmítalo jeho zvýšení platu.
Každý v sobě nese svá díla a každé dílo nese své ovoce. 

 – Mé děti, Bůh neodnímá talenty těm kdo se uskutečňují aby je dal těm kdo
si je nezasluhují, jaké ovoce by vzešlo od těchto nezodpovědných dětí?
Ovoce podobné tomu co je v nich, neboť strach který je obklopuje činí
bytost jakou jsou na zevnějšku. Nemůžete zamítat tuto evidenci: když vás
vaše skutky života živí, vy se živíte a když jíte, je to vaše tělo jež živíte. Jest-
liže vaše strava je špatná, vaše zdraví toho ponese následky. Nemůžete být
lhostejní vůči svému zdraví, neboť vy víte že žít jsouce nemocní, to vám
bere některé radosti. O co důležitější je váš vnitřní život! Všechny vaše
skutky života jsou vámi vykonávány protože máte život. Život je ve vás a
vaše tělo je vaše: kdo dostal život dostal tělo které k němu patřilo. 

 – Co vás činí osobami schopnými konat to co máte konat? To co je ve vás.
Milost vás vede k tomu abyste se objevili takoví jací jste. 

 – Co vás činí osobami neschopnými konat to co máte konat? To co je ve vás.
Neschopni dobře si počínat, bloudíte ve vašem životě nevědouce kdo jste:
nemůžete poznat cenu vašeho života. 

 – Co se děje ve vašem životě? Všechny skutky vašeho života jsou živeny
stravou lásky anebo stravou bez lásky která je ve vašem životě a v životě
vašeho bližního: napřed tím co je ve vašem životě a potom tím co je v
životě vašeho bližního. Když, skrze lásku, váš život vám dává poznat to co
je ve vás: buď dobro, nebo zlo, jste to vy kdo se rozhodujete k tomu co uči-
níte a když skrze lásku, skutky života vašeho bližního dávají svou stravu:
buď dobrou, nebo špatnou, jste to vy kdo přijímáte anebo odmítáte tuto
stravu než jednáte. 
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 – Strava lásky vás staví před světlo, a to činí váš život čistým; tedy, jestliže v
sobě máte pokoj, budou vaše skutky života láskou k Bohu, k vám a k
vašemu bližnímu? Vaše myšlení vás bude osvětlovat, vaše pohledy nebu-
dou prchat před evidencí, vaše naslouchání bude pozorné, vaše slova
budou uvážená, vaše činnost bude působivá a vaše pocity budou láskou.
Pokoj vám přináší lásku která vám je nezbytná k tomu abyste konali to co
máte konat. 

 – Strava bez lásky vás uvádí v omyl, a váš život je bez svého světla života;
tedy jestliže v sobě máte strach, vaše skutky života nebudou dobře fungo-
vat? Vaše myšlenky vás budou plést, vaše pohledy vás budou podvádět,
vaše naslouchání bude jen pro vás, vaše slova vás uchopí, vaše skutky vás
budou demolovat a vaše pocity vás opanují: je to strach který vás přesvěd-
čuje že to co konáte je pro vás důležité. Bůh ví čeho vám je třeba, ale
nechává vás svobodné abyste se sami rozhodovali v pokoji anebo ve stra-
chu, a to co si zvolíte vás bude živit. 

 – Když někdo pomýšlí na to že si pořídí druhý pár bot, kdo do něho vložil
tuto myšlenku? Osoba která si chce pořídit nové boty. 

 – Když si někdo prohlíží časopis, kdo do něho vložil chuť se do něho podí-
vat? Osoba která si ráda prohlíží časopisy.

 – Když někdo poslouchá nějakou symfonii, kdo do něho vložil sklon k této
musice, Osoba která má vytříbené ucho pro to co je klasické. 

 – Když někdo rokuje o temperatuře, kdo do něho vložil tato anodická
slova? Osoba která mluví se svými znalostmi. 

 – Když někdo renovuje svoji kuchyň, kdo do něho vložil tuto potřebu?
Osoba která chce změnu. 

 – Když se někdo dělí o svůj byt, kdo do něho vložil ono cítění aby někomu
vyhověl? Osoba která má radost když se může podělit. 

To jsou vaše skutky života, není-liž pravda? Pomyslit na nový pár bot, rád
prohlížet časopisy, poslouchat klasickou musiku, hovořit s přáteli, uskuteč-
ňovat vaše plány, a pociťovat radost z rozdělení: vaše skutky života budou
konány s tím co vás živí buď láska, anebo strach. 

 – Proč vás Bůh nechává svobodné konat skutky života které vás mohou uči-
nit nešťastnými? Protože já vás miluji: láska vám dává svobodu konat to
co chcete konat: láska nenutí. 

 – Čím by byla moje láska kdybych užíval své moci? Láska bez vaší lásky.
Mám moc vám odejmout všechno myšlení, každý pohled, každé naslou-
chání, každé slovo, každý čin i každý pocit jenž je ve strachu protože jsem
Moc, ale má láska vám dává tuto volbu: konat to co chcete konat s tím co
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je ve vašem životě: je to vaše volba, ne Boží. To co já vám dávám, to je to
co pro vás je nejlepší: milosti abyste si zvolili to co je dobré pro váš věčný
život. 

Láska je Bůh, Bůh je Láska. 

  • Láska dává to co má v sobě: bezpodmínečnou lásku.

  • Bezpodmínečná láska není neposlušná vůči Lásce: ta přebývá v Bohu. 

  • Bezpodmínečná láska živí vaší podmínečnou lásku aby tak dala vaším
skutkům života to co potřebují.

  • Láska koná své dílo: skrze lásku, v pohybu života skutky života živí
skutky života Božích dětí. Vše co je v pohybu života je v pohybu, skrze
lásku. 

  • Láska dovoluje aby všechna strava ve skutku života vstoupila do pohybu
života aby tak každý skutek života byl živen stravou dobrou anebo špat-
nou kterou jste přijali.

  • Proto je napsáno ’skrze lásku’: skrze podmínečnou lásku, láska vás činí
svobodnými žít vaše skutky života. Bůh do vás vložil bezpodmínečnou
lásku, měli jste pouze jednu volbu: konat jen Vůli Boží. Dnes, vaše pod-
mínečná láska je ve vašem životě a je to váš život který si volí konat skutky
života. Živit se, mýt se, vyučovat se, sjednocovat se, léčit se, přestěhovat
se, kupovat, opouštět, pít, zneužívat něčeho, krást, zneklidňovat se...., to
jsou vaše vlastní skutky života: vaše volby, ne volby Boží. 

 – Pochopte proč Bůh říká: «Neboj se tohoto světa, ale boj se neuposlech-
nout mě, neboť já mám všechnu moc nad tvým životem. Když mne
poslechneš: tvůj život, já jej zaplavím milostmi aby tak byl láskou k Bohu,
k tobě samému a k tvému bližnímu, tak si budeš dávat radost tím že
budeš činit dobrá rozhodnutí: Přivedl jsem na smrt všechny tvé hříchy, ale
když mne neposlechneš: budeš bez mých milostí očištění, a tvé tělo bude
podrobeno pokušením, neboť strach který je stínem hříchu tě tam při-
vede. Skrze své tělo, poznáš jiná zla, a protože tvé tělo je pod mocí stra-
chu, budeš se dopouštět jiných hříchů. Neříkej: ’Když Spasitel přivedl
všechny naše hříchy na smrt, proč se bát neuposlechnout Boha, hřích již
není v našem životě?»

 – Mé děti, jsou na zemi děti Boží které trpí? Ano, protože zlo v tomto světe
bují. 

Již od vašich prvních rodičů, se hříchy množily, to uráželo Boha, a tyto
děti prožívaly své následky. Jsou to jejich hříchy které jim působily to utrpení
a oni působily utrpení svému bližnímu. Před tím než jsem přišel na zem,
nikdo nemohl mluvit o lásce k těm kdo hladověli a žíznili po lásce. Ty tři
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roky které jsem vyučoval apoštoly a učedníky přinesly dětem na zemi lásku.
Naučil jsem je že Bůh je milosrdný, a počet těch kteří se kolem mne shromáž-
dili se znásobil, a v životě každého kdo hladověl a žíznil po lásce se nastolila
naděje.

  • Když ukřižovali Ježíše Nazaretského: ukřižovali jejich naději lásky. 

  • V jejich srdci, byla veliká bolest: jejich láska právě zemřela.

  • Oni kteří tolik milovali Toho jenž jim mluvil o lásce se právě rozloučili s
Ježíšem: rozloučili se s bezpodmínečnou lásku. 

  • Skryli se: strach měl převahu nad láskou. 

  • Plakali nad svou vinou: a právě v tom okamžiku je láska zaplavila svou
silou.

  • Znovu se shromáždili: láska jim připomněla slova života.

  • Uviděli prázdný hrob: láska jim znovu dala naději milovat a být milováni. 

  • Uviděli svého Mistra živého: láska naplnila jejich srdce. 

  • Viděli Syna opět vystupovat k Otci: láska Ducha Svatého na ně sestou-
pila.

  • Duch-Svatý jim otevřel oči: láska kralovala v jejich srdci.

  • Láska Kristova v nich kralovala: slova Ježíšova v nich opět zaujala své
místo. 

  • Láska vyhnala strach: mluvili s jistotou o zmrtvýchvstalém Ježíši. 

Já jsem Důvěra, jsem to já kdo může dát důvěru. 

  • Bůh sám vám může dát žít vaší potřebu lásky: tu věřit v Boha. 

  • Má slova vás nezaslepují a neklamou: Já jsem Slovo.

  • Vaše slova musí zemřít v mých slovech aby tak byla pravdivá: já jsem
Pravda.

  • Vaše slova musí být vyslovována před mým Otcem, pro vás-samé i pro
vašeho bližního: důvěra je ve vás. 

  • Vaše přetvařovaná slova jsou proti Bohu, proti vám i proti vašemu bliž-
nímu: proti lásce. 

  • Láska živí důvěru, ale když láska mlčí, slovo již nemá stravu lásky: vaše
slova vás již nepovedou k tomu abyste se odevzdali ve mne, v Důvěře, jež
živí vaší důvěru. 

  • Když vaše slova živí dítě Boží kterým jste, tato slova ničí důvěru kterou
máte k sobě-samým: již k sobě tedy nemáte lásku. 
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  • Ti kdo vás slyší a kdo poznávají vaše klamná slova ztrácejí důvěru: vaše

důvěra je již neživí. 

  • Jejich slova se již nespojují s vašimi slovy: mají se dobře na pozoru aby se
vám nesvěřovali. 

Strach dává vzejít pochybnosti, důvěra dává vzejít sebeodevzdání.

Kdo může mít důvěru v někoho kdo si nedává lásku? Každé stvořené dítě
má v sobě lásku, a když jej láska nepřivádí k tomu aby říkal to co je v jeho

srdci, je to proto že se láska odmlčela a to srdce se zavřelo: dítě je bez lásky k
sobě samému, neboť jeho slova jej zrazují. Já jsem Láska a já živím vaší lásku
aby tak vaše láska vás mohla vést. Když jsem přišel mluvit o lásce, dal jsem

znovu naději dětem Božím, a láska která se odmlčela odpověděla Lásce. Já
jsem Dobrý Pastýř, a podle mého hlasu mě ovce poznávají a následují mne:
jsem to já, Láska, který vás vedu. Láska živí lásku: pouze skrze mne láska

vede dítě Boží. Je důležité mi důvěřovat abyste se tak mohli odevzdat. Když
mi důvěřujete, je to proto že jsem odpověděl na vaše sebeodevzdání: Láska
vám dala milosti. 

Moje děti, jak mnozí z vás ztrácí pokoj když nějaké neobyčejné události

vstoupí do vašeho každodenního života!

 – Kdo z vás si dokáže udržet pokoj v přítomnosti nějakého nevhodného
slova, obviňujícího, tísnivého, drzého... anebo zahanbujícího gesta, prud-

kého, netrpělivého, hloupého...? To co rozčiluje vaše nitro, to je vaše
neschopnost pochopit příčinu tohoto zmatku ve vás. Když se nepociťuje
pokoj, je to proto že se ve vás vzbudila utrpení která jsou ve vás. Když
prožíváte tato utrpení po nějaké nepředvídané události která činí že se

objevujete v přítomnosti nějakých skutků života bez lásky, je to proto že
ve vás je něco co vás kontroluje a cíl toho je: utrpení. 

 – Co je to? Strach. Strach vypuzuje lásku. Protože vy potřebujete lásku k

tomu abyste zůstávali v pokoji, strach vám dává pociťovat hřích, a to je
proti vám. Strach pochází od Zloducha a to co je od něho je proti vám. Ve
vás je něco co proti vám chce bojovat, a vše to co je ve vás nemůže být nic
jiného než skutky života protože v sobě máte život. Tyto skutky života

nejsou láska, neboť strach nemůže kontrolovat lásku; jsou to tedy zlé
skutky života. 

 – Pochází od vás? Moje děti, vy jste v životě, a v životě, tam je láska: já jsem

Láska a vy žijete váš život lásky v Životě Věčném; tedy, všechny vaše
skutky života jsou láska, ale když jste obětí strachu vaše skutky života jsou
porušené, jsou to co jste vy: hříšník. 
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 – Stali jste se zlem? Ne, moji maličcí, jste od mého Otce a můj Otec je
Láska. Zlo nemá moc nad láskou, a vy v sobě máte lásku Boží.

 – Ale když vy si říkáte: ’Proč naše skutky života jsou zlé?’ Vaše skutky
života patří vám, mohou být zlé pouze jestliže vy přijmete aby zlo vzalo to
co je vaše. Když vy přijmete zlo, Satan vám dává žít jakožto despotické
bytosti, a to vás činí zahořklými, a protože pociťujete hořkost vůči vám-
samým, vaše nitro je znepokojené, a vy již nepociťujete svůj pokoj. Uvědo-
mte si že to zlo ukradlo vaše skutky života aby je tak dalo do drápů
démonů kteří učinili že jste se dopouštěli hříchů. Protože já jsem očistil
vaše skutky života, strach, který vám je připomíná, slouží Satanovi, a ten
kontroluje váš život, a to z vás činí loutky. 

Kdyby vaše skutky života byly bývaly dobrými skutky života, vaše láska by
vám byla dávala pociťovat pokoj, neboť pokoj se nevzdaluje od lásky která
dává důvěru, protože vše pochází ode mne, Lásky, Pokoje, Důvěry. Ale kvůli
strachu, vy jste nedokázali poznat příčinu vašeho znepokojení, a vaše skutky
života nebyvše doprovázeny vaší důvěrou, ztratili jste svůj pokoj, a vaše zlé
skutky života byly konány někým kdo již neví kým je, a protože již nevěděl
kým je když se ocitl v přítomnosti něčeho neobyčejného, již nemohl komuni-
kovat se svým životem a se svou láskou: láska ve vás tedy nemohla odpovědět
vašemu životu, neboť jste již neměli důvěru v dítě Boží kterým jste. 

Nezapomínejte že je třeba lásky aby se váš život živil láskou a tak žil v
pokoji. Vy v sobě máte lásku, i když je podmínečná, a vaše potřeba lásky je
každodenní. A to skrze sdělování myšlenkové, ústní, optické, sluchové,
posuňkové a citové, láska dává a dostává svou lásku; takto se vaše láska otvírá
lásce bližního. Život potřebuje lásku aby tak zahrnoval život dobrem. Vy jste
láska a to co vás sjednocuje, to je to co je ve vás: láska. 

Vezměte si malé dítě, již od svého narození reaguje na něžný hlas své
maminky: miluje zdarma. To svou láskou dává poznat lidem jež nezná co má
v sobě a skrze jeho radostné posuňky dává svou lásku bez jakéhokoliv úsilí:
ukazuje svou lásku, neboť jeho láska je jako poupě květiny které se otvírá s
prvním paprskem slunce. Ale jeho posuňky mohou být vážné, to ukazuje že
není připraven aby se k němu přiblížilo: jeho láska jej činí opatrným aby se
tak spřátelil se sebou-samým a s ostatními dříve než bude dávat svou lásku,
neboť láska v něm chce poznat lásku v těch osobách. A láska mu dává vstou-
pit do času lásky: tento čas se prožívá mezi ním a jeho bližním, a je optický. 

Jestliže tento čas lásky je důležitým pro malé dítě, musí být i pro vás:
tento čas je dán Bohem. Uvědomte si že je pro vás okamžikem lásky. Proto je
dobré abyste jej užívali v plné důvěře. Jestliže se cítíte neschopnými prožít to
co máte prožít s láskou, uvědomte si že ve vás je něco co vám v tom zabra-
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ňuje. Od toho co se vaše bezpodmínečná láska stala podmínečnou, vy všichni

se musíte rozhodovat: ’je to dobré anebo je to špatné?’ Láska je vaším vodít-

kem. I když se stala podmínečnou, musíte si udržet ve své mysli že Bůh do

vás vložil lásku. 

Je na vás abyste si počínali tak aby vaše láska poznala lásku ve vašem bliž-

ním; takto, to co z vás vyjde bude láskou k němu i k vám před Bohem. K

tomu, je dobré abyste si dopřávali sladkostí. Tyto sladkosti, to jsou okamžiky

radosti, smíchu, výměny názorů, neboť dávajíce lásku vaší osobě která miluje

ostatní takové jací jsou, to vám přináší štěstí. Pomyslete na příjemné skutky,

zpestřit den úsměvy, mít rád se slyšet smát, prozpěvovat si ke svému uvol-

nění, konat povinnosti lásky, to vše vám opatřuje pokoj a pokoj který se dal

pocítit vypuzuje to co zranilo vaší lásku. 

Strach může ochromit lásku. Ve vás jsou cizí tělesa a tato cizí tělesa jsou

vašimi přízraky. Vy v sobě udržujete chmurné vzpomínky: to co vás rozpla-

kalo, to co vás nervovalo, to co vás zklamalo, to co vás znepokojilo, to co vás

mrzelo, to co vás bolelo, to co vás uvádělo do rozpaků, to co vás rozhněvalo,

to co vás urazilo, to co vás ponížilo, to co vás oblbovalo, to co vás zaslepovalo,

to co vás ohromilo... To vše zničilo vaše naděje, pokazilo vaše plány, očernilo

vaše dny, znepokojilo vaše noci, změnilo vaše radosti, podvedlo vaší důvěru,

přeložilo vaše potěšení, zastřelo vaše práva...

Vaše skutky života živené vámi-samými z vás učinily to čím jste dnes, a

strach ve vás nabrousil vaše hněvy, živil vaši nenávist, pěstoval vaše pomsty,

podněcoval vaše nevěrnosti, usnadňoval vaše lži, vedl vaše pomluvy, zdesate-

ronásobnil vaše lenivosti, zvětšil vaší lhostejnost, přeháněl vaše potřeby, roz-

množoval vaší závist, nafoukl vaší žárlivost, pěstoval vaše zlozvyky, rozmnožil

vaše zbytečná slova, vyučil vaše poznámky, udržoval vaše špatné nálady, sti-

muloval vaše úzkosti, zesiloval vaše nešlechetnosti, zvětšoval vaše lakomství,

vystupňoval vaší pýchu, zestonásobil vaše spouštění... 

 – Patří vám toto všechno? Jsou to vaše volby které vám daly poznat tato zra-

nění, ale to co proniklo do vašeho života vám nepatřilo. Na úplném

začátku vašeho života na zemi, to co vám nepatřilo se nemohlo rozvinout,

neboť vaše úsilí abyste zůstali takovými jakými jste byli neslo ovoce.

Časem, jste se zřekli sami-sebe, a to co vám nepatřilo ve vás zabralo veliké

místo; takže všem situacím které se vám předkládaly, jste čelili ne sami, ale

s tím co vám nepatřilo, a to vás přetvořilo. Dnes, jste jako cizinci ve svém

životě a podivné fenomeny se objevují ve vašem životě. 

 – Kdy se objevují tyto fenomeny? Když jste slabí. Moje děti, vaše slabost je

doprovázena strachem. 
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 – Je strach živý? Ne, strach existuje jen pro někoho kdo věří v něco co nemá
život, ale co je součástí jeho života aniž by mohl vysvětlit přesnou příčinu
tohoto fenomenu ve svém životě.

 – Dá se žít v souladu se strachem? Ne, strach není pocit života. 

 – Může být někdo podporován strachem v těžkých chvílích? Jistě že ne,
strach nemá žádné blahodárné účinky. 

 – Je možné milovat Boha, milovat sebe a milovat svého bližního se stra-
chem? Ne, protože strach nemá život, tedy žádné srdce. 

 – Tak tedy, moje děti, co činí že věříte tomu že existuje když strach není
ničím? Jen samotným strachem. 

 – Je to stav ve kterém se nyní nacházíte? Vy sami můžete odpovědět, pro-
tože jen ti kdo poznali strach jsou z těch kdo mohou odpovědět. Jestliže
dáváte důležitost tomu co není, zápasíte se strachem. Vezměte si na pří-
klad osobu která má strach že ji budou chybět peníze: je třeba aby byla
poznala užitek který obstarávají peníze aby mohla mít strach že jej
nebude mít. Ať tato osoba má málo anebo hodně peněz, skutečnost že
myslí na to že by si již nemohla obstarat to co zná díky penězům ji uvádí
do stavu nejistoty. 

 – Proč? Má v sobě něco co činí že věří tomu, že bez peněz, na tom bude
špatně. 

  • Jestliže přijme to co je v ní, bude se cítit ve svém nitru nepříjemně.

  • Bude myslit na všechno co si bude musit odepřít: bude připravena o
restaurace a cestování, připravena o kina a golf, připravena o své večery
binga a hokeje, připravena o své kurzy a svou fyzickou kulturu, připravena
o to nejdůležitější. 

  • Učiní se tak nešťastnou že bude pociťovat ponížení, nepřívětivé
poznámky o tom jak se strojí kvůli svému nedostatku peněz. 

  • Pocítí jak na ní ukazují prstem, neboť se již bude vidět mezi chudými. 

  • Deprimovaná, tato osoba si začne myslit že život na zemi je bez peněz
peklem, protože uvidí jak již nemůže jezdit s autem, jak si nemůže zapla-
tit léky, nemůže si změnit brýle, nemůže se utéci k nějakému odborníkovi
se svými zuby, se svou kůží, se svými vlasy, se svými nehty, jak nemůže
zaplatit své účty za topení a její konce měsíce, jak si již nemůže udržet svůj
telefon, svou televisi a internet, jak si nemůže vyměnit auto ani nábytek,
jak nemůže následovat módu, jak si nemůže obnovit své nářadí k práci,
jak se již nemůže jít pobavit ani navštívit své přátele, jak nemůže šetřit
peníze na svou penzi a na svůj pohřeb... 
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 – Je strach stav bytí? Strach se nesnaží učinit z člověka někoho geniálního,
opatrného, nervozního, zanedbaného..., ten je bez veškerého života. 

 – Je strach nějaký čas? Čas se zastavuje aby pokračoval, pokračuje aby se
zastavil: strach neobsahuje žádný prostor. 

 – Může se strach projevit v některé osobě v určité chvíli, na příklad, během
spánku? Ano, může se projevit, ale nemůže být nějakou reakcí, neboť ten
nemá žádnou citlivost: je jako piják který nasává stav dítěte které spí. 

 – Nahrazuje strach stav dítěte které spí? Strach není stavem dítěte, ale pro-
jevuje se když stav dítěte je slabý. Slabost je v dítěti když přijme aby jeho
skutky života byli proti němu, a strach se snaží aby reagovalo vůči svým
neopatrným skutkům života. 

 – Může Boží dítě žít bez síly své lásky? Ano, jeho láska je stále v něm, ale
síla jeho lásky je zmenšena do takové míry že ji již necítí: nemá již sílu své
lásky kterou neživí. 

Bůh je všemohoucí, jeho Celek je v jeho moci, a protože láska pochází od
Boha, láska je moc. Bůh vložil do každého ze svých dětí tuto moc, a když děti
jsou v síle lásky, vstupují do moci lásky. Ale když některé dítě je v přítomnosti
slov, nebo skutků, nebo pocitů druhého, atd., jestliže jej obývá strach, jeho
skutky budou obklopeny strachem a on se nebude rozhodovat se svou svobo-
dou, která mu přichází od lásky o tom co je před ním, neboť jeho volby
budou manipulovány zlem. To co je pro něho dobré bude zastřeno strachem
a to co pro něho není dobré se mu bude jevit jako pro něho dobré, a on to při-
jme. Tento skutek bez lásky vůči Bohu, vůči němu-samému a vůči jeho bliž-
nímu do něho vstoupí a oslabí ho: síla jeho lásky se ještě zmenší. 

Nejste to vy kdo zmenšujete sílu lásky, je to láska která zmenšuje svou sílu
kvůli vašemu chování. Jedna část lásky bude jakoby nevyužitá kvůli její sla-
bosti, a láska takto zůstane dokud nedá poznat těmto cizím tělesům že dítě
ve kterém se přišly usídlit patří Bohu. Dokud vše to co je cizí bude v něm,
láska mu nebude moct dát pocítit svou sílu, a ono zůstane ve své slabosti.
Během tohoto času, dítě kterým se stalo se bude chovat jako cizinec vůči
tomu kým je: dítětem Božím. 

Ve vás je to co nepochází od vás, a to vás činí neschopnými žít jsouce
vámi-samými. 

 – Kde je dítě Boží? Ve vás. Dítě Boží se nedá zabít, ale může se mu zabránit
žít tak jak má žít. Dítě Boží patří Bohu, to Bůh se o něho stará. Bůh
miluje kým je a poněvadž je uchováváno láskou v lásce Boží.

 – Co činí Bůh pro dítě které pláče, které se zlobí, které si ubližuje, které je
neposlušné, které lže...? Nechává jej žít jeho následky, a protože se dítě
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nestará o dítě Boží kterým je, protože chce žít jak se mu zachce, Bůh jej
nechává žít jeho život: je to jeho právo. Jeho život patří jemu, a ono si s
ním dělá co chce: je tedy přízrakem života dítěte Božího. 

 – Moje děti, kolikrát jsem vám připomínal že váš život patří vám? Často!
Přes všechna má připomínání, dítě kterým jste přijalo do sebe nechat
vstupovat to co jej proměnilo, a dnes vy žijete myslíce si že jste již tak udě-
laní a že se na tom nedá nic změnit. 

 – Radostní anebo smutní, uklidňující nebo skličující, šetrní nebo plýtvající,
důvěřující nebo neklidní, zdatní nebo slabí, srdnatí nebo líní, odvážní
nebo bázliví, opatrní nebo nerozvážní, tiší nebo povídaví, sebejistí nebo
ostýchaví, umírnění nebo excesivní, rozvážní nebo popudliví, skromní
nebo ctižádostiví, uvážliví nebo podráždění, mírumilovní nebo hněviví,
prostí nebo komplikovaní, skromní nebo vychloubaví, neochvějní nebo
ovlivnitelní, pokorní nebo pyšní, sympatičtí nebo arogantní..., kdo jste?
Bývali jste dítětem Božím v Bohu, volili jste si, a stali jste se tím čím jste
chtěli být anebo tím čím jste nechtěli být. Zřejmé je, že ve vás dítě mého
Otce neokouší své krásy, protože vaše chování není stálé. Ztratili jste se v
tomto světě který vás zavedl tam, kam chtěl. 

 – Jak můžete mít důvěru ve svá jednání, když to co je ve vás cizí vám nepa-
tří? Je třeba znát cenu vašeho života aby se z něho mělo užitek. 

 – Když nevyužíváte toho co vám patří, kdo toho využívá? To co vás kontro-
luje: zlo, a strach využívá vás. Vy máte své kvality a své talenty, ale máte
nedostatky a nezpůsobilosti. To když nejste sebou samými si nesloužíte
vašimi kvalitami a vašimi talenty; tudíž, máte potíž přijmout se takoví jací
jste: to co z vás vychází, to je mrzutost. Bytost kterou jste se stali nepři-
jímá to co je dobré pro dítě Boží kterým vy-sami jste. Je ve vás hádanice,
neboť to opravdové a to falešné spolu nechce žít. Buďte k sobě dobrými,
tak budete mít užitek z toho co do vás Bůh vložil. 

 – Stará se ten kdo žije pro tento svět o sebe podle ducha tohoto světa? Bere
si to co se mu dává a učí se na sebe zapomínat. 

 – Kam půjde v den kdy se jeho život na této zemi zastaví? On se nezasta-
vuje aby myslil na tento den.

 – Vidí platný důvod aby žil podle ducha tohoto světa? On to opravdu neví.
Ale to co pro něj je zřejmé, to jsou jeho potřeby pro své tělo: být ubyto-
ván, šatit se, jíst, pít, pracovat, spát, bavit se, mít dobrou kariéru, žít
daleko od bídy, zapomínat na své neúspěchy, pěkně vypadat, bránit svá
práva, být úslužným, zachovávat lidské zákony, platit svoje směnky, léčit
se, prožít své stáří bez utrpení, důstojně zemřít. 



196

 – Co si říká ten kdo nechce zrovna zemřít? ’Mám štěstí že jsem nepoznal
chudobu, válku, nemoc, vězení, alkoholismus, drogy, opuštěnost. Mám
přátele, dobře se mi žije. Pak později, bych chtěl zemřít tak jak jsem žil:
dělaje to co jsem vždy rád dělával.’

 – Co si říká ten kdo má strach zemřít? ’Proč přicházet na svět aby se umí-
ralo jako nějaký pes?’

 – Co si říká ten kdo umírá a nevěří v život věčný? ’Pracoval jsem celý svůj
život a jsem hrdý na to co jsem udělal. Jen jednoho lituji: že jsem neměl
čas udělat vše co jsem udělat chtěl. Žil jsem aniž bych myslil na smrt: a ta
teď pro mne přichází. 

Dítě Boží zná pokoj, radost a lásku. Jeho bytost se odevzdává do rukou
Toho který je větší než ono. Důvěřuje že Bůh ví co se s ním stane v den kdy
se jeho život na zemi ukončí, aby tak poznal ten opravdový důvod svého
života. Nezná Nebe, ale chce v ně věřit. Ví že má duši a že ta odlétne k Nebi
kam jeho tělo, jednoho dne půjde. Ví také že musí konat dobré skutky života
aby si zasloužilo Nebe. Bůh je více než jeho život, je jeho Otec, jeho Bratr,
jeho Síla. Bůh je Ten koho má uctívat. Jeho víra jej vede k životu věčnému.
Jeho jediná potřeba, to je láska; jeho jedinou podporou, je láska Boží; jeho
jedinou nadějí, je prožít odpuštění Boží; jeho jedinou touhou, je štěstí. Má
důvěru že jednoho dne jej pozná, protože pozná svou odměnu: za to že byl
na zemi dobrým. Nemusí bojovat aby získal nějaké pěkné místo, důvěřuje v
Boha. Bůh je Spravedlnost, a nic mu nenahání strach, neboť ví kým je: dítě-
tem Božím. 

Moje děti, to co je ve vás a co vám nepatří vás činí bytostmi všedními. Pro-
tože nevíte proč činíte skutky života proti životu, nemůžete znát cenu vašich
dobrých skutků života, jste si tedy nevědomí vaší ceny. Kdybyste věděli kým
opravdu jste, věděli byste že to co je ve vás a co není z vás, vás činí v očích
Božích někým nepravdivým. Protože vaše skutky života jsou v kontaktu s tím
co je nepravdivé, pravost vašich dobrých skutků vám není známa. Ty podivné
bytosti, kterými vy-sami jste, již nechtějí uznat že jste dětmi Božími stvoře-
nými k tomu aby konaly skutky lásky.

 – To co je ve vás nepravdivé pochází zcela zřejmě od někoho; pochází to od
vašeho bližního? Ne, pochází to od Satana, protože vše co není láska
nemůže patřit dětem které stvořil Bůh. Satanova moc nad vámi, to je zlo,
a to zlo je ve vás. Ten Podvodník činil tak aby zlo vámi bylo poznáno aby
se tak k vám přiblížil, a tak do vás dal vstoupit to co mu bylo potřebné k
tomu aby vás manipuloval. Sloužíc si vašimi myšlenkami, pohledy, vaším
sluchem, vašimi slovy, vašimi skutky a vašimi pocity, aniž byste si to uvě-
domovali, Satan vás navykl myslit na zlo, dívat se na zlo, poslouchat zlo,
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mluvit o zlu, konat zlo, cítit zlo. Jeho fígle jak se k vám přiblížit bylo
právo, svoboda, snadnost, blahobyt, rozkoš, prohnanost, fantazie, dobro-
družství, romantismus...: vše co vás přivedlo k tomu abyste neviděli
nebezpečí, ale abyste ho chtěli poznat. 

To co je ve vás pravdivé pochází z lásky, neboť láska ve vás vás nemůže kla-
mat. Je to vaše láska která vám ukazuje že vaše skutky života i ty ostatních
jsou dobré anebo špatné. 

 – Kdo vidí to co je před ním? Osoba která se dívá. 

 – Můžete vidět zlo které se maskuje ve skutcích života vašeho bližního? Ne,
nevidíte jej, ale můžete konstatovat že zlo je přítomné ve vašem bližním
když on lže, krade, zabíjí.....

Každý skutek života se vykonává skrze lásku a cíl lásky, je znovu nalézt
svou dokonalost: bezpodmínečnou lásku. Protože skutky života jsou skutky
dětí Božích a Boží děti byly stvořeny pro bezpodmínečnou lásku, jejich
skutky života jsou k tomuto účelu. Dítě Boží které se miluje ví že když jeho
skutky života jsou láskou k Bohu, jsou jí také k němu i k jeho bližnímu. 

 – Proč? Jeho láska mu to ukazuje. Láska ve vás není stojatá, nepřestává vám
ukazovat cenu vašich skutků života. 

 – Jestliže konstatujete že váš bližní lže, krade, zabíjí...., jaká bude vaše
reakce? Dítě Boží odpoví skutky lásky, neboť zná cenu lásky, zatímco dítě
sobě odcizené odpoví skutky které budou pod vlivem toho co jej obývá, a
to co jej obývá mu dá činit skutky života bez lásky. 

  • Dítě Boží odpouští hříšníkům.

Nehledí na zlo které v sobě mají, ví že v nich je ďábelská síla která je
postrčila aby se zachovali špatně. Má sklon je spíš milovat než aby je posuzo-
val, neboť zná důvod jejich chování: zlo které je vede k tomu aby se nemilo-
vali. Hledá způsoby jak jim přijít na pomoc aniž by zapomínalo na to že se
zlo vsune mezi ně a jeho. Přibližuje se k nim aniž by je drtil jeho slovy lásky.
Chce jim podat ruku, přesto že si všímá jejich nepřátelského chování když se
k nim přibližuje. Mlčí před nedostatkem úsilí svého ubohého bližního, neboť
poznává že zlo je silnější když na něho naléhá. Modlí se za toho kdo křičí na
celé kolo že nechce nic vědět o Bohu a zdržuje se toho aby mluvil ostatním o
jeho špatném chování. Dává dobrý příklad gesty lásky aby se tak ti kdo se
dopouští hříchů zřekli páchání zla. Nezapomíná úpěnlivě prosit svaté a svě-
tice aby prosili za ty kdo činí špatné volby: což je hlavní příčinou konfliktů ve
světě. Je pokorné a bez pýchy protože ví že není v úkrytu před hříchem:
jemu-samému bylo Bohem odpuštěno. Činí stálé úsilí aby nebyl z tohoto
světa, neboť vidí v tomto světě úpadek. Protože zná svou slabost, úpěnlivě
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prosí Pannu Marii aby jej obklopila svou bezpodmínečnou láskou a tak mu
pomohla milovat svého bližního takového jaký je. 

  • Dítě odcizené samo-sobě neodpouští snadno hříšníkům. 

Mluví o zlu které činí, a proto má potíž odpustit jejich špatné chování.
Nesnaží se jim přijít na pomoc, protože jeho bytost je proti zlu které činí. Má
v sobě málo naděje, a tak nevěří že se jednoho dne změní. Měří rozsáhlost
jejich viny podle svého tarifu: ten kdo si lže aby měl důvod proč nepomoct
svému bližnímu i ostatní kteří si lžou aby tak obešli zákony; ten kdo skrývá
pravdu aby tak platil méně daní i ti ostatní kteří kradou aby zvětšili jejich
jmění; ten kdo posuzuje svou žárlivostí i ostatní kteří žárlivostí zabíjí. Jeho
žízeň po spravedlnosti je neodvolatelná: musí se potrestat viníky aby tak již
nemohli ubližovat ostatním. Pro něho, vše co je zlé v očích lidí je zlé v jeho
očích, není v něm místo na odpuštění. Jeho víra je skálopevná: jestliže chtějí
páchat zlo, půjdou hořet do pekla. 

 – Dítě odcizené samo-sobě odsuzuje hříšníka kterým je.

Nerespektuje svůj vnější život, a v jeho vnitřní život nevěří. Nechává se
ovládat zlem, a jeho skutky života se živí zlem světa. Odchází aby objevilo
svět, a vidí co tento zkažený svět činí. Odmítá si lásku, neboť to co chce je v
tomto světě. Zlo v něm jej ovládá skrze jeho skutky života které živí jeho
špatné volby. Marnost mu lichotí aby tak uspokojoval své nezdravé potřeby. I
když je dítětem Božím chová se jako zavržený, neboť odmítl vše co je od
Boha. Jeho život patří jemu, a on má v úmyslu si se svým životem dělat co
chce: zítřek bude naplněn jeho plány a jeho konec bude bez následujícího
dne.

Moje děti, když konstatujete že ve vašem bližním je zlo, je to láska ve vás
která přivolává vaší pozornost abyste tak použili svého milosrdenství,
zatímco zlo ve vás chce upoutat vaší pozornost abyste jej posuzovali a odsu-
zovali. Láska je spravedlivá, ukazuje vám hřích ve vašem bližním aby vám
poukázala že vy-sami jste bývali v hříchu, kdežto zlo je pokrytecké, ukazuje
vám hříchy druhých a vůči těm vašim vás zaslepuje. Láska chce abyste si pře-
stali působit utrpení a přestali ho působit vašemu bližnímu, zatím co zlo
chce abyste si dále působili utrpení a rádo vám namlouvá že nešvar je všude a
že vše je beznadějné.

To zlo ve vás je zloba Satanova.

 – Kdo řekl Bohu ne? Satan.

 – Kdo řekl ne lásce? Satan.

 – Kdo miloval smrt? Satan.
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 – Kdo si slouží strachem proti vám? Satan. Ukazujíc vám zlo které činí váš
bližní, vám ukazuje co on činí s vámi.

 – Co bylo jeho vítězstvím nad vámi? Udržovat vás ve strachu.

 – Kdo chce prožívat svůj život trpě na zemi? Nikdo.

 – Kdo chce poznat věčnou smrt zakoušeje nepředstavitelná muka? Nikdo.

Tak tedy, konstatujte že vy všichni jste poznali strach, neboť ten kdo
poznal utrpení které bolí řekl ano hříchu který mu utrpení způsobil. Strach
je vám známý: jedli jste se strachem, spali jste se strachem, chodili jste se stra-
chem, navštěvovali jste strach, poněvadž bylo třeba abyste řekli ano pokušení
k tomu abyste se dopustili hříchu, a strach je stín vašich hříchů. Satan si
slouží strachem který vám je známý aby udržoval vaše slabosti tak abyste se
často dopouštěli hříchů. 

Je třeba abyste pochopili že láska vám může pomoct opět se stát dokona-
lým dítětem Božím ukazujíc vám vašeho bližního takového jakým je, neboť
takový jaký je on, takoví jste vy. Láska vás staví před vaše strachy abyste si
navykli odmítat to co je vám-samým cizí a abyste byli schopni si odpouštět.
Když vidíte zlo ve svém bližním, buďte si vědomi že vaše láska chce vaše
dobro a dobro vašeho bližního, zatímco zlo ve vás působí proti vám a proti
vašemu bližnímu. 

 – Co je jako první důležitější, hříšník který musí odpustit anebo hříšník
který si musí odpustit? Hříšník který si odpouští, neboť on uznává že byl
příčinou zla pro ty kteří se na něho dívali. 

 – Jak budete prožívat vaše vlastní očištění těla jestliže vám láska názorně
neukáže že jste byli příčinou bolestí pro ty kdo lhali, kdo kradli kdo zabí-
jeli...? Prožijete vaše očištění těla prožívajíce následky vaší špatné stravy
která živila zlé skutky života vašeho trpícího bližního.

 – Jak budete prožívat vaše očištění těla když nevíte že je to zlo které vám
skrývá to co vaše zlé skutky života učinily ve vašem bližním který lhal,
který kradl, který zabíjel...? Svízelně, moje děti.

Protože v okamžiku kdy byste byli před vašimi skutky života, byste věděli
že vaše zlé skutky života živily zlé skutky života vašeho bližního. Měli byste
málo důvěry ve vaše odpuštění, a strach by vám namlouval že máte malou
šanci jít do Nebe; snažil by se zničit tu malou důvěru která vám zůstává k
vám-samým abyste tak nemohli podepřít vašeho bližního, který si bude
musit také odpustit. A ti kdo mají strach že půjdou do pekla by nepocítili
sílu lásky která by přišla od vás všech, dětí Božích. 

Láska vás spojuje a moc lásky koluje v síle lásky. Já jsem s vámi, Láska
jsem já. Když se vaše podmínečná láska dohromady spojí, moje moc lásky ji
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dává to čím je: sílu bezpodmínečné lásky, protože vaše láska je v mé bezpod-
mínečné lásce. Strach ve vás by jim namlouval že jste nedbali na to abyste jim
přišli na pomoc. Strach by vám bránil milovat se takoví jací jste, a bavil by se
vašimi skutky života i těmi vašeho bližního. 

Moje děti, to dnes se musíte podívat zda-li vaše chování je láska.
Nenechte strach pokazit vám tento čas který vám Bůh uděluje: přípravu na
vaše vlastní očištění těla. Kdo se miluje stará se o sebe konaje dobré skutky
života: jestliže nejsou láskou, jeho skutky života jsou nesmysl. Dostali jste
život abyste poznali Lásku. 

 – Kde jsou vaše ’miluji tě’ a vaše ’miluji se’ vyslovená před Bohem? Ve vás,
ale jsou ochromena strachem. Přestaňte mít strach, strach plodí nenávist.
Ten neživí lásku protože není skutkem života ani stavem bytí: strach
slouží jen Satanovi. Tomu se podařilo učinit že jste přijali to co není láska
s úmyslem vás zničit. Tato špatná strava ve vás je cizími tělesy které vám
nepřinášejí nic dobrého. 

Tato cizí tělesa do vás vstoupila vašimi špatnými volbami: 

  • Špatná strava ve vašich myšlenkách je učinila nemocnými: tato strava
vklouzla do vašich myšlenek aby je proměnila podle přání strachu. 

  • Špatná strava ve vašich pohledech je učinila nemocnými: tato strava se
vsunula do vašich pohledů aby je tak proměnila jak strach chce.

  • Špatná strava ve vašem naslouchání jej učinila nemocným: tato strava se
připojila do vašeho naslouchání aby je proměnila, odrážejíc léčky strachu.

  • Špatná strava ve vašich slovech je učinila nemocnými: tato strava se smí-
sila s vašimi slovy aby je proměnila podle strachu. 

  • Špatná strava ve vašich skutcích je učinila nemocnými: tato strava omá-
mila vaše skutky aby je tak proměnila podle libosti strachu. 

  • Špatná strava ve vašich citech je učinila nemocnými: tato strava uhranula
vaše pocity aby je tak proměnila podle bláznovství strachu. 

Strach vás kontroluje. Tam kde jste, strach je ve vás. Kontroluje vaše
skutky života které byly proměněny, a to vás činí slabými vůči sedmi hlavním
hříchům. Na příklad, co činí že se dopouštíte hříchu marnivosti? 

  • Necítím že chybuji když dávám poznat své volby před osobami které si
nedávají pozor na léčky Satanovi. 

  • Nezastavuji se u něčeho co je proti mému věčnému životu.

  • Nestydím se říct těm kdo se modlí že já nepotřebuji modlitby. 

  • Nevidím proč bych se měl vzdálit od pomlouvání, každý má své sklony. 
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  • Vím že jednoho dne zemřu; jestli Bůh existuje, přijme mne takového jaký
jsem. 

  • Uznávám že mám své zodpovědnosti; dělám co můžu, s tím co zbývá ať si
poradí. 

Nikdo nemůže vzít váš život a žít jej a nikdo nemůže vzít váš život a říct
ne životu věčnému. ’Nemějte strach’: tato slova vám říkají mnoho. Někteří
muži a některé ženy přemohli strach. Tyto Boží děti nemohly říkat tato slova
aniž by poznaly co zlého způsobil strach v jejich životě a kolem nich. Oni-
sami v sobě pocítili propast strachu, a řekli: ’Ne, Bůh je silnější než strach.’

Satanovi se podařilo dát vám poznat prázdnotu: strach. Strach je prázd-
notou ve vašem životě: tam kde není život, tam není nic. Vy jste živými a
láska je ve vašem životě. Nebyli jste stvořeni s nějakou prázdnotou ve vašem
životě, to co je ve vás cizí to vám dává poznávat prázdnotu. Nepochybujte o
vašich schopnostech. Moje děti, když se vás zmocní pochybnost, právě tehdy
máte potíž konat úsilí. 

 – Co ve vás činí pochybnost? Pochybnost se zmocní člověka a činí jej sla-
bým před mou pravdou, a kvůli pochybnosti, moje pravda se zdá tomu
člověku jako zkouška kterou nechce poznat. 

Vy jste se obrátili k pravdě tohoto světa: ’Vše co je snadné nenese bolest,
tak tedy proč bychom si působili utrpení kvůli štěstí? Protože snadnost je
známa člověku, není již třeba nic víc k prožívání našich zítřků. Dát se tou
nejsnadnější cestou, to je nechtít poznat zkoušky. Nejsem si jist touto prav-
dou, je to léčka. Proč důvěřovat v Boha? Nejsem si jist zda-li bych byl scho-
pen...’ Tyto klamné pravdy jsou jen odrazem vašich špatných náklonností. 

Vaše zlozvyky vám dávají vstoupit do vašich strachů, a vy již nejste ve
stavu abyste mohli chápat důležitost toho aby se konala úsilí a tak aby se pře-
máhaly zlé návyky. 

  • Pochybovat aniž by se šlo do hloubi věcí: vaše zlé návyky vás učinily zma-
tenými vůči tomu co máte chápat.

  • Usuzovat aniž by se rozumělo: váš zlý návyk vás přivedl k tomu abyste se
nezastavili a nepomohli si tak pochopit. 

  • Roznášet aniž by se staralo o následky: váš zlozvyk vás neučinil věrohod-
nými před těmi kdo vás poslouchali. 

  • Očerňovat aniž byste se dívali na sebe: váš zlozvyk vám dokázal že jste
byli neschopnými dávat si to co je dobré. 

  • Posuzovat aniž by se šlo ke zdroji: váš zlozvyk vykopal jámu mezi vámi a
těmi kdo vás milují. 
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  • Vypadat a nebýt: váš zlozvyk vás přivedl k nejistotě vůči vašemu úsilí. 

  • Uskutečňovat se aniž by se rozvažovalo: váš zlozvyk vás opojil aniž byste
poznali uspokojení.

  • Chtít aniž by se implikovalo: váš zlozvyk vás vzdálil od vašich potřeb
lásky.

  • Mluvit aniž by se znalo: váš zlozvyk vás učinil nešikovnými, a jste
neschopni poznat co vás takovými učinilo.

Tyto zlé návyky a mnoho jiných z vás učinily bytosti bez lásky k Bohu, k
vám-samým i k vašemu bližnímu, neboť jsou živeny strachem který vás
obývá, a ten strach živí vaše strachy. Čím více máte strach tím ten strach je
hlubší; jeho kořeny jsou ve vás tak zakotveny že již nevidíte den kdy na zemi
poznáte pokoj. 

Vy živíte vaše strachy. Předávajíce je ostatním, ty se vracejí k vám. 

  • Vy máte strach že budete oklamáni, oni mají strach že zameškají schůzku. 

  • Vy máte strach že uvidíte nějaké přízraky, oni mají strach chodit sami. 

  • Vy máte strach z černých koček, oni mají strach že budou nemocní.

  • Vy máte strach z úsilí, oni mají strach z chudoby.

  • Vy máte strach z násilí, oni mají strach ze zítřku.

  • Vy máte strach z nevědomosti, oni mají strach z kontroly. 

  • Vy máte strach ze samoty, oni mají strach ze tmy.

  • Vy máte strach z rozdělení, oni mají strach z nespravedlnosti. 

  • Vy máte strach z nezaměstnanosti, oni mají strach z neúspěchu. 

  • Vy máte strach z nepříjemnosti, oni mají strach z toho ’co se o tom řekne’.

  • Vy máte strach ztratit přátele, oni mají strach z názoru ostatních atd.
Toto je pro vás-samé i pro všechny ty které vaše skutky ovlivněné stra-
chem živily.

Všechny vaše zlé mánie mají za předmět vaše strachy.

  • Jíte: máte strach že to nestrávíte.

  • Příliš mluvíte: máte strach že zraníte.

  • Jste vychloubaví: máte strach že budete dány stranou.

  • Napomínáte své dítě: máte strach z jeho reakce.

  • Pouštíte vaší televizi: máte strach že se budete nudit.
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  • Každý týden chodíte do obchodů: máte strach abyste nezmeškali výpro-
dej...etc.

  • Všechny vaše zlé mánie utvářejí váš život, a vy žijete neustále s vašimi
strachy.

Satan zná příčinu vašich slabostí, neboť je to on, kdo poručil svým nečis-
tým duchům aby vás pokoušeli a tak do vás dali vstoupit jed který vás udr-
žuje uvězněnými ve vás-samých. Strach, pán vašich temných vzrušení, dal
vzejít jiným strachům, těm, které vám hlodaly ducha. Váš zatemněný duch je
povolný: strach jej činí otrokem, neboť ovládá jeho rozum: ’Proč bych se měl
chránit před tímto světem?’ Satan vás udržuje v duchu tohoto světa bytostmi
které se mu daly vkládajíce svou duši do jeho drápů. Ten je neodmění, příliš
je nenávidí než aby jim dopřál oddechu ze strachu aby neřekly ano Životu
Věčnému, a tak to je s vámi. 

Moji miláčci, já vás miluji. Víte co moje ’miluji tě’ teď právě učinilo? V
tomto okamžiku, má bezpodmínečná láska obklopuje vaší podmínečnou
lásku, a vaše láska se živí mou mocí. Uvědomte si že má láska je mocnější než
lsti Satanovy který vás chce udržovat ve zlu slouže si strachem ve vás. Vy jste
opravdovými když jste láskou, neboť ve vaší lásce je síla. Nemějte žádnou
pochybnost, síla lásky vás obývá protože láska Boží přemohla zlo. Je na vás,
na dítěti Božím, abyste zaujali postoj. To od vás Bůh žádá abyste vyslovili
vaše ’ano’ Lásce a abyste je žili. Vše co Bůh ve vás činí vás činí silnými před
vašimi slabostmi. Miluji vás, mé děti. Uvědomte si mou lásku ke každému z
vás. Celá vaše bytost je láska, to co ve vás není láska vám nepatří, a já vám to
nepřestávám ukazovat. 

Pokaždé když mi budete důvěřovat více než vašim skutkům života, já
ukáži vaší bytosti že síla lásky je mocnější než přízraky které jsou ve vás: 

  • To skrze mne vy uslyšíte to co je od vás a to co není od vás. 

  • To skrze mne si uvědomíte že dobro které budete konat pochází od vás a
že zlo které učiníte pochází z vašich uhranutých voleb které jste učinili
vašimi smysly vězni vašich přízraků. 

  • To skrze mne vy poznáte že jste slabými kvůli vašim volbám které nebyly
láskou. 

  • To skrze mne vy pochopíte že tento čas je časem který chtěl můj Otec.

  • To skrze mne vy přijmete žít vaše očištění které jsem já uskutečnil. 

  • To skrze mne vy pocítíte že žijete to co jsem vám oznámil.

  • To skrze mne vy otevřete oči na všechno to co bylo proti vám a proti
vašemu bližnímu. 
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  • To skrze mne se vaše svědomí nechá slyšet, a dá vám vidět vaše přízraky. 

  • To skrze mne si zasloužíte poznat vaší volbu: tu že si zvolíte milovat Boha
před vámi a před těmi které budete milovat jako sebe-samé. 

  • To skrze mne vstoupíte do vaší bezpodmínečné lásky. 

Vše prochází skrze mne a vše je ode mne. Vy jste Božími vyvolenými a
vaše utrpení bude mít míru: míru lásky. JÁ JSEM je ve vás. Dejte vědět
bytosti kterou jste se stali že dítě Boží patří Bohu samotnému, ne světu,
neboť vy nepatříte nikomu v tomto světě. Nikdo nemůže prožít to co vy pro-
žíváte a to co prožijete. Čas dosahuje svého nejvyššího stupně, což jsem vám
to neřekl? Moji vyvolení po celém světě vám opakovali to co jsem do nich
vkládal pro vás a také pro ně, neboť vy všichni jste žili v zaslepenosti vašich
zlých voleb. 

Tam kde bylo Boží dítě, tam s ním bylo dobro, ale zlo zabralo tolik místa
v každém Božím dítěti že se Boží dítě často nacházelo se zlem. Hřích který
do vás vstoupil vás přivedl k tomu že jste chtěli jen poznání zla, a vaše zna-
losti se živily poznáním zla. Čím více jste se nechali poučovat zlem tím více
jste měli rádi vaše znalosti. Není to dítě Boží kterým jste, je to přetvořené
Boží dítě, které je ve vás cizincem, jenž mělo rádo tato poznání. 

Mé děti, tato pravda nepochází od vás, ta pochází od Boha. Vaše emoce
vás přivedly k tomu abyste žily jakožto citlivé bytosti vůči tomu co čtete. Kdo
může chápat slova Boží? Dítě jehož myšlenky, jehož pohledy, jehož naslou-
chání, jehož slova, jehož skutky a jehož city jsou čisté, neboť pouze ono chce
bezpodmínečně milovat Boha aby se tak samo milovalo a milovalo svého
bližního bez rozdílu ras, jazyků, náboženství a společenských tříd. Jestli
jeden jediný z vás je dokonalým jako Panna Maria, ať se osvědčí jakožto
dokonalý jako ona čistá Neposkvrněná. Slova Boží vám dávají milosti abyste
se uskutečňovali jakožto bytosti lásky. Zde je to co musíte pochopit: konejte
to co máte konat tak jak to můžete konat činíce úsilí lásky. Každý má svou
vlastní míru lásky. 

Moje děti, v této chvíli si uvědomujete bytost jakou jste na zevnějšku. To
Boží dítě ve vás volalo své ’ano’ Lásce, a vaše láska, i když je podmínečná, vám
to dala uslyšet. Svátosti a požehnání vám dávají milosti žít zákony mého
Otce, a jeho zákony vám dávají sílu žít jakožto bytosti poddajné lásce která
jen touží aby vstoupila do své dokonalosti. 

Láska, ta je živá, a je v každém z vás. Myslíte že se můžete oddělit od
svého bližního? Ne, protože on je láska. Láska v každém z vás je teplo které
vás podpírá přes chlad odporujícího světa. Na vzdor duchu tohoto světa
který vám nepřestává dávat věřit v nepřízeň osudu, vy chcete uskutečnit váš
sen: štěstí na zemi. Jak věřit že jednoho dne všechny Boží děti budou jen lás-
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kou jestliže neopustíte ducha tohoto světa? Duch tohoto světa ve vás udržuje
strach a vy s ním žijete.

  • Strach z utrpení je součástí ducha tohoto světa: utrpení dává poznat vaší
sílu lásky. 

  • Strach z poznání pekla je součástí ducha tohoto světa: poznání pekla činí
že se vyhýbáte hříchům. 

  • Strach ze zla je součástí ducha tohoto světa: zlo je ve vás, není vaším
pánem.

  • Strach špatně se chovat je součástí ducha tohoto světa: vaše dobré nebo
špatné chování záleží jen na vás. 

  • Strach z nemoci je součástí ducha tohoto světa: jste nemocní, ale neztrá-
cíte život věčný. 

  • Strach že nebudete milováni je součástí ducha tohoto světa: nemilují vás,
já vás miluji a vy milujete. 

  • Strach z opuštěnosti je součástí ducha tohoto světa: nikdo není sám když
navštěvujete osoby které jsou samy.

  • Strach ze života v chudobě je součástí ducha tohoto světa: chudoba srdce,
to není mít rád se dělit. 

  • Strach nenajíst se do syta je součástí ducha tohoto světa: být nasycen, to je
být zvyklý na to nejdůležitější. 

  • Strach že se na vás bude dohlížet je součástí ducha tohoto světa: kontro-
lování neohlašuje pokoj, udržujte si svůj pokoj. 

  • Strach ze smrti je součástí ducha tohoto světa: opustit tuto zemi, to je
vstoupit do domu Otce. 

Jste živí, a tak jako je pravda že máte ducha k doufání, ducha k věření,
ducha k milování, tak budete ve věčném životě. Volba žít vám patří a nikdo,
ani tato prázdnota ve vás, vám nemůže odejmout toto právo. Je na vás abyste
si ho uchovali nepřijímajíce nevědomost. Ať zemřete s těžkými anebo leh-
kými hříchy, jestliže v okamžiku vašeho soudu požádáte o odpuštění všech
vašich skutků života které urazily Boha, kvůli mně, vašemu Spasiteli, můj
Otec vám odpustí; ale budete musit projít očištěním vaší duše abyste vstou-
pili do Království Božího. 

Vidíte jak je důležité už se nedopouštět skutků které urážejí Boha? Jste
jeho děti, on je váš Otec; z lásky, on vám dal Lásku své Bytosti: svého Syna
kterého zplodil. Kdo je jako Bůh? Bůh. Nikdo na zemi nemohl, nemůže a
nebude moct učinit tak dokonalý Skutek lásky. A vy, děti země, co děláte?
Nepřestáváte činit skutky života které ukazují že nemáte důvěru v můj Sku-
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tek Života. Já vás žádám abyste konaly skutky dobroty, a vy máte strach že to
nedokážete. Nebojte se názoru druhého, to co bude proti mysli vašeho bliž-
ního kvůli vašemu jednání bude moct pocházet jen ze strachu. Snažte se aby
vaše skutky byly čisté a budete žít jakožto dobré bytosti plné důvěry ve váš
zítřek. 

Já vám neříkám že nebudete konat skutky pro vaše potěšení: vaše potěšení
nesmí být proti Bohu, proti vám-samým a proti vašemu bližnímu. A neříkám
vám že utrpení již nebude ve vašem každodenním životě: Satan ve vás dal
vyrůst poznání zla a dokud ve vás budou zůstávat zranění, budete podma-
něni hříchu. Je to stín smrti jenž vám působí utrpení, neboť ten je podporou
stínu strachu. I když jste čistí, vaši bratři a vaše sestry trpěli kvůli vašim zlým
skutkům života které živily jejich zlé skutky života, odmítnete je z vašeho
každodenního života nyní když chápete že strach je viníkem vašich bolestí ve
vašem životě? Vaši bratři a vaše sestry jsou součástí vašeho života a vy jste
součástí jejich života. To neznamená že již nebudete trpět, ale toto utrpení
bude utrpením lásky, neboť nebude zaviněno hříchem. 

Podívejte se na maminku která miluje své dítě a která vidí jak činí zlý sku-
tek, ta trpí z lásky protože jej miluje. Bude prosit aby mělo sílu prožít své
následky aby tak vidělo a pochopilo že jeho život má cenu v očích Božích.
Skrze své modlitby, ona chápe že její dítě má cenu v jejích očích a že ona má
cenu v očích Božích, protože Bůh ji dává milosti aby tak měla důvěru ve své
modlitby. 

Moje děti, nebojte se znelíbit se duchu tohoto světa který se snaží vést vás
k tomu co potřebuje: aby vás kontroloval. To dávaje vám vstoupit do poznání
zla strach zesiluje vaše strachy, neboť čím více budete mít strach tím více
strach dětí tohoto světa, které jsou otroky svých potřeb, bude mít vliv na ně a
na vás. Pojďte do mně načerpat milosti k přemáhání vašich strachů. Kvůli
vašim slabostem, jste činili špatné volby, a podléhali jste pokušení; skrze mne,
Lásku, ty budou před vás předloženy, a vy uvidíte vaše zlé volby snadněji. Já
jsem přítomen ve vašem životě abych vám dal to co vám chybí; tak tedy
pojďte ke mně, já posílím vaše dobrá rozhodnutí, nebudou mít příchuť stra-
chu: tohoto strachu který vás sužuje.

Nezůstávejte v pochybnostech vůči mým výpovědím. Kolem vás jsou
pokušení která vám brání jít vpřed k cestě kterou vám ukazuji. Když pozná-
váte že vás něco trápí, vzpomeňte si že strach není daleko. Pokušitelé vás neo-
pustí, slouží si strachem aby udržovali vaše zranění, a strach bude ve vás dál
zabírat místo pokoje, a oni vás budou dále manipulovat. Vaše strachy jsou
jako chapadla která vás drží aby vás tak udržovaly slabými, a na konci kaž-
dého chapadla, je jejich nezdravá inteligence která se věší na vaše přízraky. 
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Vaše strachy nejsou dobrými rádci: to co činíte bez pokoje, to činíte s tím
co je proti vám a co je ve vás. Láska vám dává pociťovat pokoj. Ale když vám
láska v sobě nedává pociťovat pokoj a když vám láska ukazuje že někdo činí
zlé skutky života, myslíte že mu můžete pomoct když v sobě nemáte pokoj? I
když v sobě máte touhu dát mu pochopit že je proti sobě, vaše slabosti vás
vzdálí jednoho od druhého a mezi vámi bude nepřeklenutelný příkop. Kdo
vykope tento příkop? Vaše strachy. Dvě osoby které diskutují bez síly své
lásky dávají místo nepříteli: kdo z nich zvítězí? Nikdo, je to strach. 

Je pravda že když se vzdálíte od těch kdo se nechávají oklamávat Satanem,
zatím co nejste ve svém pokoji, se tak vyhnete léčkám Podvodníka snadněji.
Když činíte úsilí klást odpor vašim strachům, budete schopnými jim přijít na
pomoc. Jak? Vaše odpuštění bytosti kterou jste se stali se usmíří s dítětem
kterým jste v sobě, a vaše strachy se zmenší, neboť toto odpuštění vás přivede
k vykonání jiných odpuštění, a vy se přijmete takovými jací jste. 

Každého dne, se budete učit milovat se tak jak já vás miluji. Půjdete vpřed
milujíc se, neboť se budete dívat na vaše skutky života v přítomnosti abyste
tam tak odhalili vaší lásku k Bohu, a vaše láska vyživována láskou Boží vám
pomůže přijmout vaše zlé skutky života které jsem očistil. To s láskou kterou
máte k Bohu, k vám a k vašemu bližnímu si odpustíte, a takto vložíte lásku
tam kde nebyla láska. Začínajíce milovat vaše skutky života očištěné mým
Skutkem Života, připravujete vaší budoucnost: pomáhat těm kdo budou
musit projít tudy kudy vy svolujete projít, neboť všechny vaše zlé skutky
života budou musit okusit vašeho ’ano’ Lásce. 

Moje děti, vaše zlé skutky života očištěné mnou, Spasitelem světa, které
byly odpuštěny, se dále dávaly pociťovat ve vašem těle protože jste je nemilo-
vali jako já jsem je miloval. Miloval jsem hříšníka, ne vaše hříchy. Můžete se
oddělit od vašich skutků života které jsem očistil a které jsem odpustil skrze
kněze? Milujte to co jsem pro vás učinil, milujte vaše odpuštěné skutky, jsou
to co vy jste. 

Vkládaje lásku tam kde nebyla, vaše skutky života opět nabývají sílu a
vaše zranění se ztrácejí. Jsem to já Lékař lásky, jsem to já kdo vkládá na vaše
rány můj balzám lásky. Vaše skutky života vámi milované budou živit, skrze
lásku, v pohybu života skutky nemocného života vašeho bližního, a to jim
přinese nezbytnou sílu kterou budou potřebovat aby se opět stali dětmi
Božími kterými jsou, a pak zase oni, si odpustí a budou milovat jejich zlé
skutky života které jsem očistil. 

Nepřestávejte se modlit, láska k modlitbě působí a bude působit ve vás i v
nich. Je třeba se úplně spolehnout na Boha. Já znám okamžik kdy se oni
obrátí ke mně, jejich Bohu, ne k vám. Bůh musí mít přednost před vámi a
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před vaším bližním. Ale je třeba abyste si byli jisti že konáte Vůli Boží, a k
tomu, je důležité prožívat to co máte prožívat v pokoji, neboť pochybnost vás
znovu přivede k vašim strachům. Láska vás povede abyste se vyhnuli tomu že
byste se opět vrátili k vašim zlým návykům které jsou proti vaší duši i proti
vašemu tělu. 

Umějte rozpoznat tuto pravdu: vy, Boží vyvolení, vyjdete z tohoto strachu
který vám brání věřit v Život Věčný mou sílou. Moje děti, já, Láska, jsem tu
ve vás abych vám ukázal že vaše úsilí ponesou ovoce, ale důležité je věřit ve
mne, Ježíše. Když máte v hlavě nějaký plán, promýšlíte vaše schopnosti, a
když jednou začnete, činíte úsilí abyste jej uskutečnili až do konce. Mé děti,
podívejte se na sebe, když jste učinili tento kus cesty který vás vede ke štěstí,
jste připraveny činit úsilí pro vašeho bližního, aby tak šel s vámi k věčnému
štěstí. 

Jděte vpřed jsouce jisti že opravdové štěstí je cíl kterého se má dosáhnout,
já jsem ve vás a jdu s vámi. Opusťte ducha tohoto světa který nemá víru v
Boha. Já jsem tam ve vás, a čekám až ke mně přijdete, abych vám tak mohl
dát milosti síly které vám dají odhalit potřebu dát si jeden dar: věřit že vstou-
píte do života věčného. To znajíce cíl vašich úsilí vy projdete skrze vaše pře-
kážky. 

Ano, vaše překážky, neboť ten strach ve vás brzdil a bude dále brzdit.
Budou chvíle kdy ten strach učiní že se budete chvět bolestí; bude si sloužit
vaší ztrátou odvahy, vaším nedostatkem víry ve vaše úsilí, chováním druhých
spojeným s vaším: vaší fatalistickou stránkou. Nebojte se bolesti, ta vám
ukáže vaší sílu. Po jistém čase budete udiveni tím co můžete konat a žít.
Každý den budete žít v tom co odhalíte: vaší sílu ve vás-samých z lásky k
Bohu. 

Já jsem s vámi. Každé dítě které důvěřuje v Boha nalézá v sobě sílu kterou
myslilo že nemá. Když je v něm jistota, jeho úsilí jsou mnohem snadnější. To
mými milostmi se udržuje v jistotě že to co pro sebe koná je blahodárné pro
jeho duši, jeho mravní sílu i jeho tělo: chce věčný život. Důvěřuje ve svá ano:
’Ano, Bože, je to těžké, ale ty jsi tu. Ano, ty mi dáváš sílu chápat co mám
dělat. Ano, to ty jsi má síla.’ Skrze svá ano, chapadla která jej drží v jeho zlých
návycích se odtahují jedno za druhým. Čím více žije svá ano tím méně při-
jímá vstupovat do svých starých návyků: to do mne přichází čerpat svou sílu.
V hloubi sebe-sama si je jist tím že jsem tam, že jej miluji a že je v mé Pří-
tomnosti. Vše mi dává: celý svůj život s láskou. 

Moje děti, vidíte, důvěra je pro vás důkazem lásky k vašemu Bohu. Dejte
si lásku tím že mi vše budete dávat: já, Ježíš, vám dávám to co je ze mne: bez-
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podmínečnou lásku která živí vaší podmínečnou lásku. Jako dar, vám posky-
tuji dobro: chtít si dobře počínat vás činí silnými vůči vašim strachům. 

Já sám mám moc vás učinit šťastnými. Dal jsem vám Písmo Svaté. Choďte
čerpat sílu z mých slov, to Bůh živil své vyvolené milostmi odevzdání, a tito
lidé inspirovaní Bohem psali z mé Vůle: mou Vůli, ne lidé inspirovaní člově-
kem. Žádný člověk nemá moc nad myšlením lidí. To Duch-Svatý obklopuje
člověka svou Mocí lásky aby tak psal to co Bůh chce pro své děti. Choďte ke
svátostem, ty jsou zdrojem síly pro vaší duši. Duše mne zná, ta je má; tak
tedy důvěřujte tak jako vaše duše: jsem jejím Snoubencem.

Ano, mé děti, jsem tolik zamilován do vaší duše. Rád ji zahrnuji vším
dobrým aby tak byla jednoho dne mou neposkvrněnou snoubenkou. To je ta
duše která je ve vašem těle a duše je vším vaší bytosti. Když se mi dáváte, já
beru vše z vás, vaše duše i vaše tělo se stávají mým celkem. Já který vás miluji
jako manžel, vám dávám svůj Celek aby tak váš celek v mém Celku činil
pouze jedno. V lásce, vše co patří druhému se stává jeho celkem; takto, dvě
bytosti které se oddávají se dávají aby tak byly jen jedním celkem. 

Během vašeho vlastního očištění těla, všichni z vás kteří vezmou strachy
každého dítěte na zemi aby tak činily jen jeden celek s jejich strachy, když mi
je dají, já vše vezmu. Ukáži každému z vás co jsem učinil z lásky k vám i k
nim, a vaše síla lásky jim pomůže uskutečňovat se tak jako vy jste se uskuteč-
ňovali. Poznají co jste pro ně přijmuli vykonat: činit úsilí abyste již nevstupo-
vali do vašich zlých návyků kvůli strachu. 

Moji vyvolení, tato slova která jsem vás naučil: ’Ať všechny mocnosti se
spojí aby se postavily proti mocnostem pekla’ jsou z Nebe. Já spojuji všechny
mocnosti lásky. Bůh vše stvořil svou mocí. Všichni dobří andělé, všichni svatí
a světice Nebe, všechny duše z očistce a všichni ti kdo mají dobrou vůli na
zemi, celé stvoření vesmíru a země jsou v moci lásky. Církev je v mé moci
lásky. Pomyslete na svátosti, na všechny mše, na požehnání, na posvěcené
předměty, na svěcenou vodu, na modlitby, na adorace, na všechny chvály a
všechna kázání vykonána v mém Mystickém Těle, protože já jsem Hlava
Církve, všechny mocnosti jsou v Bohu. Ve všech dětech které můj Otec chtěl,
je jeho láska, a všechny jejich myšlenky, jejich pohledy, jejich naslouchání,
jejich slova, jejich skutky a jejich city vykonány v duchu lásky byly vykonány v
jeho Duchu. On je Moc a vy jste v moci lásky, tedy vaše skutky života jsou
mocnostmi Božími proti mocnostem pekla. 

Když vy odmítáte pokušení a odmítáte strach který je ve službě Satana, je
to Život jenž vám dává svou moc. Je na mně abych vzal to co vy odmítnete,
na mně abych poslal k patě mého Kříže všechny zloduchy kteří chtějí zabít
vaší duši, na mně je abych vytrhl zlo z vašeho těla a abych je očistil ode vší
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nečistoty mým ohněm lásky. Moje děti, umějte si uvědomit moc kterou udě-
lují milosti. Pokora Panny panen, Marie, učinila že obdržela všechny milosti.
Je na vás abyste ji žádali o milosti, tyto milosti jsou vám potřebné abyste šli
vpřed ke světlu. Duch Boží vás přikryje svým jasem a budete žít z lásky. 

Bůh vám dává moc nad zlem, používejte tuto moc abyste tak svrhli
nástrahy Zloducha. Jestliže si nejste jisti že to co konáte je dobré, já vám dám
sílu přemoct tuto pochybnost, a vy znovu pocítíte váš pokoj. Ve vašich chví-
lích pochybnosti, budu vaší sílou: vaše právo dítěte Božího vám bylo dáno
Bohem. 

Pojďte ke mně vy kteří máte strach, nasytím vás milostmi, a nic z toho co
nechcete do vás nevstoupí. Pojďte ke mně vy kteří jste ve slabosti, dám vám
svou moc, a dosáhnete cíle kterého chcete dosáhnout: života věčného. Pojďte
ke mne vy kteří chcete konat dobro, já jsem ono Dobro. Miluji vás.
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	UVEDENÍ KNIHY
	UVODNÍ POZNÁMKA
	DEKRET
	PODĚKOVÁNÍ
	Kdyby každý z nás: nástroj Ježíšův, korektorky, překladatelé/ překladatelky, pročítatelé/pročítatelky, ten jenž měl na starost provedení tisku, nebyl dostal od Panny Marie milost lásky, nikdo by vám nebyl mohl dát to co tvořilo...
	Díky Bohu Otci, Bohu Synu, Bohu Duchu Svatému, Mamince Marii, andělům, všem svatým v Nebi, duším v očistci i duším v pekle které nám na zemi zanechaly dobré skutky. Nekonečné díky Bohu třikrát Svatému za to že nás všechny stvořil
	Dcera Ano Ježíšovi, Francine

	PŘEDMLUVA 1
	Jedna dospělá pracovala: Dcera Ano Ježíšovi. Měla jeden cíl: obracet bez svého slova, ale Božím působením. Bůh žádá a výsledek je možný, neboť on se ukazuje svými skutky.
	Dětičky, pojďte. Navštivte váš domov, Ježíš vás očekává.
	Otec Clément Provencher, duchovní otec Dcery Ano Ježíšovi

	PREDMLUVA 2
	A Pán, nebo svatá Panna, k nám dnes mluví skrze osoby které vybral, dávaje jim svůj Hlas, aby nám znovu řekl způsobem přizpůsobeným našemu světu to, co řekl skrze Ježíše před 2000 lety, neboť dnes příliš mnoho jeho dětí na z...
	Za našich dnů, je zde mnoho proroků od Pána, a je to bez pochyby proto, aby větší množství lidí mohlo být zasaženo, jako by Pán připravoval rozdílné výzvy pro své tak rozdílné děti.
	Je to Pán jenž mluví skrze tyto vybrané duše které prorokují. Je třeba to zopakovat: vše pochází od Něho. A jestliže tato proroctví nepřidávají nic k učení Evangelia, znovu nás k němu přivádějí s detaily jež uspokojují naš...
	Dcera Ano Ježíšovi, jenž napsala tento pátý díl z totálního vnuknutí Ducha Svatého, je jedna z těchto osob vybraných Pánem pro náš čas. Výzva je silná a naléhavá. Dokonce jsem si kladl otázku: “Ale bude mít tento díl dost č...
	Ano, jelikož je to Pán On sám jenž jej nyní dává; ano, bude mít čas se rozšířit po světě už i kvůli tomu že byl navíc přeložen do osmi jazyků. A Pán urychlí podle potřeby toto rozšíření, neboť víme, nic mu není nemožn...
	Tento pátý díl nám dává více v detailech cesty k nalezení nebo ke znovu nalezení Pána, a jak se vyhnout všem léčkám Satana, což znamená vyhnout se peklu a zvolit si Boží Vůli a přebývat a vyrůstat v lásce k Pánu a k našim bra...
	Nezbývá nám nic jiného než se nechat upomenout tím co nám Pán přichází říci v tomto okamžiku, neboť, ano, jeho příchod je blízký.
	Otec Jacques Grisé, c.s.c., teolog

	ÚVOD
	Lidská vůle je slabá kvůli zraněním těla, která zasahují duši. Rozpoznávaje vaší slabost, se budete moci přiblížit poznání Boha, abyste zvítězili nad vašimi pochybnostmi. Nástroj Boží vám nemůže dát tolik světla; z toho d...
	Bůh je v každém ze svých dětí. Nevzdaluje se od těch slabých, podpírá je svou láskou. Vy kdo přijímáte přečíst si toto dílo, svolujete vstoupit do vašeho nitra, abyste tam odhalili stále opatrující milosrdenství Boží. Nikdo n...
	To jednoduchými slovy vám Bůh dává vidět co se odehrává ve vašem čase naplnění na zemi když vaše skutky života nejsou láskou. Ano, Bůh vám předkládá co se děje ve vašem životě a je na každém z vás abyste si zvolili to co j...
	Mé děti, milosti Očištění vám byly dány proto, abyste žily na zemi šťastně. Uvědomte si co jste učinili s mými milostmi a pochopíte, co z vás učinilo děti které hledají lásku, tu opravdovou. Vstupte do vašeho vnitřního útulk...
	Ježíš, v každém z vás

	JE NA MNE ABYCH TI UKÁZAL
	V každém okamžiku, se vám dávám abyste tak byly společně v mé Bytosti lásky.Každý z vás kdo miluje svého Boha se musí dávat z lásky, tak jako já se dávám z lásky.
	Mé děti, co je to dávat se z lásky? To je poznat lásku která vás obývá a je to pochopit že žít v mém Životě, to je žít s láskou která s vámi přebývá v každém kdo byl stvořen pro Boha. Já se nedávám jednomu, potom druhému...
	Bůh vás stvořil a život je v každém pro každého. Dal vám život, abyste byli spolu na zemi. Když můj Otec vás chtěl, v jeho myšlení jste všichni byli, ani jediný z vás nechyběl. Než jste se narodili na zemi, všichni jste byli stv...
	Jeho myšlení je láska, on vložil tuto lásku svého myšlení do vašeho myšlení. Neposlušností, vaše myšlení ztratilo krásu stvoření, o co víc ztratilo krásu vašeho stvoření.
	Syn má vše v sobě, proto mám v sobě vše to co můj Otec stvořil z lásky k vám. Vy můžete mít pouze jestliže já mám v sobě to co vy můžete mít. Jestliže jste, je to proto že jste ve mně, a takto je to se vším co je stvořeno.
	Bůh ví vše, on pro vás může vše. To co vy chcete poznat pochází z lásky která vás obývá. Poznávat je hnutím které se dává. Bůh je Poznání. Je to Bůh jenž otvírá svou Bytost lásky aby vám dal to co je on sám: Poznání. V...
	Můj Otec mi vše dal: on chtěl své děti, dal život svým dětem a vy všichni jste byli v tom Životě. Já jsem ten Život Věčný. Kdo věří ve mne ví kdo jsem, zná život který je v něm. V každém je život a každý je v onom Věčn...
	Nic z mého Otce není mimo mne. Já jsem v něm, on je ve mně. Jeho láska je ve mně, má láska je v něm, my vidíme naší Lásku, onu Svatou Lásku, tu Krajní Lásku: Ducha Svatého. Kdo z vás je mimo Svatou Lásku? Nikdo, vy jste v onom Duc...
	Dávám vám poznat to co je ve vás. Přesto že víte kdo je Láska, nemůžete ji pochopit, je tak velkým Světlem, Věčnou Příchutí. Láska je láskou ve vás: Bůh se činí láskou. Mé děti, světlo jiskří v temnotě, ono vše osvětlu...
	Bůh je ve všem tom co je láska, neboť on je ve všem. Stává se přítomností lásky ve všech, neboť vás stvořil z lásky. Vše co je vámi je láska. Vy pocházíte od něho a on k vám přichází v každém zlomku každého zlomku vteři...
	Láska je vy - sami. Jste stvořeni k obrazu Božímu: vaše stvoření je láskou. Tak jako světlo, ve dne i v noci vy záříte; jste zdrojem světla, neboť jste utvořili světlo abyste se osvítili. Vy nejste Bůh. Vy můžete tvořit pouze z t...
	Kým ono je? Bytostí stvořenou dokonalou. Proč je dokonalé? Nic mu nechybí, jeho celek je dokonalý: má v sobě všechny stvořené a všechno stvoření je v něm a v každém; má vlastnosti a jeho vlastnosti jsou živeny láskou každého kt...
	Bůh stvořil člověka ke svému Obrazu. Z muže, Bůh stvořil ženu; z jejich celku, Bůh chtěl zalidnit svou zem. Tělo které se rozmnožovalo: nic nechybělo tomuto tělu, neboť toto dokonalé tělo mělo v sobě vše: ono stvoření.
	Když Kristus přišel na zem, měl vše v sobě. Bůh Otec nám to dal vědět skrze Jana Křtitele: «On je můj milovaný Syn do kterého jsem vložil všechno své zalíbení», to znamená: «Já v něm a on ve mně; všechna láska je v něm, p...
	Kdo jsem? Bůh s jeho Tělem lásky které vás všechny obsahuje. Kdo jste vy? Děti Boží stvořeny z jediného těla lásky které obsahuje všechny stvořené děti Boží. Což on mohl stvořit každého z vás dávaje vám to samé tělo pro v...
	Láska je v každém pro každého a nikdo se nemůže oddělit od lásky kterou je každý z vás. Ať jeden jediný je oddělen od celku je tak v nevědomosti vůči tomu čím je: láskou. Pochopte že Svatý-Duch živí vašeho ducha, aby tak ka...
	Na zevnějšku, tělo láska miluje své tělo které potkává, je zamilováno do toho čím je: láskou Boží. Vy jste láska Boží. Bůh se neodděluje od toho čím je: Tři osoby v Jedné, a vy jste všichni v jednom. Nemůžete si říct: ’...
	Já se dávám abyste se vy dávali. Můj Život vzdělává vaší lásku, aby tak všichni byli v tomto okamžiku lásky. Vy všichni jste slyšeli vašeho Boha vám říct: «Milujte se jako já vás miluji», tímto je řečeno: ’Milujte váš ...
	Každý z vás je láska. Láska se nerozděluje, je láska. Vy jste v každém a každý je láska: vy ve vás. Ano, mé děti, láska je láskou.
	«Jednoho dne, jedno děvčátko vyšlo hledat své já: doslechlo se že i jiní se snažili poznat své já. I když se snažilo utíkat aby je dohonilo, nedokázalo je dohnat. Na své cestě, uvidělo úplně maličká děťátka která plakala. Z...
	«Ta malá děťátka právě narozená byla úplně blízko jedno k druhému. Žádné z nich nebylo vzdáleno od jedněch anebo od druhých, utvářela tak jeden celek děťátek. Čím více se na ně dívalo tím více obdivovalo to co vidělo. J...
	«Měla vztažené ruce aby mu tak dala pochopit: ’Vezmi nás, my tě potřebujeme’. Jejich malé prstíčky se zlehka pohybovaly aby upoutaly jeho pozornost. Ono by je bylo bývalo rádo všechny vzalo do náruče aby jim tak ukázalo svou lásk...
	«Není tomu dlouho, co jsi byla taková také ty: malou holčičkou která měla své paže vztažené ke mně, nevědouce kdo jsi, dítě které hledalo své já. Tvá bytost je úplná, nemohla žít bez nich. Bůh tě stvořil láskou v okamžiku...
	«Vy se rodíte v tomto světě kde je nevědomost vůči tomu čím vy jste, a trpíte protože si nedáváte lásku. Někteří se milují a nemilují ostatní. Někteří chtějí milovat, ale jejich bytost neví jak. Čím více dětí se nezná,...
	«Ono děvčátko pochopilo co říkal ten hlas. Řeklo mu: ’Pomoz nám milovat všechny.’ Ten hlas řekl: «Poslouchej svou lásku a uslyšíš Lásku která tě poučí a ostatní budou poučeny». Celé šťastné, začalo milovat aniž by si ...
	Musí se naučit to co se vy všichni potřebujete naučit. Vědělo že potřebuje každého aby dokázalo poznat lásku kterou je: ono v každém a každý v něm.»
	Mé děti, to co bude následovat vám pomůže pochopit v čem jste a proč musíte žít lásku. Čím více budete činit pokroky tím více budete chápat mé Slovo které vám bylo dáno ústy mých proroků a mé Církve již od Adama a Evy.
	Ježíš

	KDO VÍ TO CO VÍ BŮH?
	Když se modlíte modlitbu ’Otče náš’, tato slova: ’Přijď království tvé’ jsou především ta slova Syna svému Otci. Prosil jsem svého Otce aby vás osvítil abyste věděli kde je vaše místo u něho, a vy jste prosili mého Otce...
	Vaše vůle která zná dobro a zlo nemůže znát původ zla které se ve vás usadilo. To zlo je Satan a ten s sebou strhl miliardy andělů. Každý padlý anděl je zlo které je vlastní jemu samotnému. Zlo je hřích, tedy duch hříchu. Já s...
	Ďábel jednal tak aby do vás vložil zlo aby vás oklamal v okamžiku kdy byste byli, ve vašem životě, daleko od myšlení Božího, daleko od lásky. Když vy činíte zlo, je to vaše vůle která jde před láskou. Vaše vůle je proti vám a...
	Miluji vás. Vy, milujte kým jste a budete milovat vašeho Boha, neboť když říkáte že chcete milovat vašeho Boha a nemilujete se, s čím budete milovat vašeho Boha? To s vaší bytostí v životě který je ve vás vy milujete nebo nemiluje...
	Dnes, se tráví čas na okrášlení svého těla, svého domu, svého pozemku, všeho co je vnější, a nemyslí se na nitro kde je život. Kde se vše odehrává, to je tam kde sídlí láska. Ve vás, vy jste obdrželi lásku, protože když jse...
	Vy máte život. Ve vašem živote, tam je vše to co vás může učinit šťastnými a vy nekonáte to co je třeba abyste poznali co je pro vás dobré. Ach! Moji maličcí, jak vaše vůle je proti vám! Vy jste láska, musíte konat vše v Bohu ...
	Mé děti, mnozí konají svou vůli a to co je motivuje je žít to co chtějí: nevadí jestliže to není v bibli, já mám hlad, mám žízeň, jsem nemocen, mám strach, mám svou kariéru, mám svůj dům k placení, mám svou rodinu kterou mus...
	Ať jste kdo jste, kdy pochopíte že já sám, Ježíš, mohu vše pro každého z vás když mi necháte vše v rukou? Řeknete mi: ’My to chceme, ale jak?’ Láska, mé děti. Ten kdo je láskou pro všechny děti Boží má v sobě důvěru. T...
	Nikdo jiný než já, který žiji ve vás, nemůže učinit aby vaše díla byla dobrá. Mnozí zapomínají že páchat zlo má těžké následky, neboť vše co podnikáte vy činíte s vaší vůlí, a protože ta vám patří to co z ní vyjde ...
	Již tisíce roků, děti Boží bloudily ve světě kde byla jen lidská vůle která řídila jejich způsob jednání. Já jsem přišel vám hovořit o mém světě lásky kde vše bude vykonáno pouze z děl majících příchuť Boží Vůle. T...
	Abyste konaly to co máte, je důležité dát stranou vaší vůli ovlivněnou duchem světa a důvěřovat ve vašeho Boha. Neříkám vám abyste nekonaly to co máte ve vašem každodenním životě s tím co víte a co je láska, ale pohleďte c...
	’Pouze jedinému Bohu se budete klanět’ a to druhé které mu je podobné ’milujte vašeho bližního jako sebe sama’: toto první přikázání lásky vás vede k tomu abyste konali pouze Boží vůli, z lásky k sobě-samým a k vašemu bl...
	Naslouchat, to je zůstávat malými před vaší vůlí, tak malými že již ani nevíte co dělat, ale s milostí se učíte odhalovat to co je dobré konat. Konejte nyní v sobě mou Vůli v lásce k bližnímu, neboť když vy na sebe z lásky z...
	Boží Vůle je pokorná a laskavá, vede vás k poznání pokoje, radosti a lásky. Neustále vám říkám: «Zachovejte si váš pokoj a konejte mou Vůli». Nikdo z těch kdo se znepokojuje se vzrušeným duchem nemůže poznat co je pro něho do...
	Jestliže vaše vůle je ovlivněna duchem světa, vaše láska je ponechána na účet, ale jestliže vaše láska k Bohu, k sobě-samým a k vašemu bližnímu je přítomna ve vašem duchu, máte sílu lásky která je pro vás. Duch tohoto světa...
	Buďte šiřiteli pokoje, dávejte poznat vaší radost ze života: rozdávejte vaše pohledy lásky, úsměvy lásky, gesta lásky, naslouchání lásky, slova lásky a city lásky, to je vaše právo. Ti kteří nechtějí váš pokoj a vaší rado...
	Kam budete musit jít a co budete dělat? Bůh sám to ví a je to v okamžiku kdy vám to Bůh ukáže co vy to musíte vykonat. Ano, mé děti, tak málokteří dokážou naslouchat svému nitru. V jejich nitru vše chce být jen Boží, ale kvůli...
	Zákony mého Otce a mé Slovo jsou ve vás. Jsou dechem života, hovoří vám o lásce a o poslušnosti vůči Lásce a jsou pro vás, děti Boží. V Božích zákonech je síla a skrze mne, Slovo, má slova jsou v životě. Kdo koná Vůli mého ...
	To co Bůh činí v tomto čase, to činil již od začátku světa. Mluvil jsem v srdcích Božích dětí: některé uslyšely a pokračovaly v tom že nechtěly konat Vůli Boží, některé uslyšely a zastavily se aby tak lépe slyšely ten hlas...
	Já k vám hovořím a je to ke každému skrze každého co vy v sobě máte má slova. Vězte že Bůh sám ví to co je a co přichází a je to skrze mé milosti co se všechno děje a bude se dít podle mé Vůle. Vaše Vůle nemůže ovlivnit m...
	Je od Boha že vy směřujete k mé zaslíbené zemi a tím že vám ukazuje to co jste vy se na sebe budete dívat a konat mou Vůli. Já buduji můj svět v tomto čase z mé lásky. Nemyslete si že víte, vy nevíte co je pro vás dobré. Jste me...
	Vy jste v těle podléhajícím hříchu, máte tak v sobě slabosti které vám brání vidět a chápat božství vašeho nitra které bylo chtěno Bohem při vašem stvoření, ale kvůli vašemu ne vy jste ztratili ono vnitřní vidění vašeho ...
	Co máte uskutečňovat? To co je před vámi. Co je před vámi? To co chápete. Ale co chápete, co vidíte? Já vám ukazuji jak poslouchat mou Vůli dávajíc vám poznat mou lásku k vám. Já jsem Láska a pouze láska učiní že odhalíte mou...
	To o tom vám hovořím, to je cesta k následování. Vše to co přijde bude pro vás světlem které vám ukáže jak se dobře chovat. Není to tím že se budete udržovat v ostražitosti že poznáte co je dobré pro vás a pro ty které miluje...
	Čas patří Bohu. Vzpomeňte si na Noeho, na Abraháma, na Jákoba, na Izáka, na Josefa, na Mojžíše a na Davida, což nekonali Vůli Boží vodíce lid Boží tak jak to Bůh chtěl? Důvěřovali Tomu Který Je. Kráčeli k zaslíbení s trpěl...
	Vy, co vy děláte? Vy víte, z mých poselství, co přichází a dáváte přednost vaší vůli před mou Vůlí. Pokládáte se za důležitější než vaši Otcové, důležitější než Mojžíš a důležitější než král David. Jste tak ...
	Kdo učinil že moji vyvolení, před vámi, vedli můj lid tam kam Bůh chtěl? Jejich odevzdání Bohu. Oni nevěděli co je čeká, ale postupovali vpřed. Vedli děti lidu Božího tam kde Bůh je chtěl mít, aby se tak všichni naučili konat V...
	Lidská vůle klade překážku světlu které ukazuje že Bůh je láska, že Bůh je moc, že Bůh ví co je dobré pro všechny děti Boží. Bůh je JEDEN. On nepotřebuje své děti, dává jim to co je z něho aby tak byly šťastny že jej mil...
	Vy jste připoutáni k příčinám vašich následků a já vám ukazuji jak se zříct všeho na co jste v životě zvyklí. Nechte Boha očistit vaše tělo pro ty, kteří přijdou na svět v mém světě lásky. Ano, pro ně, neboť tam kde budo...
	Vy kdo čtete mnohá poselství proto abyste poznali příchod jistých událostí, vy se ptáte: ’Ale kdy budeme připraveni?’ Dokud v sobě budete mít tyto otázky, jste jen ve své vůli a to co vidíte jsou vaše strachy živené vaším ned...
	Vše je z Boží Vůle, vykonávám ve vás mé působení lásky. Když vy mi vše svěříte a odevzdáte se, vše se uskutečňuje s láskou a to co se uskuteční bude láskou pro každého z mých dětí, ne jen pro vás kteří víte že já bu...
	Každý plod pochází od vás-samých a vy jste dílo, ne vaše vnější díla. Ono dílo je Bohem sledováno jen jestliže vás vidím ve vašich dílech. Tento svět ve kterém žijete je hluchý a slepý vůči lásce, ten stále vede lidské by...
	Já jsem zcela láska v každém z vás, nemějte strach. Slova jako ’já nevím co dělat’ vás nesmí udržovat v neklidu, to je proti vám. Každá obava pochází od vás, ne ode mne. Ježíš Láska je dobrý, vše ve mně je pokoj. Jak mů...
	Mé děti, mějte důvěru v to co já vím: to co přichází je chtěno mým Otcem. Znovu vám to říkám: «Konejte mou Vůli odevzdávajíce se ve mne». Když vy předbíháte mou Vůli chtějíce činit více než to co je před vámi, předb...
	Mé děti které miluji, Ježíš Láska vás žádá abyste si daly lásku říkajíce si: ’Ano, láska je ve všem’. Všechno co činíte nebo říkáte, čiňte to procházejíce skrze mne, to já sám ve vás jednám. Neberte si sami mé díl...
	Mé děti, kdy si uvědomíte že každá osoba která pracuje se svým pouhým talentem se bude jen marně namáhat? Spojte vaše talenty k mé větší slávě. Máte úspěch? To je k mé slávě. Myslíte že nebudete mít úspěch? To je také k...
	Uvědomte si že já sám, Bůh, mohu pro vás vše. Ty, mé dítě, kterému říkám: «Pojď do sebe, tam kde já jsem, a obdržíš ode mne to co je ti potřeba. Můžeš, jestliže chceš, konat mou Vůli. Opusť vše pro mne a následuj svého ...
	Bůh

	JÁ, PŮSOBENÍ, BUDUJI MŮJ SVĚT LÁSKY
	Mé děti, Bůh je ve vás, dál vám život abyste tak byly k jeho Obrazu. Kladu vám otázku, je na vás abyste na ni odpověděly: «Jste přítomny ve vašem životě tak jak Bůh chtěl abyste byly když vás stvořil?» Stvořil jsem vás z mé...
	Jestliže máte potíž milovat se bezpodmínečně, je to tím že ve vás je něco zlomeno. Tyto spisy jsou pro vás všechny, jsou vám dány Trojicí jenž je Bůh. Uvědomte si že jste v Synu, a že ve mně musíte být zcela pozorní k Vůli O...
	Vy vidíte tento svět který se snaží dosáhnout štěstí vybudovaného z lidské vůle, a vy jste součástí tohoto světa, a nikdo z vás je nemůže dosáhnout neboť je nedosažitelné. Proč? Protože je utvořeno z toho co jste vy, a to co...
	My jsme tři Osoby které utvářejí pouze jednoho Boha, vy všechny jste osoby stvořené které utváří pouze jednu stvořenou jednotku. Celek se nerozděluje, je celý. Vy všechny jste Božími dětmi a tvoříte jen jedno: jednotku která je ...
	Skrze ducha Božího kterého jste dostaly v okamžiku vašeho stvoření, vy v sobě máte moc lásky: nepopíratelnou příslušnost Bohu Otci. To co se ve vás zlomilo při neposlušnosti se obnovilo mou smrtí na Kříži, a skrze Parakleta, vy j...
	Nikdo není mimo Trojici. Já jsem vás vzal všechny do sebe abyste tak byly v mém Otci a ve Svatém-Duchu. I když jste si říkaly že jste láskou k vaším bratřím a sestrám, je ve vás něco co vám zabraňuje milovat se mezi sebou tak jako...
	Proč ji necítíte? Což to není proto že se nepoznáváte jako dítě které potřebuje jeho lásku a něho jako dítě které potřebuje vaší lásku? Je to vaše láska která trpí, neboť láska potřebuje lásku kterou je. Kde je láska? V ...
	Mé děti, co je to za prázdnotu? Prázdnota ducha: duch jenž si neuvědomuje křivdu jakou činí v každém z dětí Božích, duch který nepoznává moc života v Bohu který obývá každého z dětí Božích. Váš duch je zmaten duchem toho...
	Váš duch již neví jak vám dát vstoupit do sebe aby vám ukázal nádheru vaší vnitřní bytosti. Marně dáváte Bohu to co je Boží, jste neschopny pocítit bezpodmínečnou Boží lásku k vám. To proto nevidíte v ostatních to co je nap...
	Bůh je Moc. V každém z vás je moc, ale svět ve kterém žijete má těkavého ducha. Snaží se poznat ono proč svých reakcí a když myslí že je našel, hledá dále co by jej učinilo více nezranitelným v situacích které on-sám způso...
	Jeho rozum je ztělesněn jeho vůlí vše kontrolovat a to co je boží je neztělesnitelné, nehmatatelné, tedy nekontrolovatelné. Podle jeho znalostí, v neviditelném není pravdy, je to jen představa pro slabého ducha. Někteří jsou nespok...
	Co se vám stává když tyto děti přijdou do styku s tím co vás obývá? Stáváte se oběťmi. Napadeni jejich duchem bez základu lásky k Bohu, dáváte poznat vašemu duchu to co není z Boha. Pochopte že jste všechny spolu a protože jste...
	– Ti kdo mají víru bez hlubokých kořenů jsou rychle otřeseny bídou světa.
	– Ti kdo odolávají, ale nezůstávají pevní před tím co setrvává, poznávají strach že nepoznají to po čem touží.
	– Ti kdo milují Boha bezpodmínečně, ale jsou bez bezpodmínečné lásky ke všem Božím dětem, jsou jako prach času: jednou opravdovými před Bohem a pak slabými vůči Božím požadavkům, jednou láskou vzhledem k jejich víře v Boha ...
	– Ti kdo nemají kořeny jsou netečnými k milosrdenství Božímu, nechtějí diskutovat o svém životě který patří jen jejich já.

	Mé děti, já vás učím milovat bez podmínky každého kdo vás obývá a koho vy obýváte: musíte se otevřít lásce aby tak každý byl tím čím vy chcete být. Tito kdo mají ducha zavřeného vůči Duchu Božímu, vůči čistému Duchu...
	Před prvotním hříchem:
	– Muž a žena byli spojeni láskou, jeden i druhý poznávali že jsou z Boha.
	– Nerozdělovali se, neboť jejich duch byl živen dokonalým Duchem, Láskou.
	– Jejich duch byl dokonalý skrze milost, a vše co prožívali mělo příchuť Nebe.
	– Jejich duše spojena láskou si sdělovala jejich štěstí, nic jim nechybělo.
	– Všechna krása byla před nimi, a oni tu krásu pronikali.
	– Bylo v nich všechno poznání, poznání jednoho bylo poznáním druhého.
	– Každý se dával z lásky, Bůh je udržoval ve své moci lásky.
	– Byl v nich soulad. Nic v jejich bytosti nemělo trhlin.
	– Protože síla Boží jim přinášela velkodušnost, jejich láska byla podle obrazu Božího: dokonalá láska pro jednoho a pro druhého.
	– Poznání všech děl Božích pro ně je uchvacovalo, vesmír v souladu se stvořením stvořeném pro ně je vedla k tomu že se stále chtěli líbit Tomu jenž jim všechno daroval.

	Protože jste ztratili vnitřní poznání vaší neposlušností vůči Bohu, již se neznáte a neznáte již vašeho bližního. Již ve vás není soulad a vy si již nerozumíte, a ještě méně vašemu bližnímu. Udržujete se v temnotě vů...
	Pouze Bůh zná to co je z vás, a protože vám Bůh dává vidět to co jste sloužíc si vaším bližním, vy se stydíte za vaší slabost a pláčete před vašimi nedostatky lásky švindlujíce vaše ano Bohu. Jaké je vaše ano Bohu? ’Bož...
	Od onoho okamžiku, již nedáváte vašemu bližnímu to co je ve vás, neboť to vše je vám skryto. Je to Bůh kdo vám skrývá pravdu o vašem celku anebo jste to vy kdo nevidíte lásku kterou jste vy i ti ostatní? Chováte se jako cizí a ub...
	– Nechápete bolest dětí Božích, neboť si nejste jisti zda-li jsou s vámi nebo proti vám.
	– Nedůvěřujete jejich slovům, neboť máte strach že budete zraněni.
	– Nemáte důvěru v jejich jednání, neboť vaše jednání je nejisté vůči neznámu.
	– Jste si vámi příliš anebo málo jisti vzhledem k tomu čím oni pro vás jsou.
	– Nechápete jejich horlivost když ve vás ona chybí.
	– Máte strach že budete špatně vypadat když oni jsou silní v protivenstvích.

	Ztratili jste pouto které vás sjednocovalo, neboť v každém z vás existuje pouto skrze vaše stvoření. Měli jste toho samého ducha, toho Božího, a dnes máte ducha nezávislosti. Muži a ženy chtěli své vlastní poznání. Každý má s...
	– Bytost která nezná svého bližního,
	– bytost která má svou minulost jako vy máte svou minulost,
	– bytost která se chce učit tak jako vy se chcete učit,
	– bytost která má za sebou život utrpení tak jako vy kdo trpíte,
	– bytost která šla svou cestou mezi tolika jinými tak jako vy kdo jste šly tou vaší mezi tolika jinými.

	V jeho živote, kolik dnů bylo dnů radosti? To vy nevíte. V jeho životě, kolik dnů bylo dnů mravních nemocí, tělesných a nemocí srdce? To vy nevíte. Kdo může popsat stav duše této bytosti? Nikdo. Pouze Bůh může odpovědět na tyto...
	Uvědomte si že pokaždé když jste zpozorovaly zármutek v očích některého dítěte, jste mohly vstoupit do jeho života, a v tomto okamžiku, se vám vše vyjasnilo: něco se vás dotklo. Protože jste měly před sebou váš život; jestliž...
	Vy všechny jste dětmi Božími, ale máte v sobě bolest rozdělení kvůli zlu které vás oddělilo od vašeho celku. Protože znáte zlo skrze neposlušnost Bohu, jste ve vůli jenž nemá sílu: ve vůli osamocené bez moci lásky. Vaše vůle ...
	Neodmítejte tato slova, pomohou vám chápat to co budete prožívat ve dnech vašeho očištění. Vy všechny projdete tímto časem lásky a budete jej prožívat společně. Ani jediný nebude ponechán stranou protože Bůh vás stvořil všech...
	Žít z lásky k vašemu celku, to je vstoupit do lásky Boží. Vy nejste mimo Boha a váš celek není mimo Boha, Bůh je Celek. Já jsem se dal z lásky abyste tak vy byly v Bohu, a bez vašeho celku má oběť by nebyla uskutečněná. Kým jste,...
	Ani jediného z vás on neodmítl i přes vaše odmítnutí vůči vašemu celku: on znal cenu vašeho celku, ne vy. Již se nechovejte jako cizí vůči tomu kdo vás odmítá. Musíte ho rozpoznávat bytostí ve vašem celku skrze lásku, tak si ř...
	Dal jsem vám ponaučení abyste se otevřely lásce k bližnímu. Mluvil jsem v synagogách abych otevřel oči slepým aby tak uviděli že pouze láska jim může opět dát sílu kterou ztratili když opustili zemi svých předků. Ano oni opusti...
	Vy kdo chcete žít v mém světě lásky, je třeba abych vám znovu připomenul co od vás očekávám: můj svět lásky bude utvořen z dětí lásky. Což vám budu opět dávat to co již je ve vás? Vy máte vše k tomu abyste prožily Očišt...
	Tam kde jste, jste s nimi. Každý pohled, každá myšlenka, každé naslouchání, každé slovo, každé gesto a každý pocit který je z vás je v nich, neboť vy jste ve mně. Kdo žije je v Ježíši a já jsem se všemi dětmi mého Otce v m...
	Mé děti, kdo je jako Bůh? Bůh. Kdo je jako vy? Všechny děti stvořeny Bohem. Vy utváříte jen jeden celek. Vy všechny musíte ze sebe učinit bytost lásky: celek pro všechny. Jak z vás učinit děti které žijí před Bohem jen pro svéh...
	Jak Bohu mluvit dobře o druhých? Skrze modlitbu. Jak předkládat vaší modlitbu Bohu? Zůstávajíce tím kým jste: úplnou bytostí, která každého rána, chce žít s těmi kdo jsou v ní z lásky k Bohu, k ní samotné a k těm kteří jsou...
	Kdo chce konat Vůli Boží musí se uskutečňovat s pokojem a s radostí v lásce. Úsměv, slovo, pozornost, pohled, gesto, když toto vše se koná v okamžiku lásky, žijeme s těmi koho milujeme aniž bychom je ničili. To co se buduje se kon...
	Ten kdo je opravdový je autentický. Ten kdo vychovává své děti před tváří Boží umí svědčit o svém nitru. Užívejte trpělivosti a lásky, mluvte o vaší víře v Boha jsouce takovými jací jste, dítětem Božím, a jejich oči se ...
	Ten kdo říká svému manželovi/manželce co má dělat vzhledem k Bohu se bere před druhým za moudrého, a to svědčí o nedostatku důvěry k Bohu. Pouze Bůh bere v každém z dětí Božích aby tak dal jednomu a druhému to co potřebují k...
	Neuvědomuje si bolest která se rozvíjí v něm i ve druhém. To co chce, to je brzdit svými vlastními prostředky utrpení které se rozvinuje. Nevstupuje do bezpodmínečné lásky Kristovy který zemřel na Kříži aby každý byl osvobozen o...
	– Každá osoba musí vědět že každá osoba je unikátní.
	– Každá osoba je darem pro každou osobu.
	– Každá osoba je poutem jednoty aby tak každá osoba byla pospolu.
	– Každý manželský pár před Bohem bere svou sílu v onom celku.

	I přes tělesné utrpení, Bůh žádá všechny své děti aby si pomáhaly aby tak manželé zůstali jedinou dvojicí před Láskou která dává každému náležitou lásku: milovat každého bezpodmínečně a všichni ti kdo jsou v nich se d...
	Kdo žije svůj život v Ježíši, já, Vše-Mohoucí, činím z jeho života dar lásky. Já jsem se dal z lásky mému Otci abyste tak vy byli v mém Životě. Čiňte to také tak vy kdo milujete svobodný stav, dávejte se z lásky Bohu Otci za ...
	Mé děti, protože vy nemilujete bezpodmínečně, vaše city jsou pod mocí vaší lidské vůle, proto se snažíte poučovat ty ostatních. Když jejich city se neslučují s těmi vašimi, vaše očekávání je tak srdcervoucí že se vaše srd...
	Pomyslete na ty kteří jsou ve vás a uvědomte si co jim dáváte: váš zármutek. Před Bohem, vše co jste je pro ně. Bůh vás miluje, on vás nedá stranou protože nereagujete s láskou aby tak zabránil aby vaše pocity živily jeho děti z...
	Bůh bdí nad každým z vás. Mou radostí je vidět vás všechny šťastnými a to skrze vás samé tento svět pozná mou radost kterou jsem do vás vložil. Kdo může dát odhalit mou radost v Božích dětech? Ti kdo se odevzdávají do mé V...
	Přestaňte si říkat že Bůh je Bohem který chce děti takové jako vy jste. Když prosíte sloužíce si modlitbami, to je pro vás dobré; ale modlitba je také úkonem víry v Boha a to je dobré pro ty kdo se nemodlí. Jak mnoho je těch kte...
	Je v nich něco co hoří: doufají že přes jejich slabosti, jsou Bohem milováni. Jejich láska se stává modlitbou skrze jejich vůli líbit se Bohu, i přes jejich chyby které poznali ve světě bez víry. Já znám jejich srdce, vím kdo jsou...
	Vaše děti jsou Boží, jsou milostí pro vás kteří se za ně modlíte. Ano, mé děti, když vaše děti jsou v utrpení, musíte vzdávat díky Bohu že vám ukazuje že jsou Boží ne vaše. Když trpí: jejich utrpení činí že se modlíte ...
	Kříž vás vede na vrchol vašeho ano Bohu. Ale když vy se zarmucujete při pohledu na jejich chování, zarmucujete se nad svým chováním: nevyužíváte milostí Božích. Bůh vám chce udělit sílu žít s vašimi dětmi a vy pláčete nad ...
	Jestliže je tu kříž, to aby vám ukázal že já jsem vítězný nad světem bez lásky vůči každému. Jste z tohoto světa anebo z mého světa vy kdo se zneklidňujete když vidíte že vaše děti nechodí v každém čerpat sílu skrze moc...
	Jak je dobré hledět na druhé a zůstávat v důvěře že Bůh ví vše a vidí vše. On vás zná protože zná vše a plní svou Vůli skrze váš pohled protože on vidí vše. Miluji vás tak jak jste a takto vy se máte milovat: já vás neso...
	Buďte bytostmi radosti a dávejte poznat vašemu nitru to co je pro vás dobré. Hledíce na pohled druhého, odhalíte lásku která je ve vás. To co vy jste je v životě vašeho bližního; je to on jenž se dává aby vás živil: je to láska ...
	Jestliže jsem se stal Člověkem, což to není proto abyste hleděli na můj pohled? Dal jsem svůj Život a můj Život je ve vás: vy v sobě máte pohled Boží. Učiňte ze sebe děti lásky připravené neutíkat před pohledem druhých, abyst...
	Ano, země naplněná dětmi které se milují před Bohem, které na sebe hledí, které si rozumí a které si dávají radost aby tak všechny byly v radosti. Tomu kdo má hlad, dejte stravu lásky dávajíce sami sobě radost být v radosti pro t...
	To že se vzděláváte pochází od Boha. Dávejte poznávat vaší radost milujíce se jako bratři a sestry a neříkejte si že to dokážete bez vašeho bližního, upadnete do pýchy. Vy potřebujete všechny děti mého Otce. Ani jediný nemů...
	Mé děti lásky, buďte dobrými samy k sobě. Když chcete poznat co je pro vás dobré, dáváme vám radost to poznat. Mějte důvěru v Boha a vše se vám bude zdát možné. Důvěra v Boha:
	– to je odevzdávat vaší bytost do rukou Syna Božího.
	– to je nechávat Boha Otce aby vám dával pokoj který vás živí a živí vašeho bližního,
	– to je přijmout moc lásky od Ducha Svatého který vidí vaší odevzdanost doprovázenou vaším pokojem,
	– to je poznávat se jakožto lásku,
	– to je dávat lásku vašemu bližnímu,
	– to je přijímat že váš bližní vám dává pokoj.

	Trvalý pokoj je obklopen trpělivostí a vděčností vůči Bohu který hledí na vás všechny v tom v čem jste. Jestliže nejste ve svém pokoji, není tam odevzdání lásky. Ti kdo jsou na zemi s vámi a ve vás a kteří potřebují pokoj ned...
	Podívejte, když někdo je rád že je dítětem Božím, chová se jako dítě které úplně důvěřuje svému Nebeskému Otci. On ví že Bůh ho miluje, neznepokojuje se kvůli svému životu, ten je v jeho rukou. Uznává že jeho život poch...
	Stvořené tělo musí živit každé stvořené tělo láskou a pokojem. Jak můžete v sobě najít pokoj jestliže soužíte ty které milujete? Mé děti pohleďte jak by bylo dobré kdybyste si řekly: ’Já vím že Bůh je můj Otec a že mů...
	Já, který vše vím, já vím že opravdu chcete štěstí. Vy neznáte co se stane, já ano. Vaše budoucnost bude utvořena z myšlenek lásky, z pohledů lásky, ze slov lásky, z naslouchání lásky, z gest lásky a z citů živených láskou,...
	Univerzálnost dětí Božích bude činit jedno ve mně, Lásce, neboť JÁ JSEM je jejich jediný Bůh. Můj svět lásky kde vše bude jen láska se utváří s vámi. I přes obtíže, vy nacházíte vaší sílu, vaší trpělivost, vaší lásk...
	Buďte trpěliví sami se sebou, musíte se chlácholit vaší bytostí s pomocí vašeho bližního který, on také, musí chlácholit sám sebe s vaší pomocí. Mé děti, musíte jít ještě dál. To pomaličku budete odhalovat co potřebujete ...
	Vše co je příliš lehké porušuje váš celek i to co je pro vás od Boha: moc lásky, je bez účinku. Mé děti lásky, když všechno z vás samých je v odevzdanosti, vše se naplňuje. Vidíte jak důležité je vyslovit vaše ano v onom Ano...
	Jako dítě které říká ano svým rodičům, čeká se srdcem plným lásky a důvěry na svou odměnu lásky. Já, Láska, vás miluji. Jsem ve vás a čekám na vaše sebe-odevzdání abyste se tak staly dětmi Božími, v Lásce, pro Lásku. M...
	Co činí láska pro váš celek? Láska omývá vaší bytost v lásce všech dětí Božích: vy máte všechny ty které jsou ve vás, neboť vy nemůžete říct že jste vámi-samými jestliže nejste s těmi kdo byli stvořeni v tom samém okam...
	Já Ježíš, jsem Láska Lásky: Láska je můj Otec. Já jsem Působení Otce: vše ve mně je Působení v Působení Otce. Duch svatý je v nás, on je Působením v našem Působení: On Vychází z Otce a ze Syna. My jsme Láska a působíme v ...
	Když vy přijmete být vším v nás, stáváte se skrze naší lásku, dětmi které se uskutečňují v naší Vůli lásky. Sjednocujete všechny děti Boží ve vás, neboť je to skrze naší Přítomnost ve vás, jenž jste byly stvořeny k na...
	Mé děti, důvěřujte tomu co jste, je na vás abyste si uvědomily co děláte. Jestliže nás požádáte o milost žít tato slova která pochází z Boží Vůle, bude vám to uděleno, a všechny obdrží to co vy dostanete. Ale jestliže vy s...
	Buďte dětmi Božími které se odevzdávají abyste tak žily to co Bůh chce pro každého z vás. Je to tak jednoduché! Opět se staňte dítětem které chce být v náručí svého Tatínka Lásky. Váš Nebeský Otec vás miluje láskou tak s...
	Bůh do vás zamilovaný

	ŽIVOT, TO JE VSTOUPIT DO SKUTKŮ LÁSKY
	Každé dítě které přijímá žít v dobru odhaluje že je trpělivé ve zkouškách které se mu ukládají, laskavé ke svému bližnímu, uctivé k druhému i přes jeho nepochopení, přívětivé k chudým, plné soucitu k těm kdo trpí, mi...
	Jeho skutky jsou dobročinné: nevyžaduje nic pro sebe-sama. Umí poděkovat těm kdo mu pomáhají: váží si jich. Z ohledu na to čím je, koná dobré skutky: jeho bytost pociťuje uspokojení z jeho dobrých skutků. Když je kolem něho něja...
	Jeho silou, jsem já Láska. Skrze mne je láskou k sobě samému a k ostatním. Tolik mi důvěřuje, že mi je svěřuje, vědouc že to co prožijí jim přinese to co budou potřebovat prožít aby milovali. Skrze své modlitby se ozbrojuje milos...
	Láska v něm živí dobro které si zvolilo odhalit. Každý den, objevuje dobro které vidí ve svém bližním. Přistupuje k němu okouzlen z odhalení dobra které si dříve neuvědomoval. To dobro které vidí je stále více přítomno v jeho...
	Muž, je rád že je mužem a jeho mužnost je v dobru, ne v nějaké fyzické nebo psychické síle: je opravdu sám-sebou mužem pravdivým před Bohem. Žena, je ráda že je ženou a její ženskost je radostnou smělostí vůči dobru které kon...
	Toto dítě ví že já mohu vše pro něj i pro ně: úplně se odevzdává a úplně mi je odevzdává. Uvědomuje si že ty které miluje a kteří se nechovají dobře k sobě samým a k jejich bližnímu se musí naučit od Boha co je pro ně do...
	«Jednoho dne, jedno úplně maličké dítě si navyklo přitahovat maminčinu pozornost tím že zesílilo hlas. Ta maminka si nedávala pozor na to co dělá, neboť po každé jak zakřičelo aby dostalo to co od ní očekávalo, ta maminka odpov...
	«Jednoho dne když dítě křičelo aby obdrželo pozornost, jeden rodinný přítel mu chtěl ukázat že to co dělá není dobré. Protože nebylo v maminčině přítomnosti, hovořil k němu s trpělivostí: ’Víš, ty jsi jako já: já také...
	«To malé dítě zmlklo před těmito podivnými slovy. ’Je to pravda, řekl druhý, protože ty výkřiky spotřebovávají sílu a když čekáme stáváme se silnějšími protože jsme to my kdo získáváme.’ Ten malý řekl: ’ Získává...
	«Dítě, mu říká rozpačitě: ’Ale já mám hlad!’ Druhý odpovídá s úsměvem: ’Já taky’. Ten malý na něho pohlédne a také se usměje: ’Je to pravda!’ ’Ale ano, odpovídá ten větší, a to s naším úsměvem půjdeme za t...
	«Křiky dítěte přestaly, neboť ono uvidělo, v pohledu toho který chtěl jeho dobro, lásku: dobro přešlo od jednoho k druhému. Ta maminka, velmi vysílená křikem svého dítěte, ztratila v sebe důvěru: nemohla postřehnout sílu která...
	«Tyto Boží děti, i přes všechny překážky porozuměly, že pouze dobro mohlo dokázat že v každém dobro koná své dílo a že pouze Bůh má veškerou moc nad dobrem které se dává. Ta maminka, to maličké dítě a jeho velký přítel...
	Kdo chce dobro musí přijmout se dobře chovat aby tak obdržel úctu od druhého. Ti kdo jí nedostávají, čí je to chyba? Jejich jenž mají strach z utrpení. Utrpení je milostí když je v rukou Božích. Kdo může říct že není schopen ...
	Například, rodiče kteří mají strach vidět trpět své dítě se dostávají do nebezpečí že nenechají dobro které je obývá se projevit. Dobro v sobě živí dobro v každém. To dobro živí důvěru která je ve vás a důvěra živí ...
	Každý je pro každého. Jste stvořeni abyste dávali to co je ve vás. Ono dobro ve vás je světlem které každému ukazuje jak žít v Božím pokoji. Já jsem zemřel na kříži abych vás zachránil od nenávisti. Nenávist je proti vám, rd...
	Je to kříž který osvobozuje, ne strach. Je to akceptace jenž otvírá dveře, ne strach. Je to konání toho co má být vykonáno jenž vede dítě k poznání že to co je dobré se musí konat s úsilím, ne se strachem. Strach nepochází z ...
	Nestěžovat si ale konat, to je co Bůh žádá od všech svých dětí. Podívejte se na sebe když jste v přítomnosti slova, pohledu, skutku nebo pocitu který není láskou k vám samým nebo k ostatním, jste před hanebností: zlo se dává p...
	Jste to vy kdo jste si zvolili vstoupit do poznání dobra a zla: jestliže si volíte dobro, žijte ho, bylo vám dáno Dobrem které je Živoucí ve vás, a vy jste stvořeni k podobě Dobra; ale, když si zvolíte zlo, bude vám dáno poznat to zl...
	To zlo ve vás se potřebuje živit aby tak zabránilo dobru vás živit. Dobro je ve vás skrze Boha, on živí dítě kterým jste. Dobro vás činí dobrým: vaše myšlenky, vaše pohledy, vaše naslouchání, vaše slova, vaše gesta a vaše poc...
	– Konat skutky lásky k chudým, ale myslit si že váš bližní, který by také chtěl pomoct, není na úrovni svých tužeb ve srovnání s vašimi, pak ono dobro které je ve vás nemůže dát všechnu svou příchuť.
	– Konstatovat že někdo nemyslí tak jako vy z vás činí bytosti bez dobroty vůči těm nejslabším.
	– Poslouchat někoho kdo mluví proti někomu schvalujíc jeho slova, tím mu dokazujete že zlo je nad dobrem.
	– Pomlouvat chování vašeho bližního s odpověďmi které se vám zdají neškodné: ’to je blboun, on je povaleč, to je hlupák...’ to necháváte zlo podvádět vaše dobré skutky.
	– Konat gesta dobroty a zavřít dveře někomu kdo toho může udělat právě tolik co vy, tím prohlašujete válku dobru.
	– Mít pocity dobroty pěstujíce drzost, tím se zlu vždy podaří udusit dobro které vás živí.

	Vy jediní jste pány vašich voleb. Nikdo se do vás nemůže dostat aby vás tak nutil se rozhodovat, i když všechny stvořené děti jsou ve vás: vy sami jste svobodnými si volit. Láska je v každém z vás. Spolu vy v sobě máte moc lásky,...
	To poznáním dobra a zla jste vše ztratili. Byli jste v úplném poznání dobra, a nic, naprosto nic, vám nebylo odmítnuto. Poslušnost vůči Bohu z vás činila dokonalé bytosti k obrazu Božímu. Proč, dnes, dítě stvořené láskou je v u...
	Dívejte se na sebe jako na bytosti které musí prožívat utrpení Božího odloučení, a pochopte že vy všichni máte toto utrpení v sobě neboť již nejste dokonalými jako můj Otec, váš Stvořitel, je dokonalý: máte se jimi opět stát...
	Utrpení které zakoušíte, když se necítíte milováni tak jak chcete být milováni, vás vede k vašemu já a vaše já činí že prožíváte falešné naděje: ’Proč on mne nemiluje? Co jsem udělal abych si zasloužil tato slova? Kdo mne...
	Těmito slovy, vy necháváte vyjít to co je ve vás zraněno a vaše já se utěšuje vašimi vlastními slovy. I když v těchto slovech není naděje, vy je vyslovujete s vaší vlastní nadějí která je bez účinnosti, bez budoucnosti na zemi...
	Pomyslete na všechny ty kteří jsou ve vás, co jim dáváte? Vy nemůžete být nějakým já, neboť toto já se odděluje od druhých. Vy jste všechny stvořeny abyste utvářely jeden celek: celek stvořený Bohem. Proto se musíte na sebe dí...
	Ti kdo jsou kolem vás se musí také na sebe dívat, aby tak poznali že Bůh sám je Pánem v životě každého dítěte. Milovat dříve než konat, to je žít to co Bůh žádal od svých apoštolů: vše nechat pro něho. To je to nedůležit...
	Kdo z vás je připraven žít z lásky k vašemu jedinému Bohu aby tak ten mohl pomoct těm které milujete? Mé děti, dobro je milost kterou vám dávám, vám které mne o to prosíte, abyste se tak mohly uskutečňovat. Jestliže mne žádáte ...
	Nedůvěřovat v Boha vám dává vstoupit do utrpení sebe. Je třeba vidět a chápat vaše utrpení aby se mohlo přijmout, a když vy mi dáváte přednost před sebou, můžete vidět v ostatních že to co vám činí je nedostatkem lásky k m...
	Kvůli duchu tohoto světa, vy jste se připoutali k pozemským zákonům více než k mým zákonům. ’Je zakázáno činit toto anebo tamto, je zakázáno lhát v tomto anebo v tamtom případě, je zakázáno brát toto anebo tamto, je zakázán...
	A vy máte v sobě tyto zákony: ’Já nemám rád když se ke mně mluví tímto anebo tamtím způsobem. Nemám rád když se na mne někdo dívá tímto anebo tamtím způsobem. Nemám rád slyšet toto anebo tamto. Nemám rád když mi někdo u...
	Překročením smrti, vy poznáte život: zemřít sobě samému aby se žilo v Bohu. Bůh vás postavil společně na zem abyste si navzájem pomáhali s jeho milostmi, neumístil vás spolu bez pomoci Nebe. Buďte dobrými jako dítě které důvě...
	Své nedostatky, ty ono zná a nechce je ignorovat, proto si říká: ’To v mé slabosti si jsem vědom že potřebuji Boha. Když mi Bůh dává pocítit mé následky, pak cítím svou sílu která mi dává postoupit k Bohu.’ Naučilo se dův...
	Je přesvědčeno že já vše beru, tak že pociťuje trvalý pokoj neboť zůstává v důvěře, i když v jeho životě nebo v životě těch které miluje jsou tělesné nebo afektivní zkoušky. S mými milostmi se naučilo že já působím v ...
	Toto dítě které chce v sobě jen dobro, již nechce poznávat zlo. Uznává že zlo v něm umístilo svůj jed. Když v sobě pociťuje tento jed, dívá se na sebe tak jak je: vidí a chápe že dobro by takto nemyslilo, že dobro v něm by toto ...
	To zlo u něho chce aby činilo zlo ostatním sloužíce si tím co se mu podařilo nechat do něho vstoupit: ono to ví. A to k Ježíši chce jít: uznává že potřebuje jeho slova která osvobozují. Cítí se svobodným ve svých rozhodnutích:...
	Já sám, Ježíš, jsem jej vzal do sebe aby tak bylo členem mé Církve. Stává se mnou, Kristem, neboť je to skrze mne co se všechno mění. Ono již není v něm, neboť jeho život je jenom utrpení. Ono je mrtvo ve mně, a já žiji jeho ž...
	Mé děti, dávám vám ze mne vše, jsem Láska a miluji vás. Vy jenž mne obýváte, vy všechny jste součástí mne. Jedl jsem s hříšníky, pracoval jsem abych si vydělal na svůj chléb, chodil jsem mezi zloději, svěřil jsem své peníze...
	Ano, prožil jsem to co moji apoštolové měli prožít, konal jsem ty samé skutky co moji učedníci měli konat, poznal jsem všechno to co ti kteří mne následovali měli poznat a přijal jsem všechno to co vy všichni, moji vyvolení, jste m...
	Zlo plodí zlo, ale zlo nemá první místo v dítěti Božím. Nechte mne vám vyprávět jeden příběh. «V dávném čase, nějací lidé nikdy nepotkali dobro. Vše co potkávali je strašilo a přinášelo to jen nesváry, zmatky mezi nimi. Ji...
	«Zlo se zmocnilo lidí této vesnice. Vstoupilo do nich kvůli satanistickým obřadům jistých lidí daných černému ďáblu. Křičelo se pod ranami bičů, naříkalo se bolestí, mučilo se pro vyražení, obětovalo se oběti tomuto vlčímu...
	«Jednoho dne, jeden vlk přišel do ulic této vesnice hledat stravu. Ti lidé byli tak vyděšeni že nikdo nevyšel aby ho zabil. Myslili že má v sobě všechno zlo a že jestli ho zabijí, to zlo z něho vyjde aby skočilo na ně a pak zase zab...
	«Ale nic z toho co si představovali se nestalo. Ten vlk nechtěl nikomu ubližovat, vklouzl za krabice aby ho nebylo vidět. Někteří se k němu přiblížili a zjistili že skutečně nebyl zlý: ’Jak může vlk být bez divokosti?’ Nemohli ...
	«Ten vlk zůstal nějaký čas v této vesnici a jedl to co se mu házelo okny. Po jeho odchodu, se již nesnažili zavírat dveře na dva zámky, bylo to jako by byli viděli nemožné se stát možným. To dobro v onom vlku v nich něco změnilo: ...
	Mé děti, když někdo žije ignorujíc sílu dobra která je zdrojem štěstí, obrací se k neštěstí druhých které způsobuje vaše neštěstí, neboť zlo ve vás koná své dílo: život se zdá každého dne jako všední den, smutný a zn...
	Úmyslně, vy zavíráte dveře naději. Ve vás je stále něco: dobro. Když se mu nechá místo, ať je jakkoliv malé, je vždy dobré jej pocítit ve svém každodenním životě. Zlo se bude moct marně snažit zabrat všechno místo dávajíc ...
	To počínaje vámi se vám svět bude zdát dobrým. Zlo ztratí místo v tomto světě a jiní jako vy začnou vidět a chápat že jen ti kdo milují konat kolem sebe dobro mění tvář země. Je třeba věřit že Dobro zvítězilo nad zlem.
	Mé děti, tento příběh, jsem vám předložil abyste věděly že svět lásky se buduje z vás, mých vyvolených. V Církvi, všechno dobro které je ode mne, já vám jej dávám abyste tak vy byly dobrými ke každému z vás. Vy jste všechn...
	Musíte být dobrými k druhým, i k těm kteří způsobují že trpíte, neboť když vy jste dobrými k jedinému z vás, všichni z toho mají užitek, i ti kteří vás pronásledují. Jste v tom samém příbytku, v mé Církvi. Láska je jedna...
	Ale věřit ve vás samotné, to je věřit v nemožné, to je ničit vás a ničit ty které milujete. Bůh do vás vložil svou sílu a to s jeho silou vy můžete projít skrze své těžkosti. Působit, to je uskutečňovat se jakožto bytost zna...
	Mé děti, celý tento obsah je pravda. Jděte se podívat do Evangelia, najdete tam tato slova. Bůh vám dává milosti abyste tak byly odevzdáním. Buďte dobrými, již nekomplikujte svůj život. Prokažte si přece laskavost: Život Věčný j...
	Ježíš

	JÁ JSEM LÁSKA, BUĎTE LÁSKOU
	Jak se naučit dávat se? S láskou Boží. Láska je v každém z vás, ta spojuje duše které milují pouze Boha. Když duše jsou v pohybu lásky, tělo poznává lásku. Duše jsou stvořeny k obrazu Lásky. Jsou unikátní a mají všechny tu s...
	Jsou to milosti které dostáváte, skrze vaší duši, jenž vás otvírají všemu co přichází z Nebe. Jestliže přijmete žít v Bohu, přijmete že vaše tělo bude v poslušnosti vůči Bohu. Pouze vaše duše neztratila krásu před Živote...
	Mé děti, to s mou láskou ke každé z vašich duší vy můžete vstoupit do lásky Boží. Vaše duše ta patří Bohu. On do ní vložil svou nádheru, je učiněna k obrazu Božímu. Kvůli vašemu tělu které má v sobě poznání zla, vy má...
	Již nemůžete vidět dokonalost tak jak je. Bůh Láska vám seslal Svatého- Ducha abyste tak vstoupily do toho co je pro vás důležité uvidět a pochopit k tomu abyste konaly Vůli Boží, a má Vůle je dát vám vstoupit do světa kde vše j...
	Mnoho úsilí z vaší strany bylo vykonáno, ale zbývá vám ještě tolik vykonat abyste pochopily že jen bezpodmínečná láska k Bohu a ke každému z vás vám opět navrátí zrak vůči tolikeré nádheře jíž je vaše stvoření. Já jse...
	Mé děti, je důležité abyste jimi byly: musíte být poddajnými vůči tomu co vám dávám poznat. Já jsem Slovo, každé slovo je ve mně. Jestliže odmítáte jedno jediné z mých slov, nemůžete být v tomto pohybu lásky který vám dáv...
	Jsem to já kdo činí že jednáte v tomto pohybu poznání, ale je třeba souhlasit. Já jsem Slovo, ne vy. Kdo jste vy? Stvořené děti. Vy v sobě nemáte moc, pouze Bůh má Moc. Jste stvořeny protože Bůh to chtěl a Bůh do vás vložil svo...
	Bez Boha vy nejste ničím. Já jsem Moc, obsahuji vše. Bůh do vás vložil sílu abyste mu sloužily. Proč sloužit svrchované bytosti když ona může vše bez vás? Protože já jsem Láska. Stvořil jsem vás ke svému Obrazu, a abyste byly k...
	Láska se nepřestává dávat.
	– Bůh si dává lásku: vše je jeho a vše se mu vrací.
	– On se nesnaží kontrolovat váš život: váš život je od něho.
	– On nechce děti které by byly otroky jeho lásky: jste stvořeny k jeho Obrazu.
	– To co vidí když na vás hledí: svou lásku která se rozmnožuje v naprosté svobodě.
	– Nic není mimo lásku Boží: vy a to co vy konáte činí jeden celek.
	– Jste jako Láska která se dává, a jako Láska, vše se k vám vrací: vy jste láska.
	– Láska ve vás utváří sílu: celek.
	– Jeden ve všech a všichni v jednom: síla lásky.

	Vy nejste stvořeni abyste byli bohové. Kdybych vás byl stvořil abyste byli bohové, byli byste sami se sebou bez Boha a bez vašeho bližního. Ano, nemohli byste být s vaším Stvořitelem, neboť ve vašem já by byla moc, a nemohou být dvě ...
	Kdo dokáže pochopit kdo je Bůh? Bůh. Nikdo nemůže, mimo Boha, poznat Boha.
	– Bůh je ten Věčný: on je ten Dokonalý Duch.
	– On nemá začátek, on nemá konec: vy máte začátek.
	– To kvůli jeho lásce jste byli stvořeni: následek lásky jste vy.
	– Bůh je Bůh: není žádná příčina existence Boží.
	– Bůh je Absolutnost: vše vychází z Boha.
	– Vy jste stvořeni Bohem, Bůh z vás učinil své děti.
	– Bůh je nekonečný: on je ten Věčný.
	– On je ve svém všem: vše co existuje pochází od něho.
	– On vám daroval život: jeho Dech je ve vás.
	– Bůh na vás hleděl: rád se na vás díval.

	Miluji vás, mé děti, je důležité abyste se na sebe dívaly pohledem Božím. Láska ve vás pochází z lásky Boží k vám všem. Když se Bůh dívá kdo jste, dívá se na sebe a vidí své dílo: vás společně jenž jste dílem Božím. ...
	Můj svět lásky je pro živoucí děti, a je to láskou Boží že jste živými. Upozorňuji vás že ani jeden si nebude myslit že jeho poznání dluží tomuto světu který mu dal poznat dobro a zlo na této zemi. V tomto okamžiku, vy se nedo...
	Váš duch je kontrolován vašimi znalostmi, neboť myslíte jen na ukojení vašich smyslů, a k ukojení vašich smyslů vám je potřeba peněz: dychtily jste po tom abyste žily ve světě podle vaší míry. Vy nevíte jak milovat bez podmínky...
	Bůh vás spasil od věčné smrti, ale vy žijete pod jhem neposlušnosti, a to vás udržuje otroky potřeb těla, a touto skutečností, vy se dopouštíte hříchů. Já jsem poslal všechen hřích na smrt, a kvůli poznání zla, zlo vás pono...
	Moji maličcí, to proto že tělo je pod vlivem zla vy vidíte jen to co je na povrchu. Tělo které trpí je tělo které zápasí s utrpením aniž by opravdu vědělo co by mu ulehčilo. Protože máte strach že již nepoznáte blaho, to zlo ve ...
	To vaším trpícím tělem vás zlo rozděluje. Dávajíc vám poznat strach, vy ztrácíte pokoj nezbytný k vašemu blahu a zlo vás činí skoupými: ulehčit vašemu utrpení aniž byste myslily na to že váš bližní potřebuje milosrdenství...
	Jak mnozí z vás nechápou že lidská vůle je nositelkou utrpení? To s vaší vůlí vy vstupujete do poznání zla. Vstoupit do poznání zla neznamená že trpíte, to když dáváte souhlas k tomu že učiníte to co je zlé vy trpíte a čin...
	Vůle je činná když vaše touha je v onom chtění. Vše z vás je v uskutečňující akci jakmile vaše myšlení a váš čin jsou připraveny aby se dopustily. Dopustit se čeho? Toho co se vám chce učinit. Vaše vůle se živí vaším živ...
	Jak vás může vaše myšlenka přivést k tomu abyste učinily nějaký čin? Vaše myšlenka je ve vás a ve vás je život, a v životě je láska a láska dává; tak tedy, vaše myšlenka dává to co ona je pro ve tělo aby tak vaše tělo byl...
	Zlo je kolem vás: pohybem vkládá své léčky do vašeho života, a aby byly v pohybu, zlo potřebuje život, a život to jste vy, ne to zlo. Když někdo činí skutek který nese zlo, jelikož v sobě máte život, jste ve spojení s touto osobo...
	To znamená být v přítomnosti od jedné osoby ke druhé, a to co ona učinila vás může ovlivnit jen jestliže to chcete. Tato osoba která je ve vás je v pohybu života s tím co učinila. V pohybu života, tam je láska, a láska vám dává ...
	Jestliže vy přijmete učinit zlo tak jako ona ho učinila, vaše myšlení, které je v lásce, respektuje vaší volbu, a život se dává: je zde skutek který se vykonává. Láska nenutí aby se zvolilo raději dobro než zlo, láska je svobodn...
	Zlo, které je v pohybu, což může být v pohybu života aniž by do sebe zahrnovalo všechny ty kdo jsou v pohybu života? Ne, mé děti, to co ta osoba učinila a to co vy učiníte bude v životě Božích stvořených, neboť vy jste v jejich ...
	I když ono zlo které je v pohybu není vaším myšlením a vaším činem, vše vstupuje do pohybu života. Nejste to jen vy kdo jste v životě, ale to co vy si zvolíte ovlivní všechny děti Boží protože jsou v životě, a je pouze jeden Ž...
	Poznání všeho dobrého je v Bohu a poznání všeho zlého je ve Zlu. Bůh není zlo, Satan je zlo. To je poznání zla které vy máte v sobě, ne Zlo jímž je Satan a jeho přisluhovači. Bůh zná všechno zlo, on nemá v sobě zlo. V okamžik...
	Jak to že zlo má místo v existenci? Zlo existuje kvůli jistým andělům kteří se odmítli klanět Synu Božímu. Jejich odmítnutí z nich učinilo zlé anděly. Ve všech andělech bylo pouze dobro a dobro zmizelo v těch kteří byli proti B...
	Boží Vůle je nezměnitelná: vše v Bohu je dokonalé. Bůh si neprotiřečí: nic se nestaví proti Vůli Boží, neboť vše je láska. Dokonalost je ve Vůli Boží. Když Satan a andělé, kteří hleděli na Satana, chtěli něco jiného než...
	Mají ducha zla: opak dobra, neboť zlo se stalo jimi. Byli dokonalými duchy stvořenými k obrazu Čistého Ducha. Bůh je Duch. V Duchu je pouze dobro. Dobro je dokonalé: Bůh je Dobro. Oni byli stvořeni aby milovali Boha více než sebe-samé. ...
	Zlí andělé jsou zlem; mimo tyto zlé anděly, není zla. Pochopte že to jsou duchové, a duch zla je zlo samo. Skrze zlo jsou nestabilní, pohybují se jako průvan, neboť jejich mocí je zlo: jsou to duchové zla. Vše čím jsou je ve zlu. Nem...
	Poznání zla je dveřmi které se otvírají zlu. Kdo otvírá tyto dveře? Vaše vůle. Jakmile vy chcete poznat, váš duch je před něčím co se představuje, a to co se představuje je prostor do kterého vy můžete vstoupit. Jestliže vstoup...
	Co je to zlo? To je vše co je proti Bohu. Duchové zla nemohou napadnout Boha, proto napadají to co Bůh stvořil přeměňujíce to co on stvořil. Nemohou se dotknout dokonalosti, dokonalost by okamžitě zlo odrazila. Přeměňujíce to co Bůh ...
	Vezměte si například zvířata. Dříve, zvířata v sobě neměla zlomyslnost, beránek si mohl poskakovat aniž by se bál lva, neboť Bůh do nich vložil jen dobro. Když zlí duchové plachtili na povrchu zemském, lstí, ukázali zlo zvířa...
	Jsou duchové, zvířata je nemohla vidět, ale mohla instinktem cítit jejich přítomnost. Jsou to ta maličká jež pociťovala jejich přítomnost, a to učinilo že měla potíže se živit. Zvířata se živí skrze instinkt, mají v sobě tuto...
	Když jednou byly ovládnuty duchy zla, bylo tam nenormální páření a jejich geny se smíchaly s jinými geny, to utvořilo nové druhy, a to bylo proti Bohu. Protože zlí duchové, ani lidé, nemohou tvořit z ničeho, bylo třeba aby si slouž...
	Jestliže zlo je v rukou dětí Božích, je to kvůli duchům zla. Satan a jeho přisluhovači nemohou ubližovat dětem Božím leda že by jeho děti, které mají v sobě život, souhlasily s tím že budou činit zlo. Jak mohou chtít činit zlo...
	Bůh je dobrý, Bůh vás miluje. Což já bych pro vás byl chtěl slabou vůli? Bůh vás stvořil s vůlí bez nedokonalosti. Každá myšlenka, každý pohled, každé naslouchání, každé slovo, každý pocit a každý skutek byly dokonalé: v...
	Jestliže dnes, jako včera, si některé děti myslí že jejich vůle je taková jak ji chtěl Bůh od počátku jejich stvoření, je to proto že jejich vůle se staví nad jejich ano Bohu. Nic není většího než dítě které koná Vůli Bož...
	Bůh od vás odejme všechno poznání zla ve vás, aby tak vaše vůle byla taková jako na počátku vašeho stvoření. Vy nemůžete pociťovat dokonalá díla Boží kvůli vaší nedokonalosti, a vaše lidská vůle nemůže být dokonalou v ne...
	Je to zlo ve stvořených bytostech jenž je proti stvořeným bytostem, neboť jejich vůle jim uniká. Je tak velké množství dětí které na věky umírají kvůli nečistým duchům kteří si sloužili zlem které bylo v nich: těmto zlým du...
	Vy víte co z vás Satan učinil, a přesto, kolik je těch kteří dále páchají zlo! Ano, mé děti, jak mnoho je těch kteří nedokážou nesoudit svého bližního, i přes své úsilí! Je ve vás slabost a to je bolestné. Jestliže je tam b...
	Vy víte že jsem se dal z lásky ke každému z dětí mého Otce. Kolik z vás se zastaví aby uvažovali o lásce kterou jsem k vám měl? Díváte se na ostatní jako na cizince ve vašem životě, a přesto oni všichni jsou ve vašem životě. ...
	Život přijatý takový jaký je je životem ve vaší věčnosti: všechny životy jsou ve vaší věčnosti. Jakmile ve vašem každodenním životě vy jednu osobu odmítáte, váš den ve věčnosti je bez jejích dobrých skutků: připravujete...
	Dnes si nejste jisté zda-li poznáte štěstí na zemi jako v Nebi. Radujte se kvůli těm kteří je poznají, neboť jejich štěstí zvětší vaší radost v Nebi. I když někteří z vás nebudou na zemi při mém příchodu ve slávě, proto...
	Bůh vám pomáhá a bude vám pomáhat milovat. Když si uvědomíte že slova která říkáte nejsou láskou, je to Svatý-Duch kdo vám ukazuje vaší slabost. Bůh vám dává soudnost rozlišování: rozlišovat dobro od zla, to je nechat Svat...
	Vy všichni jste byli ve mně, a skrze mne, jste přátelé všech, neboť vy všichni jste okusili mého milosrdenství. Být přítelem všech je sílou, a tuto sílu já ve vás udržuji: jsem Milosrdenství, a odpuštění vás sjednocuje. Co či...
	Jsem to já, Bůh, který jsem ve všech dětech které jsem stvořil, a když vy vyslovíte slova působící škodu jedinému z těch mých, jste příčinou utrpení ve všech stvořených. Vězte že tato slova vám přinesou jejich dluh. Nebuďt...
	«Jednoho dne, jeden člověk který si myslil že jedná správně před svými bratry a sestrami si řekl: ’Dám si stranou nějaké peníze abych tak jednoho dne mohl mít zajištěné stáří.’ Začal si hromadit koruny, a aby se motivoval, ...
	Jedno odpoledne, zatímco pracoval na poli, uviděl nějaké dítě které přicházelo k němu. Zeptal se ho: ’Co tu děláš místo toho abys byl ve škole?’
	Dítě odpovědělo: ’Vyšel jsem brzy dnes ráno abych si šel hrát se synem té dámy která chodí k mé mamince. On je nemocen. Chtěje udělat dobro, nevšiml jsem si hodin, a jsem pozdě do školy.’
	Posazen na svém stroji k obdělávání půdy, ten člověk se ani nepohnul a řekl: ’Ale můj chlapče, co já pro tebe mohu učinit, pokračuj ve své cestě! Vždyť dobře vidíš že jsem zaneprázdněn a že tě nemohu zavést do té školy?...
	Ten malý podotkl: ’ To je pravda že ráno už uteklo a že poledne je vysoko. Je také pravda že čas sklizně nebude dnes a že je ještě dost času dělat okolo sebe dobro, až do dne kdy budeme musit odevzdat účty za dobro které jsme uči...
	’To je pravda’, řekl ten člověk, ’tak dělej to co máš dělat a nech ostatní pracovat aby se uskutečňovali když je hezky.’
	Ten malý mu řekl: ’Ale tento čas se nepočítá podle hodin práce, ale podle lásky která se dává. K čemu slouží uskutečňovat se počítajíc hodiny práce když láska prochází kolem nás aniž bychom jí využili? Copak láska není...
	’Ale, můj mladíku,’ řekl ten co si chtěl vybudovat svoji budoucnost z peněz, ’já pracuji pro mé dobro, a pokaždé když udělám nějaký dobrý skutek, dávám si stranou peníze na zítřek.’
	Ten malý řekl: ’To je velmi rozumné sbírat si peníze na zítřek. Podívejte se vy sám: já mám dvě ruce, mám dvě nohy, a můj přítel již nemá své nohy. Ale on si nahromadil poklad který rád každého dne rozdává těm kdo k němu...
	Ten člověk, zasažen zvědavostí, mu řekl: ’Co to je za poklad který rozdává?’
	Ten malý chlapec rozevřel své ruce: ’Podívejte:’ Měl ve svých rukou něco nádherného : ’jsou to radosti lásky.’
	’Radosti lásky!’: řekl ten druhý.
	’Ale ano’, řekl mladík, ’láska je v jeho očích, v jeho slovech, v jeho naslouchání, v jeho gestech. Všechno co vychází z mého přítele je tak krásné že na něho prší zlato když říká ona ’miluji tě’.
	Tento nechápal že vše to co prožil tento mladík bylo pro něho tak důležité že z toho zapomněl na školu. Jeho život byl v lásce a láska řídila jeho život. Vše kolem něho mělo jen jeden jazyk: ten lásky.
	Může se všechno mít když se nad míru nesmírně miluje a to co se dělá nemá cenu. Ale pro tohoto člověka který myslel jen na zítřek, čas nebyl ten nejlepší; on bude čekat až do dne kdy uskuteční svůj život, ten který si vytyčil.
	– Na kdy tento den? Vše na zítřek.
	– Bude ho žít? Ti kdo budou v těchto dnech jenž přijdou to řeknou. Zatím, vše co bude dělat bude mít příchuť jeho tužeb.
	– Za kolik oceňuje svůj život? Za peníze dané stranou.
	– Což nemá větší cenu než jeho koruny? Pro něho ne, on postavil cenu svého života na úroveň peněz.
	– Co se mu přihodí? Každý den, za všechno co učinil, mu čas přináší jeho dluh, a on dělá dále to co pokládá za důležité. A láska prochází každého dne aby vlila svůj poklad, ale on si nedává čas na to aby se zastavil.

	Mé děti, je třeba milovat aby se mělo poklad k rozdávání, ale když tu nejsou dobré myšlenky, dobré pohledy, dobré naslouchání, dobrá slova, dobré skutky a dobré city, vaše bytost se nemůže naplnit láskou. Láska je jako poklad, s...
	Kvůli vašim pocitům vůči těm kdo vás zraňují nebo zraňují ty které vy milujete, vy zvětšujete svoje utrpení. Vašemu zraněnému srdci chybí láska, a jste to vy kdo se připravujete o lásku. Jste pro vás samé příčinou bolesti. ...
	Když vám někdo působí utrpení, vaše utrpení se stává ochranným štítem anebo houbou. Jestliže věříte v lásku která vás obývá, láska vám dá svou sílu a budete schopni žít aniž byste se zničili. Ale když si myslíte že te...
	Když žijete myslíce si že to jsou ostatní kteří vás mají zahrnovat láskou abyste tak cítili lásku kterou potřebujete, stáváte se bytostí bez hloubky: neustále chcete lásku přicházející od ostatních abyste tak vyplnili toto prá...
	Jestliže zanedbáváte vaší lásku, živíte vaše utrpení a prožíváte ho. Láska je ve vás a utrpení je ve vás, a tyto vám patří. Služte si vaší láskou abyste se tak chránily před vámi-samými a vaše utrpení bude pod mocí síl...
	Utrpení se šíří nedostatkem lásky. Jste to vy-samy jenž si dáváte to co vám náleží: sejete, sklízíte a prožíváte, a ti kdo jsou ve vás jsou v tomto pohybu utrpení. Přestaňte ze sebe dělat nastroje v rukou Ďábla, to je on kter...
	Když jste milosrdenstvím, odpouštíte těm kdo vás urážejí: váš čas je využitý k milování bez podmínky. Osoba která vás zraňuje je dítětem Božím které chybuje v lásce k sobě samému a k vám. Aniž byste si to uvědomovaly, t...
	Kdo věří v Ježíše důvěřuje v Toho který zemřel na Kříži aby vzal všechna utrpení dětí Otce. Jsem to já kdo vše vzal, jsem to já který činím abyste milovaly ty kdo způsobují že trpíte. Když vy odpouštíte, vstupujete do m...
	– Protože souhlasíte s tím že odpustíte: žijete lásku mého Otce kterou jsem na vás vylil.
	– Milujete aniž byste posuzovaly ty kdo vás zraňují: můj Otec vám dává své milosrdenství.
	– Přistupujete na to že se budete uchovávat v pokoji, přesto že někdy je to těžké: tím způsobujete že na vás hledí můj Otec který vás miluje.
	– On mne dal vám abyste tak byly láskou ke všem jeho dětem: to on je zvolil pro vás.
	– On znal váš život ještě dříve než jste jej prožívaly: dal svého Syna ještě než jste byly.
	– On ve vás uchoval svou lásku: ještě před vaším ano Lásce.
	– On je Láskou bez podmínky, a vy pocházíte z dokonalé Lásky: skrze mou smrt, on vám opět dal dokonalý život.

	Mé děti, jak nepoddajná je vaše šíje! Vy se nepodřizujete jeho Vůli, činíte jen co vás napadne. «Odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme těm kdo nás urazili»: co slov vyslovovaných na povrchu! Vy žijete jako roboti, opakuje...
	Láska pochází od Boha, byla vám dána abyste byly láskou. Říct tato slova bez přesvědčení, to je nevložit do nich život. Poněvadž vy se neúčastníte vašich slov s láskou kterou jste, nežijete je; důsledkem toho, vy nemůžete ž...
	Když mluvíte, dáváte to co je ve vás: buďte láskou, obdržíte lásku. Mluvit k nějaké osobě, to je dávat to co je ve vás a obdržet to co je v ní. Jestliže ta osoba neumí přijímat, vy jenž jste láskou bez podmínky, vy se dáváte...
	Vy jste bytostí jejíž duch, pohled, naslouchání, řeč, skutek i cit jsou láskou: celkem jenž je svobodným ve svých rozhodnutích. Váš duch se živí svým celkem, a váš celek je vyživován láskou ze které jste složeny. To čím vy s...
	Má učení jsou láska, ale co je těch kteří je vykládají jak se jim zachce? Přijali buďto vidět, anebo poslouchat to co bylo zlé a nastolil se zvyk; aniž by si to byli uvědomovali, to co viděli a slyšeli je živilo, a nyní to je souč...
	Když slova ostatních ve vás vzbuzují opozici a vy si myslíte že jste dosti silní abyste o nich diskutovali: ’Můžu to vyslechnout, ale ponechám si jen to co je dobré’, jste v pokušení nevidět past Podvodníka. Neboť jestliže vaše ...
	Všechny vaše skutky, vaše slova, vaše pohledy, vaše naslouchání a vaše pocity jsou jedním celkem který bude živit váš způsob myšlení, a vaše bytost bude podrobena poznání dobra nebo zla které je ve vás k tomu abyste se rozhodoval...
	– Bytost rozhodná anebo bytost váhavá,
	– bytost silná anebo bytost slabá,
	– bytost extrovertní anebo bytost introvertní,
	– bytost mírumilovná nebo bytost prchlivá,
	– bytost sebejistá nebo bytost bojácná,
	– bytost přesvědčivá anebo bytost která bere odvahu,
	– bytost otevřená nebo bytost žárlivá,
	– bytost povolující anebo bytost přísná.

	Žádný z těchto příkladů neznamená že ta bytost je dobrá nebo špatná, je to to co ona koná jenž je dobré anebo špatné.
	Může se přijmout nebo odmítnout: buď přijmout dobro nebo odmítnout dobro, buď přijmout zlo nebo odmítnout zlo. Přijmout nebo odmítnout je součástí té osoby, ale dobro nebo zlo, to je volba kterou musí učinit. Můžete odmítnout lá...
	Vy sami i ti ostatní jste bytostmi rozhodnutí. Vy všichni v sobě máte vůli vybírat si, a ta vůle vybrat si, to je ’přijímám’ nebo ’odmítám’. Právo vybrat si patří všem. Musíte bezpodmínečně milovat všechny ostatní kteř...
	To co do vás vstupuje přichází z vašeho zevnějšku a to proměňuje bytost kterou jste. Jestliže je to dobré, vaše bytost pocítí dobro; jestliže je to zlé, vaše bytost pocítí zlo. Proč? Protože od hříchu neposlušnosti tělo je po...
	Řeknete mi: ’Ale já jsem živý a život se pohybuje, tedy když já diskutuji můj život je v akci. Mám vůli myslit, vidět, poslouchat, mluvit, jednat a pociťovat, poněvadž mne Bůh stvořil k jeho Obrazu. Proč se mi dnes říká že vů...
	Dítě Boží je láska; miluje Boha více než samo-sebe poněvadž ví že je stvořeno k jeho Obrazu. Nezakaluje obraz kterým je, koná Vůli Boží. Konat Vůli Boží je jeho vůlí:
	– Dostává vše od Boha: ono nehledá, má vše.
	– Nepotřebuje diskutovat o nějakém předmětu: ví vše, má v sobě poznání lásky.
	– Ono miluje: jeho láska je tak krásná a tak dokonalá že jeho spojení s Bohem je neustálé.
	– Jeho vztah k Bohu je láska: proniká lásku a láska jej proniká.
	– Láska je Bůh, láskou je ono: ono v Bohu, Bůh v něm.

	Kvůli vaší vůli která ztratila tento vztah, vy máte potíž chápat že jste z Nebe. Až vaše vůle se dá opět do svého nebeského běhu, již nebudete poznávat tuto mezeru, vše se vám bude jevit skutečné: budete ve světle Božím. Ji...
	Poznání dobra a zla vás učinilo bytostmi kterými jste: nedokonalými Božími dětmi vůči lásce Boží která vás obývá. Od onoho okamžiku, jste závislí na poznání: a to učinilo že vaše láska je podmínečná. Vzhledem k tomu že ...
	Mé děti, jaký bude váš vztah s vaším bližním? Bude to záležet na vaší lásce. Bude podmínečný anebo bezpodmínečný? To bude záležet na vašem poznání které vás proměnilo. Jestliže si myslíte že jste rozhodnou bytostí, pte...
	Nechaly jste se proměnit poznáním zla. Vzpomeňte si že nejste Bůh, já sám znám zlo které chce kontrolovat vaší vůli. Zůstaňte pokojnými vůči mým výrokům které jsou jen láskou. Satan učinil že do vás vstoupilo poznání dobra...
	Buďte dobrými vůči vám-samým přestaňte se udržovat v temnotě. Čas lásky je zde: Bůh vás přišel zachránit od věčné smrti, a vy ještě nežijete tento čas. Kdy se otevřete životu? Nevěřící vyvolení, vy si říkáte Boží d...
	Vaše horlivost milovat Boha je jen na povrchu. Vy které můj Otec vyvolil k tomu že vstoupí do světa lásky, jak dlouho vás ještě budu snášet? Tento čas vám je dán abyste se vrátily ke Kristu, tak jak to chce můj Otec.
	Kráčejte společně ke mně, neříkejte si že jste lepší než ti kteří se rouhají mému Jménu, než ti co říkají že neexistuji, než ti kdo chodí na věštecké obřady, ti jsou v nevědomosti, ale vy, vy víte kdo jsem. Hovořím k v...
	Co je to ve vás že zůstáváte ve vašem utrpení? Vaše zaslepenost. Vy nevidíte váš život takový jaký je. Váš život patří tomu který zemřel na Kříži, a vy musíte svolit zemřít ve mně, Spasiteli světa. Ale jak mnoho je těch ...
	Ano, vy zabíjíte svůj vlastní život vaším velkým chtěním. Vůle podněcovaná tímto světem kde kraluje zlo vás přivádí k tomu že si již nerozumíte. Vy víte co je dobré, a musíte to žít abyste tak dosáhli věčného života. C...
	– Život věčný je nádhera Boží: Bůh je Světlo, Láska, Přítomnost, Něžnost, Dobrota, Laskavost, Poznání, Krása.
	– Bůh je vše: Bůh sám je Život, Bůh sám je Věčný.
	– Proniknout život věčný: to je vstoupit do nesmírné moci Boží aby se žilo ve štěstí, a toto štěstí je bez konce.
	– Věčné štěstí dává vytrysknout veškerému poznání: vše co Bůh stvořil viditelného i neviditelného je v onom poznání, a všichni vnímají nekonečné světlo Boží lásky.
	– Být věčným: to je vychutnávat vědění Boží, to je prožívat moc Boží, je to být v Bohu.
	– Bůh ví vše, vidí vše, může vše: to je věčný život který se prožívá v Bohu.

	Kdo následuje kroky Kristovy má život věčný. Chcete následovat kroky Kristovy? Mé děti, čtěte Bibli a žijte-ji. Vyviňte úsilí lásky milovat ty které miluje Ježíš. Doprovázejte vaše bratry a sestry, tam kam se dostali, abyste jim...
	Tak jako já, rozsévejte lásku tam kde není a všichni ti kdo byli stvořeni aby byli na této zemi budou dostávat. Což je třeba je připravit o mé Slovo které dává vzejít lásce? Mé Slovo je ve vás a je v nich. Vzpomeňte si že jste po...
	Mé děti, já jsem Slovo, ve mně je tolik lásky ke každému z vás. Má láska je bez mezí a vaše láska musí být také taková. Skrze mne, se naučíte tak vstoupit do této moci lásky která vás otvírá neporušené lásce. Je naléhavé...
	Ježíš vám říká: «Mé dítě, ty kdo čteš tyto řádky, ty nepatříš tomuto světu bez života, ty jsi můj pro můj svět. Tvým souhlasem, vstupuješ do bezpodmínečné lásky. Protože jsi stvořen k mému Obrazu, stáváš se milostí...
	«Velká je má moc a moje moc je v tobě: máš v sobě moc lásky a tato moc je v moci Boží. Abys byl v této moci lásky, je třeba aby ses otevřel bezpodmínečné lásce a je třeba abys ji žil, a nebudeš ji moct žít jestliže nebudeš po...
	«Já jsem ve všech dětech mého Otce. To Bůh Otec, v jeho myšlení, vás stvořil: vy všichni jste spolu. Láska je v každém z vás a tato láska je od Všemohoucího. Pochop že když ty nemáš bezpodmínečnou lásku k jednomu stvořenému...
	«Láska dává a láska přijímá. Bůh Otec dává svou lásku svému Synovi a Syn který ji přijímá opět dává tu lásku svému Otci a jejich láska utváří Svatého-Ducha. To je moc lásky: my jsme Láska. Vy všichni v sobě máte lásku...
	«Ty potřebuješ všechny stvořené děti abys žil v této síle jíž je láska kterou ti dal Bůh. Musíš žít tvůj souhlas: ’Ano, Bože, miluji tě a miluji všechny ty které jsi stvořil. Ty jsi Moc lásky a oni byli stvořeni tvou mocí...
	«Má bezpodmínečná láska přemohla nenávist. Nic na zemi není mocnějšího než má láska. Moje smrt vás učinila bytostmi připravenými žít bezpodmínečnou lásku schopnou přemoct zlo. Zlo nemůže proniknout lásku, a tato láska je ...
	«Satan vás nenávidí. On zná vaše nedostatky lásky k vaším bratřím a sestrám. To on si sloužil vaším svolením: poznat dobro a zlo aby vás tak zasáhl. Na zemi je temnota, ale v tobě je láska, i ve všech stvořených mým Otcem. Skr...
	«Satan prohrál, on nemůže nic proti lásce která tě obývá. Ty máš tuto sílu v sobě a ta je mocná když ty jsi úplně láskou k jedněm i ke druhým. Já jsem zemřel na Kříži z lásky k tobě, z lásky k nim. Můj Kříž, ten jsem m...
	Ano, mé děti, když vy milujete bezpodmínečně všechny Boží stvořené, má slova vás všechny živí, a tak je to s vašimi skutky. Jsou živeny láskou a živí skutky které činí všechny děti Boží, i když v sobě mají nedostatky v...
	Když vaše skutky jsou vykonány s podmínečnou láskou, uvědomujete si že se tím samy trápíte ježto jste láska? Poněvadž jste stvořeny k mému Obrazu, to co jste je podoba zkalená vaším chováním k vašim bližním.
	– Já jsem Bůh, a vše co jsem je dokonalé: vy jste stvořeny, a skrze vaše stvoření vy máte v sobě to co já mám v sobě.
	– Je to milost jenž vás činí takovými jako já jsem: k obrazu Lásky vy jste.
	– Já miluji bezpodmínečně: vy jste utvořeny abyste milovaly bezpodmínečně.
	– Já vás všechny nesu v sobě: vaše bytost je celkem který nese všechny stvořené Boží.

	Když vy nejste jako já, trápíte samy sebe. Pán zla vás činí zaslepenými udržujíc ve vás utrpení abyste tak nebyly láskou: bez podmínky. Jste ve slabém těle kvůli poznání zla a vaše tělo poznává bolest.
	Zlo má rádo abyste měly strach že nepoznáte dokonalou lásku. Musíte mi důvěřovat. Já jsem Láska a vy máte lásku v sobě. Co se přihodí vaší lásce když nemáte důvěru v Boha? Vaše láska je kontrolována strachem a vy trpíte. O...
	Láska je ve vás, ale potřebuje být živena láskou. Vaše láska bez lásky ostatních je láskou bez chuti, bez světla, bez tepla, je bez síly. Vaše láska potřebuje lásku každého aby tak okoušela moc lásky. Je třeba abyste byly silný...
	«Jednoho dne, jedna maminka viděla své dítě dřít zeď svého pokoje sloužíc si holí. Řekla mu: ’Nedři tu zeď tvého pokoje, uděláš díru.’
	Ono pokračovalo aniž by se staralo o to varování.
	Ona opakovala: ’Žádala jsem tě abys netlouklo tou holí, uděláš díru ve zdi.’
	Ale dítě neposlechlo, mělo srdce plné vzteku proti své mamince.
	Ta maminka se zastavila zahleděla se na ně, a to co uviděla, byla bolest ve zraku svého dítěte. Přistoupila k němu a úplně laskavě mu řekla: ’ Miluji tě, ale nemohu ti nechat tvoji hůl.’ Odňala mu tu hůl.
	A ono zkřížilo ruce na prsou ušklíbaje se.
	’Víš’, řekla, ’má láska je stále tak silná jako v den kdy jsi vyšel z mého lůna a budu tě vždy milovat. Ty, ty se musíš naučit milovat kým jsi a milovat ostatní i když ti činí bolest. Jestli jsem ti způsobila bolest když j...
	Ono se na ní podívalo a řeklo jí: ’Já tě miluji, maminko, ale můj přítel mi řekl že jestli nepůjdu s ním, již nebude mým přítelem. Já ho moc miluji, ale on mne tolik nemiluje; někdy si raději hraje s jinými.’
	Jeho maminka pochopila že jeho bolest byla způsobena strachem že nebude milováno svým přítelem. Řekla mu: ’Ty, ty jsi důležitý a on je také důležitý. Láska která vás spojuje je ta samá jako láska kterou já tě miluji, ale ta m...
	Ten malý ji řekl: ’Jak mne můžeš milovat když dělám hlouposti?’
	Ona řekla: ’Já neschvaluji tvé chování, to tebe já miluji. Tvá rozhodnutí nejsou ta moje zatímco naše láska je ta samá, a já se spoléhám na naší lásku že jednoho dne tvé chování bude dobré.’
	On řekl: ’ Tys mne prve měla ráda, i když jsem tě neuposlechl?’
	’Ale ano’, řekla, ’Ježíš mi dává svou sílu abych tě přijala takového jaký jsi s tvými špatnými rozhodnutími. Trápí mne to když mne neposloucháš, proto prosím jeho Matku abych měla sílu. Síla Ježíšova se stává mou si...
	Ten malý chlapec řekl: ’Jak mám být silným, já si nechci hrát sám?’
	Maminka se na něho usmála a řekla mu: ’Ty v sobě máš sílu a to je láska. Jestli miluješ, budeš přijímat tvého přítele takového jaký je a přijmeš sebe takového jaký jsi, to pak objevíš že tvá láska je silnější než tvůj...
	On řekl: ’Co v sobě mám?’
	’Lásku,’ řekla ta maminka. ’Všichni kdo chtějí být šťastnými mají v sobě lásku, a oni jsou v tobě; tak jako všechno to co Ježíš učinil, to je láska a to je v tobě. Nemůžeš spočítat všechno to co od něho pochází a co...
	On řekl: ’Jak to dělat, maminko?’
	Ona mu odpovídá: ’Zůstávaje dobrým malým chlapečkem jakým jsi. Tvé schopnosti budou převyšovat tvé nedostatky a ty budeš všemi milován. Víš, všichni mají rádi ty kdo jsou hodní.’
	Ten malý se vrhl do náruče své maminky říkaje ji: ’Já budu silný. Miluji tě.’»
	Mé děti, každá osoba se musí naučit žít s láskou která ji obývá. Láska přitahuje lásku a strach živí strach. Vy nemůžete vnímat stav vaší duše když je ve vás strach, ale když je tam láska, ano, neboť ta vám jej dá pocít...
	Každé utrpení je přestupkem vůči lásce která je ve vás. Vy, stvoření, jste neměli poznat bolest; to proto že jednoho dne jste ztratili vaší nevinnost, čistotu která pocházela z nekonečné lásky Boží, že vy trpíte. Od onoho dne...
	Jejich způsob života byl komunikativní: tak jako oni myslili, ostatní budou myslit; tak jako oni mluvili, ostatní budou mluvit; tak jako oni poslouchali, ostatní budou poslouchat; tak jako oni jednali, ostatní budou jednat; tak jako oni milova...
	Mé děti, vaše tělo je stále slabší a slabší kvůli zlobě lidí. Čím více zla se dalo poznat tím více tělo dětí božích poznalo protichůdnou moc:
	– moc mluvit a odsuzovat,
	– moc myslet a obtáčet,
	– moc jednat a ničit,
	– moc hledět a soudit,
	– moc poslouchat a přerušit,
	– moc milovat a nenávidět.

	Zlo má své léčky a lidé se jim neuměli vyhnout: a to udržovalo slabost stvořených dětí. Všechno to na co člověk sáhl, bez toho se již nemůže obejít. Nezáleží na tom zda-li to na co sáhl je proti němu: láska ztratila své prvn...
	To co můj Otec stvořil je dokonalé, ale vaše vnímání dokonalosti se zhanobilo. Zlo které znáte je nečistota, a vy máte toto zlo v sobě. To co do vás vstoupilo zlem musí vyjít láskou. Já jsem přišel, mluvil jsem k vám, svolil jsem ...
	Každého dne, zlo z vás činí slabé bytosti a vaše láska je ponechána stranou. To když vaše láska je dokonalá vy jste silnými vůči vnějším útokům. Tyto útoky jsou ovocem vašeho vlastního semena. Není místa na zemi kde by se Bo...
	Mé děti, vaše připoutanost bez míry ke všemu co bylo pro vás stvořeno se obrací proti vám. Vaše láska k Bohu, k vám a k vašemu bližnímu nemůže mít tu samou míru k tomu co vás obklopuje. Vy se musíte cenit nade všechno ostatní....
	Jestli myslíte že lidi jsou málo ocenitelní ve srovnání s tím co milujete, vaše hodnoty jsou padělané zlem, a to co je klamné zotročuje: je to moc zla nad vámi. Co činí tato moc? Dává vám vidět Boha jako někoho schopného slabosti...
	Duch stvořených Božích je otráven klamnými hodnotami. Zbožňování je ve vás v pohybu. Je Bohem zakázáno milovat někoho nebo něco více než Boha. Činit to co je zakázáno pochází od zla, a když zlo je v akci, je to že cestuje od j...
	Toto zlo není živé, je jako smrt. Chce ve vás kralovat jako pán, a aby kralovalo jako pán potřebuje ve vás zabrat místo dobra. Dobro je od Boha, zlo je od Satana. Satan učinil abyste milovaly nad míru to co pro vás mělo být dobrem, a u...
	Jak je to možné že jste si neuvědomily že to zlo ve vás je proti vám? To co lstmi Satanovými vstoupilo do vás je pod mocí, a tato moc se živí sebou samou. Zlo uvádí v činnost to co je ve vás nečistého a to co je nečisté je v síle...
	Vy v sobě máte všechny stvořené Boží, a když vy milujete více než vás samotné to co je nižší než vy všechny, vy nemilujete Boha ze všech vašich sil. Mé děti, vy můžete milovat vaše zákony, ale nemilujte je více než ty Bož...
	– Milujte vašeho bližního takového jaký je, neboť vaše láska nesmí být podmínečná. Vy říkáte že milujete svého bližního, ale když nečiní to co máte rádi, je posuzován: vy milujete více vaše hlediska než jeho. K čemu sl...
	– Pozor abyste nemilovaly vaší kočku, vašeho ptáka, vašeho psa nebo něco jiného více než lidi. Láska k bližnímu je k obrazu Božímu, neboť jsou to vaši bratři a vaše sestry kteří jsou stvořeni k mému Obrazu, ne vaši malí mil...
	– Vaše strava vás má zahrnovat dobrem, ne vás rozlišovat: král musí jíst to co jí jeho lid. Musíte si brát zdravou stravu abyste dávaly vašemu tělu sílu kterou potřebuje, toto říká: jíst nemusí nutně znamenat že vše je dobr...
	– Ciťte se dobře ve svém oděvu. Člověk si rychle zvykne přeplňovat své skříně kvůli módě. Chce být elegantní a zdvihá nos nad těmi kdo jsou oblečeni skromně. I někteří z vás kdo jste oblečeni skromně hledí z vrchu na ty ...
	– Vaše práce, vaše rekreace vám musí přinášet radost a lásku, ne nesvár a rozdělení, ani vyčerpanost a nepřítomnost.

	Jste utvořeny k tomu abyste žily v souladu: jeden má to co druhý potřebuje. Láska je dávat a přijímat: jen lidé dávají a přijímají lásku aby tak láska v nich byla stále v pohybu.
	Každý důvod milovat bez míry něco jiné než Boha je zlem v očích Božích. Bůh stvořil lidské tvory aby se obraceli k Bohu, a Bůh je rád zahrnuje svým dobrodiním aby tak byli láskou jako on je láska. Když vy milujete nad míru to co...
	Život ve vás je láskou a vy jste v pohybu lásky. Já jsem vám daroval svůj Život, a svou Krví jsem vás zachránil ze smrti. Když vás Satan ponouká všemi způsoby abyste rádi žily ve zlu, a když zlo ve vás dává do pohybu to zlo zlem...
	Ano, vaše láska vám ukazuje vaše nízkosti a vy je pociťujete ve vašem těle. Vy jste utvořeni z lásky a vše z čeho jste složeny je souladně vyváženo. Když se nevyužívá toho co dává láska, vaše psychická a fysiologická vyrovna...
	Vy jste všichni stvořeni z lásky; jestliže neberete ohled na lásku kterou vy a váš bližní jste, jak můžete věřit že to co do vás vstupuje je dobrodiním pro vaše tělo? Mluvím k vám takto abych vám dokázal že vaše vnější slab...
	Láska je vaší silou. Všichni stvoření mého Otce jsou nevědomí toho že musí být láskou aby měli užitek z pohybu lásky. Dokud si všichni stvoření nebudou dávat lásku, která je v nich, mezi sebou nenaleznou harmonii, a jejich tělo...
	Svatý Josef poznal nemoc, ne že by byl chyboval v lásce, trpěl kvůli stvořeným dětem které se nemilovaly bezpodmínečně. Jeho láska byla obětí. Věděl že jsem byl Mesiáš a že jsem přicházel do tohoto světa abych spasil děti mé...
	Jeho nemoc byla úkonem dokonalé lásky. Ani v jediném okamžiku neodmítl bolest, neboť láska jej uchovávala v radosti z dávání se. Je to láska jež byla jeho silou, je to láska která zabraňovala jeho nemoci aby jej zasáhla svým strach...
	Láska musí být přede vším ostatním. Vy o mně chcete mluvit k těm které miluji a které vy milujete, ale oni vás nechtějí slyšet mluvit o Bohu: zachovejte si váš pokoj, ten je bohatý láskou k nim. Oni potřebují příklady lásky, a...
	Láska je trpělivá, ohleduplná, vytrvalá, ona chrání, utěšuje, naslouchá, mlčí, usmívá se, uklidňuje, rozděluje se, prokazuje službu, odpouští, živí, dává, přijímá, navštěvuje, organizuje se, buduje: vše to co je dobré pr...
	«Jednoho dne, byl veliký vítr. Nikdo nevěděl odkud tento vítr přicházel. Od západu, od východu, z jihu, ze severu, zdálo se že nepřišel od nikud. Tento vítr přešel a všichni slyšeli šumění. Nepociťovali strach, naopak, pocítil...
	«Všichni byli užaslí nad tím co prožívali: tento vítr který postřehli, ono šumění které slyšeli a toto světlo které viděli z nich činilo děti připravené žít jen z lásky. Všichni ti kdo byli v tomto pohybu prožívali to sam...
	«Duch Svatý přišel, Syn promluvil a Otec se ukázal. Bůh, ve veškeré své moci, dokazoval všem svým stvořeným lásku kterou k nim má. A oni, ti stvoření, odpověděli na Lásku přijímajíce vstoupit do Svatého-Ducha aby tak žili Slo...
	Mé děti, ti neviditelní stvoření i ti viditelní stvoření mají v sobě Boží lásku. Andělé a děti Boží žijí spojeni v Lásce aby tak sloužili a klaněli se Lásce. Když vy sloužíte Bohu, láska vám dává vše co je ode mne abys...
	Jestli nejste schopny vstoupit do přítomnosti Svatého-Ducha, abyste pochopily Slovo Syna Božího a tak žily ke slávě Boha Otce, vaše myšlení není v myšlení Božím. Bůh vás miluje, on vás neuvězňuje ve své Vůli: jste stvořeni pro...
	On vložil zmatek do srdce dětí světa. Vaše stvoření je dílem Božím, jste stvořeny pro Boha. Podívejte se na sebe, vy nevyužíváte vlastností Božích. Bůh vás tolik miluje! Co činíte z lásky Boží? On vložil do každého z vás ...
	Satan zná vaše slabosti vůči lásce, a on vás manipuluje zlem které jste přivolily poznat. Má rád když vy o něm nevíte, neboť tak vás může snadněji podvádět. Slouží si vašimi chybami. Kdo si s láskou slouží vlastnostmi které...
	– ’On je bohatší než já nebo on je chudší než já.’ Vaše myšlení kolísá mezi zlem a dobrem: hned závistivé, hned velkomyslné.
	– ’Proč bych se namáhal, on to může učinit za mne.’ Vaše pojetí dívat se na věci je nesrovnatelné s vašimi talenty.
	– ’Mohu to udělat, ale nechce se mi.’ Vy se snižujete abyste si tak nesloužily svými talenty.
	– ’Stydím se před ním, co si o mně pomyslí?’ Vaše úcta k vám samým je ponechána stranou.
	– ’On je mnohem lepší než já.’ Díváte se na to co je druhý a čím vy byste chtěly být, a zapomínáte kým jste vy.
	– ’Já nemám sílu čelit svému životu. Moje radost odešla, co budu dělat bez něho?’ Vaše radost ze života je zasažena když vkládáte vaší pozornost na ostatní a ne na vaší sílu: ve vytrvalosti je síla a když se oceňuje sebe...
	– ’Oni nejsou jako my.’ Vaše diskriminace vám dává poznat váš nedostatek moudrosti. Moudrý je ten kdo cestuje aby si učinil přátele. Všude kudy půjde, se bude cítit jako doma.
	– ’Nesnáším když se mi říká že vše je snadné.’ Jen jedno vlákno odděluje soudnost od rozpoznávání. To co vám chybí, to je světlo myšlení Božího.

	Vy všechny jste dostaly základní vlastnosti Boží, ale protože nemilujete bezpodmínečně chodíte hledat u ostatních to co zanedbáváte ve vás: jste chudými duchem i srdcem. Vy nevidíte a nechápete to co je ve vás a ve všech ostatních...
	Vy jste šly k tomu co je bez hloubky. Hloubka je svěžestí života: vše musí být láskou k Bohu aby se k vám tak vše navrátilo. Vy nemůžete sloužit dvěma bohům ani uctívat bohy: pouze Bůh vás miluje bez míry a pouze Bůh obsahuje v...
	Bůh přede vším ostatním. Bůh je váš Otec, váš Bratr, váš Přítel, vaše Světlo, vaše Láska, vaše Síla, Váš Dobrodinec, váš Odpočinek, vaše Krása, vaše Inteligence, vaše Moudrost, vaše Štěstí: vše je v Bohu. Nic mimo mn...
	’Jednoho dne, nemoc již nebude, neboť moje duše a mé tělo budou jen láskou. Zlo bude vypuzeno dobrem, neboť v sobě, já budu milovat vše to co Bůh stvořil tak jak on to stvořil. Muže, ženy, děti každé rasy, každého jazyka, budou ...
	Moji maličcí, nešklebte se když neobdržíte to co chcete, ona koná Vůli Boží přede vším ostatním. Vy dostáváte od Boha to co ona pro vás obdrží. Ona je dokonalou Maminkou. Vše to co ona pro vás chce je to co já pro vás chci. Ten...
	Je na vás abyste přijaly tato slova která šeptám vašemu srdci. Miluji vás, mé děti. Vaše utrpení se proměňuje v naději když vy říkáte ano mé Vůli, ne vaší vůli. Já jsem Vůle lásky která vám chce dát pochopit že dnes jako...
	Mé děti, když vy jste bezpodmínečnou láskou žijete to Velké Očištění. Buďte úplně ve mně s vaším ano. Vaše ano se stává bezpodmínečné poněvadž prochází očištěním ducha. Ano, vy vstupujete do Světla a Svatý-Duch vám ...
	Vaše láska je v moci lásky. Zlo se nemůže vetřít aby tak nechalo vstoupit svůj jed do tohoto pohybu lásky, neboť ona moc lásky vás spojuje. Tato síla, to je láska ve vás, neboť vy jste všechny spolu: láska ve všech andělech, lásk...
	Nebojte se o ty kdo jsou ve hříchu, jednoho dne půjdou ke zpovědi. Vy, vy je milujte bez podmínky, to jim otvírá dveře milostem. Kdybyste tak mohly vidět to co vaše ano Bohu v nich způsobuje, odhalily byste že moc lásky která pochází ...
	Já jsem se daroval z lásky, a z lásky, vy, děti mého Otce, jste v mé Krvi. Má Krev vám dává sílu žít to co máte žít a to co máte žít je láska ke všem dětem mého Otce. Milujte ty kdo vás nemilují a milujte bez posuzování ty ...
	Mé děti, mluvím vám o Velkém Očištění těla, a vy čekáte. Tento čas se vám zdá tak dlouhý! To dnes se to žije. Můžete pochopit mou žízeň vidět vás jednat z lásky ke všem? Když vy činíte jeden jediný skutek aniž byste rep...
	Když v myšlení Otce vy jste byly stvořeny, on do vás vložil lásku aby z vás učinil děti činu pro všechny. V kom vám je třeba žít, vám kdo jste stvořeny pro lásku? Je důležité žít váš život v Tom kdo je mocnější než vy: ...
	Když vy jste, skrze mne, ve Vůli mého Otce, učíte se být trpělivými, laskavými, dobrými, odvážnými, shovívavými, klidnými, přívětivými, zbožnými, dobročinnými, pokornými: Láska obsahuje vše. Kvůli vašemu úsilí milovat b...
	Stáváte se světlem pro ty kdo jsou v temnotách. Váš jas se ukazuje ve tmě: vy vidíte to co druzí nevidí, chápete to co druzí nechápou, a vy jim dáváte to co potřebují k tomu aby žili následky které patří jejich hříchu, až do ...
	Všichni ti kdo nevidí své chyby jsou zaslepeni temnotami pekla. Nemohou nic vidět, neboť jejich zlé skutky nenesou lásku. Tyto skutky vytvářejí strach, nadvládu, nenávist, žárlivost, závist, lenost, hněv, lhostejnost, modloslužbu, ot...
	Aniž byste si to uvědomovaly, vy činíte totéž. Když vy nejste láskou k těm kteří vám působí utrpení, vaše myšlenky, vaše pohledy, vaše naslouchání, vaše slova, vaše skutky, vaše pocity nejsou skutky lásky, a vaše skutky nepl...
	Láska která se spojuje je síla, a tato síla uzdravuje, posiluje, odpouští a činí děti schopnými procházet skrze překážky které Satan a jeho přisluhovači vytvářejí. Oběti zla, vaše moc lásky je bez síly lásky Boží. Vítězi ...
	Čtěte toto: Adam byl stvořen na zemi před Evou a přede všemi těmi kteří z něho měli přijít. Kdo stvořil Adama? Bůh. Co učinil Bůh ještě než stvořil podobu která měla mít vzezření Těla Syna Božího? Vzal hlínu a z této hm...
	Bůh je Láska. Láska: Otec, a Syn v Otci, a Otec v Synu, Syn v Otci jsou tolik láskou že Svatý-Duch je. Adam obdržel život na zemi protože Bůh spojil jeho hmotu se svou láskou. Mohl být Adam stvořen na zemi než byl stvořen v Bohu? Bůh ...
	Adam nemohl být stvořen na zemi aniž by poznal kým je. Bůh ví vše, Bůh vidí vše. Kdo umožnil že Adam mohl dát jména všemu co mu Bůh ukazoval? Bůh. Láska kterou Bůh vdech do Adama obsahovala všechno poznání; takto, Adam měl v so...
	Poněvadž Bůh dal Adamovi poznání, to znamená že ten měl v sobě toto poznání skrze Boha; poznal bytost která by mu byla podobná? Ne, vše co mu Bůh ukazoval nepředstavovalo obraz člověka: Adam tedy měl poznání o tom co souviselo s ...
	Měla Eva v sobě to co měl v sobě Adam? Tak jako Bůh je, tak jsou jeho děti, neboť jsou stvořeny k jeho Obrazu. Adam a Eva: Eva v něm, on v ní. Ti byli stvořeni z lásky Boží, měli v sobě tu samou lásku, ty samé znalosti a tu samou v...
	Bůh má v sobě všechny děti. To co Adam a Eva budou mít za děti bylo již chtěno Bohem, neboť Bůh je jediným Stvořitelem: má vše v sobě. V Bohu, jsou všechny děti stvořeny. Bůh dal poznat Adamovi a Evě svou Vůli: množte se. Což ...
	Muž a žena před Bohem mají v sobě lásku aby se tak spojili a plodili. Plození je v bytosti lásky. Každý musí vzít v sobě to jenž pochází od Boha aby to dal druhému: každý vrací Bohu svůj úkon lásky. Láska je v každém a onen ...
	Bůh daroval lásku všemu svému stvoření. Dítě které přijde na svět je Boží; má v sobě to co mají ostatní: lásku. Bůh neodmítá svou lásku tomuto dítěti, Bůh jej stvořil ještě než přišlo na tento svět. Každé dítě mus...
	V každém z vás, vy máte každé dítě Boží, a to od Adama: prvního člověka na zemi. Moji maličcí, poznání v člověku je chtěno Bohem od prvního dne kdy Bůh chtěl člověka na zemi. Žádné zvíře stvořené před člověkem nemě...
	Vy kdo začínáte chápat že je dobré milovat bezpodmínečně, nenechávejte vaše bratry a vaše sestry v rukou Ďábla. Jeden jediný skutek připojen ke všem ostatním skutkům dobrým nebo špatným nese ovoce, neboť skutky jsou skutky živ...
	Vaše skutky lásky již nejsou vašimi skutky, jsou všechny v mých skutcích. To je Ježíš, Láska, a to je Ježíš, Slovo. Já jsem v mém Otci a můj Otec je ve mně a Svatý-Duch vychází z Otce a ze Syna: nic není mimo nás. Když já ber...
	Vaše skutky lásky potkávají lásku která je v nich protože jsou utvořeny z lásky Boží, a láska je v nich. Když oni mi nedávají jejich zlé skutky, protože já jsem milosrdný, nemohu je trestat, dívám se na vás a vidím to co vy pro...
	Tyto děti, které nevědí že je milujete, jsou ve vašem životě a vy se s nimi rozdělujete o to co dostáváte. Je to tak krásné vidět tyto děti jak se dávají z lásky! Vy jste celek v celku Božím. Všechny vaše skutky se stávají jej...
	Má Krev má neocenitelnou cenu, to je láska. Já jsem vše vzal a vy souhlasíte s tím že vše vezmete. Jak je váš dar veliký! Kdo učinil že váš dar je veliký? Já, Spasitel světa. Jsem to já kdo jsem to co vy jste, jsem to já kdo beru...
	Tento čas je jeho a on činí z tohoto času čas lásky pro svého Syna, a všichni ti kdo věří ve mne prožívají tento čas s mými milostmi lásky. Je na vás abyste žily v tomto světě lásky který vám Bůh chce dát uvidět a pochopit ...
	Buďte bdělými, Satan učiní vše abyste ztroskotali ve vaší úloze. On zná i ty nejmenší z vašich slabostí. Čiňte vaše ano důvěřujíce mi, já jsem Život který z vás činí děti Boží. Mé Působení je mocné, ono je pro vás. ...
	Ježíš

	JE NA VÁS ABYSTE SE ROZHODLY JESTLI SE CHCETE POZNAT
	Když s tím co vám dávám vy nekonáte nezbytné úsilí, každý den se vám bude zdát těžkým. Jak mnozí z vás vidí svět který se považuje za Boha? Jak mnozí z vás trpí když vidí tento svět jenž ničí sám sebe? Nevědomost toho...
	Bůh Otec je ve mně, v Synu, a já jsem v mém Otci, a Svatý-Duch je v Otci i ve mně: my se obsahujeme. Bůh je váš Stvořitel, vy jste všichni ve mně, jste mým obsahem. Jste stvořeni k naší podobě: jedno dítě je ve všech stvořených ...
	Moji maličcí, poděkujte si za to že se na sebe nedíváte jako někdo kdo se bere za někoho jiného, neboť vy všichni potřebujete vašeho Stvořitele. A z mé Bytosti vychází světlo abyste pochopili důležitost toho abyste se dávali abyc...
	Je důležité dávat vaše ano Lásce. Já nemohu nikoho nutit chtít Boha. Já jsem Život Věčný, a ve mně jsou všechny životy, a každý je respektován. Jestliže přijmete být tím co od vás očekáváme, to znamená vy a všichni ti kte...
	Je to váš život jež se ukáže vám-samým. Pochopte že váš věčný život je ve vás, a skrze mne který jsem V Bohu Otci a ve Svatém-Duchu, vy budete před tím co je vy sami aby tak každý mohl učinit rozhodnutí: to že bude chtít ž...
	Dávám vám světlo, přečtěte si pozorně toto. Život se živí Životem, váš obsah se živí naším obsahem. Když váš život dostává od Trojice vše co potřebuje k tomu aby zůstal věčným, je to že dostáváte to co potřebujete k ...
	Jste živoucí, potřebujete život aby tak váš život okoušel příchuti Boží, a Bůh naplňuje vaší bytost svou náplní lásky. Aby se činilo šťastnými děti Boží všude kolem vás, ve své délce jako ve své šířce, od své výšk...
	– Život mezi Božími stvořenými se nedá s ničím srovnat: je bez konkurence, vše je libozvučná krása.
	– Každý život je v každém životě: každé dítě dostává ve svém životě vše od Boha aby tak dávalo ostatním to co jeho život dostává, a čím víc jeho život dává, tím víc každý život dostává, a tím víc život v každ...
	– Kolem života každého, vše je dobré pro život: život nechává vycházet to co život obsahuje.
	– Protože jste v sobě dobrými tak jako jste dobrými navenek, vy vidíte, slyšíte, mluvíte, jednáte a pociťujete to čím jste: jste živými mého Otce.
	– Nic nepochází od vás: vše pochází od Boha Otce.
	– On vlévá skrze mne, Věčný Život který se daroval z lásky umíraje na Kříži aby vás vykoupil, jeho obsah ve vašem obsahu očištěném ode vší nečistoty.
	– Obsah Boží je nekonečný, obsahuje naprosto všecko: vše co poznávají andělé, vše co vy poznáváte a vše co vy neznáte.
	– Nikdo ani andělé nemohou poznat obsah Boží: to co Otec má v sobě, Syn a Svatý-Duch mají v sobě, neboť je pouze jeden jediný Bůh.

	Abyste nechávaly váš obsah se živit naším obsahem, k tomu je hlavním aby se to chtělo, a jakmile vy souhlasíte, obsah Boží se otvírá a přidává se k vám. I když jsem zemřel abych vás vykoupil, vy máte vaší vůli která vás omez...
	Moje děti, nedostatek dobré vůle je ve vás kvůli zlu které se stále snaží odstranit to co vás živí. Jste utvořeny z těla a skrze tělo vás zlo udržuje v nevědomosti o životě. Zde je co můžete poznat o Životě Božím:
	– Život, to je světlo Boží. Bůh zná vše a dává vám to co má v sobě. Proto všechno poznání pochází ze světla Božího. A kde je Bůh? Ve vás. Ve vás je poznání Boží, a Bůh vám je dal.
	– Život, to je také moc Boží. Z Boha prýští moc která může všechno. Je to síla která nemá rovné, a ta pochází pouze od Boha. Když Bůh činí divy, co se děje ve vás? Ve vašem těle se rozprostírá moc. Mizí tato moc aniž by...
	– Život, to je také nádhera Boží. Bůh je neproměnný. Nemění se, je Dokonalost. Je to Boží nádhera jenž dává všechnu krásu aby tak stvoření bylo dokonalé. Bůh je nekonečně dokonalý. Vše čeho se dotkne je dokonalým navěky...
	– Život, to je Vůle Boží. Vůle Boží je přítomna v každém uskutečňování. Tak tedy, vše co se uskutečnilo, uskutečňuje se a uskuteční se je chtěno Bohem. Bůh je Boží Vůle, je přítomen v každém jeho tvoření. Nic nebylo ...
	– V životě, vy máte vůli konat, s jeho sílou, díla utvářena na základě poznání Božího, aby tak byla dokonalá podle jeho Vůle. Vy všichni máte v sobě lásku které vám je třeba k tomu aby váš život byl aktivní. Jestliže nej...

	Kým jste? Stvořenými k obrazu Božímu kteří mohou vše konat k podobě Stvořitele. To co Bůh učinil, on chce abyste vy činili, neboť vás miluje. Máte v sobě to co je vám třeba abyste činili to co máte činit? Ano, neboť Bůh do vá...
	Když život je ve své podstatě, to znamená ve všem co Bůh obsahuje, vše je harmonicky dobře vyváženo. Láska dává a láska dostává. Co dává láska? To co pochází od Boha. A co láska dostává? To co je ve všech dětech Božích sk...
	Skrze Boha, vy v sobě máte život. Život ve vás není z nějaké hmoty ve vývojovém pohybu, je to hmota jenž obdržela život: hmota není život, je to život který ji obdržel od Moci která je více než hmota. Život se také neobjevil n...
	Život je přítomen a je to z Vůle Života že se objevil život a že každý život obsahuje vůli. Vůle je život, neboť je v životě. Věřit že se život objevil následkem něčeho co nemá život, tedy ani vůli, to je věřit v nicotu. ...
	Život je ve svém Životě. Pohybuje se sebou samým, a ve Věčném Životě není žádné prázdnoty. Kdyby tam byla, neříkalo by se této prázdnotě ’život’. Vaše bytost je v Životě, neboť je to Život jenž vložil život do vaší ...
	– Před tisíci, tisíci a tisíci roky, vše bylo jen nicota: pouze Život byl ve své Vůli.
	– Život má zalíbení ve svém Celku: vše z něho je přítomností.
	– Je ve své přítomnosti a ta přítomnost je v Životě Věčném: žádná minulost, žádná budoucnost, ona je. Věčnost je život.
	– V Životě Věčném, tam je vše ve svém Celku: vše je uskutečněno, je to věčnost.
	– Není zapotřebí doufat: vše je v přítomnosti, v Životě.
	– Život je v Životě, neustále si dává své Všechno: dává si svůj vlastní Život.
	– Je neustále v tom čím je: Životem v Životě.
	– Není potřeba věřit v to čím je: on žije svou přítomnost která vidí vše, která ví vše a která může vše.
	– Život je věčně ve své Vůli: ta se dává, ta se přijímá.
	– Je neustále v tom čím je: Životem v jeho dokonalosti.
	– Nic mu nechybí: je ve své věčné kráse.
	– Jeho moc poznání je v něm: jeho moc je to čím je.

	Život je Bůh. Bůh chtěl a vše bylo tak jak to Bůh chtěl. Bůh je neviditelný a viditelný, on je ve své Vůli. Bůh má v sobě celek neviditelný a celek viditelný: svůj Celek. On sám rozhoduje co bude před ním. Když Bůh stvořil vš...
	Život neviditelný i život viditelný má v sobě Život Boží. Každý život pochází od Boha. V žádném životě nejsou dva životy, je tam pouze Život Boží, a Bůh dává svůj Život. Jako Život Věčný, každý život obsahuje vše. ...
	Lidští tvorové mají obsah Boží skrze život. Bůh Otec chtěl aby duchové byli před ním: stačilo mu jen chtít, všichni duchové byli stvořeni; tak jako lidé, stačilo mu jen chtít a byli stvořeni. Život Věčný je Bůh a všichni an...
	Ti neviditelní mají život v Duchu, ti viditelní mají život v Hmotě Božího Syna Člověka. Bůh Syn ukázal svou Hmotu Bohu svému Otci, a ani jeden člověk s jeho hmotou nechyběl v Životě viditelném pro anděly. Každý člověk má ži...
	Bůh Otec, Bůh Syn, Bůh Svatý-Duch, jeden jediný Bůh který vše obsahuje, chtěli vše stvořit pro lidi. To co je v Bohu je jeho celek, tedy on dal všem stvořeným svůj celek aby tak byli k obrazu Stvořitele. Bohu Stvořiteli stačilo jen ...
	Život z vás učinil dokonalé bytosti k jeho Obrazu v Životě Věčném. Ještě než jste byli v lůně vaší pozemské matky, byli jste živi v Bohu: byli jste dokonalými. Když se narodíte na zemi, narodíte se nedokonalými. Odkud přišla ...
	– Tak jako moji andělé, vy jste měli dokázat Bohu vaší lásku tím že budete poslouchat vašeho Stvořitele: vy i andělé, jste vše dostali od Boha.
	– Vaše dokonalost se nedala s ničím srovnat: unikátní byla dokonalost duchů a unikátní byla vaše dokonalost.
	– Bylo zapotřebí abyste poznali že jste z Dokonalosti a ne dokonalost: byli jste stvořeni dokonalými k obrazu Božímu a váš pohled se měl upínat na Boha, ne na vás-samé, abyste tak byli stále dokonale věčnými.

	Mé děti, dnes, vy poznáváte pozemskou smrt, a to vám dokazuje vaší neposlušnost. Kvůli tomu vy na zemi trpíte, neboť vy jste přijaly neposlušnost ďáblovu. Váš následek zasáhl vaše tělo, ne váš život. Váš život je nedotknute...
	Pozemský život je pod následkem smrti. Je to vaše tělo jenž trpí a vy jste svědky utrpení ježto jste oběťmi utrpení. Satan vám přišel ukázat že jste slabšími než on. Jeho lest učinila že jste se odchýlily od cesty které měla...
	Nyní, vy žijete váš život na zemi s tím co máte sobě. Vaše hmota patří vám. Každý je svobodným ve svém těle. Vaše svoboda vás může přivést k tomu že poznáte blaho anebo utrpení. Vy jste všichni jedním celkem a váš celek,...
	To co je na vašem zevnějšku potřebuje to co je uvnitř vás. Z lidského poznání, vy víte že vaše bytost se ve vás hýbe, ale vězte že je to život, on-sám, jenž pohybuje, skrze vaše psychické a fyzické prostředky, vaším vy-sami. ...
	Aby vaše bytost byla v pokoji, v radosti a lásce vůči vám samým a vašemu bližnímu, vy potřebujete pochopit že život ve vás pochází od Bytostí vyšší než vy. Nikdo nemůže sám od sebe vidět a chápat život který Stvořitel do v...
	Každý člověk na zemi potřebuje společenský a afektivní život, bez něho je jeho život bez lásky. Láska dává svou cenu a její cena je: já dávám a dostávám abych dávala a dostávala. Každá stvořená bytost má v sobě lásku, pr...
	Na zemi, láska není oceňována za to čím je, ale za to co opatřuje. Člověk je vnější, rád pociťuje jeho smysly to co mu skýtá laskavost, něhu, náklonnost a touhu. Co ho přetváří: to co vidí, slyší, čeho se dotýká, co okouš...
	– Láska dává pokoj a vy jej přijímáte když si dáváte to co je dobré pro váš život věčný.
	– Láska dává radost ze života a vy ji přijímáte když chápete že pouze Bůh vám dává to co je dobré pro váš život věčný.
	– Láska dává lásku a vy ji přijímáte když dáváte každému ze stvořených dětí, které má to samé tělo jako vy, lásku.

	Abyste žili na zemi to co pro vás je volbou hodnou vás-samých, musíte žít jakožto bytosti stvořené láskou pro život který pochází od Boha. Vše co potřebujete abyste byli v pokoji, v radosti a v lásce je ve vás, proto je důležité...
	Nedívejte se na to co jste nebo co činíte ze zevnějšku, vaše bytost se pohybuje v životě a život je ve vašem nitru pro váš zevnějšek. Pomyslete na urnu, vy víte že byla utvořena k tomu aby něco obsahovala. Můžete si představit to...
	Bůh vám dal život, a ve vašem životě je obsah Boží. Proč nevidíte a nechápete váš život takový jaký je? Vzhledem k tomu že jste jen vnější, vy oceňujete jen to co vidíte a chápete. Co vidíte a co chápete? To co odpovídá va...
	Mé děti, život vám nemůže dát to co vy neznáte, neboť jste to vy kdo jej řídíte vaší vůlí. Vaše chyby vůči životu pochází z vašich rozhodnutí. Když vy dáváte důležitost všemu co je jen vnější, je to jako byste odmíta...
	To co je vnější utvářelo váš život, tady vidíte proč jste cizinci tváří v tvář sobě-samým. Znáte se jen ze zevnějšku. To co do vás vstoupilo vás uspokojilo, a čím více jste přijímaly vnější halas, tím více jste ho cht...
	Omezili jste váš příděl nezbytných milostí k vašemu duchovnímu životu a vaše víra zeslábla, a to vám brání být činnými budovateli lásky. Duch tohoto světa, který živil váš vnější život, z vás učinil bytosti bez základu...
	Váš vnitřní život patří vám. Máte v sobě sílu lásky a neznáte ji. Což nevíte že slunce, měsíc, planety, hvězdy, souhvězdí, zeměpisná soustava a její řád, biologická soustava rostlinná a živočišná, nerosty jsou všechny...
	Buďte realističtí, jste v rovnováze lásky která vám dává činit pokroky v lásce, a láska vás obývá. Vy musíte zůstávat v lásce jedni k druhým abyste poznaly lásku která živí, která se ukazuje, která buduje, která sílí, dí...
	Co ničí vaší rovnováhu? Vaše strachy. Strach živí úzkost, stres, marnivost, pýchu, lenost, zneužívání, nejistotu, mrzutost, únavu, nespavost, pomstu, nenávist, hněv, závist, nadbytek, lhostejnost, zklamání, sklíčenost, atd.: vš...
	Ztratili jste rovnováhu lásky která vás spojovala jedny s druhými aby tak váš vnitřní život mohl čerpat svou sílu z lásky kterou má každý k Bohu, k sobě-samému a k ostatním. Bez této rovnováhy, vy se necháváte obklopovat nežá...
	Mé děti, vy nechcete žít na zemi aniž byste poznaly jisté pohodlí, to je pochopitelné, ale abyste toho dosáhly vy činíte to co je proti vašemu štěstí. Vy máte svobodu, a s vaší svobodou vy si volíte žít jen v tom co vidíte a ch...
	Nejste tak slepými že byste neviděly co se děje kolem vás. Ať bohatí anebo chudí, vy chápete že země vstupuje stále více do svého zničení kvůli lidem. To všechno víte a nemůžete v tom nic dělat, ale co činíte s vaší volbou?
	Život ve vás je sílou, ten vám otevírá naději na život lásky na zemi, víře v Boha a lásce k těm jenž jsou s vámi ta této zemi. Od vždycky se člověk snažil žít na zemi maje nějaké odůvodnění žít. Člověk pochází od Boha...
	– Již mnoho tisíců roků, je život na zemi: život patří Stvořiteli.
	– Život je od Boha skrze stvoření: Bůh dává život.
	– Bůh sám je Stvořitel: ten nepotřebuje tvořit z něčeho anebo z někoho aby stvořil, stačí mu jen chtít a vše se tvoří.
	– Bůh stvořil čisté duchy a čisté lidi: mají v sobě Boží život.
	– Bůh sám má v sobě moc tvořit: moc vstupuje do moci, Bůh je Moc.
	– Andělé ani lidé nemají moc stvořit, nejsou začátkem, ani koncem: potřebují ’z’ aby tvořili.
	– Bůh je Alfa i Omega: v něm vše existuje, ještě dříve než to mohli spatřit andělé a lidé.
	– Andělé i lidé jsou stvořeni aby žili ve Věčném: Bůh se neodděluje od toho co je z něho.
	– Vše co je z Boha je pro něho láskou: Bůh je Láska a láska se dává Lásce.
	– Bůh je Život, on dává svůj Život: Život živí život který dal.
	– Život nebere, nevymáhá: otevírá se aby dával to co obsahuje.

	Bůh neodnímá život, jsou to neviditelní stvoření nebo viditelní jenž si volí opustit život:
	– Padlí duchové již nemají život: zvolili si již nemilovat Boha.
	– Jsou Bohem stvoření duchové: jsou ještě duchové, ale naprosto nedokonalí.
	– Život Boží se z nich stáhl: zůstávají ne ve věčném životě, ale ve věčné smrti.
	– Věčná smrt je nepřítomnost Boží na věčný čas: život je věčný, smrt je věčná.
	– Bůh je Moc: Bůh sám udržuje život tam kde jej byl vložil.
	– Smrt je pod mocí Boží: vše je ve Vůli Boží.
	– Bůh tvoří, je to jeho věčná Vůle: on nedává poznat svou Vůli aniž by měl věčný cíl.
	– On je Uskutečňováním: Slovo je on, čas mu patří, dílo kterým je jeho láska se vidí a jeho působení zůstává.

	Když jeho tvorové neviditelní i viditelní jsou v jejich věčné vůli která pochází z Vůle Boží, to co chtějí se uskutečňuje protože jejich vůle vyplývá z Vůle Boží. To co z nich přichází je jimi chtěno aby se líbili jen Bo...
	To co si zvolili žít, on jim z lásky dává: jejich vůle ve Vůli Boží se naplňuje. Bůh je Vůlí svých stvořených neviditelných i viditelných, to je svoboda jeho stvořených. Bůh je Láska, a láska je svobodná. Proto všichni stvoř...
	Když ti andělé si zvolili že se nebudou uskutečňovat ve Vůli Boží, Bůh jim dal poznat jejich volbu jenž je neposlušnost. Neposlušnost nebyla chtěna Bohem, jsou to andělé jenž chtěli opak Boha. Bůh, jenž je Vůle, viděl své andě...
	Protože byli stvořeni dokonalí duchové, měli zůstat v Duchu Dokonalém aby tak byli duchové dokonalí kteří plní to čím jsou v totalitě oni-sami: «Duchy, vy jste skrze mého Ducha. Vaše nebeská bytost je v dokonalém souladu s vaší ...
	Tito andělé, kteří měli na okamžik jinou vůli než onu dokonalou Vůli, poznali dech nezávislosti tváří v tvář tomu čím byli: oni chtěli, volili si. Bůh miloval tyto anděly do té míry že svolil aby se jejich volba uskutečnila; t...
	Ježto vše co jsou je duch, stvořený duch nemůže být nezávislým na ostatních stvořených duších. Když anděl Lucibel v sobě měl že nebude sloužit a klanět se Synu Božímu v jeho dokonalé Hmotě, všichni měli poznání tohoto zá...
	Od tohoto hnutí, archanděl Michael s jásotem zdravil Vůli Boží. Protože se duchové neoddělují od duchů, všichni musili zdravit Boha. Ale ne všichni z jásotem pozdravovali nádheru Boží, někteří se zdravili jako by byli rovni Bohu. ...
	Mé děti, nic se nemůže uskutečňovat leda že by to Bůh uskutečňoval. Bůh je Vůle a vaše vůle je v jeho Vůli. Když vy chcete toto anebo tamto, i když Bůh ví že je to proti vám, uděluje vám to, neboť on je Vůle a vaše vůle je ...
	Když Néron nařídil svým mužům pálit domy v městě Římě, byla to vůle Néronova, ne Vůle Boží. Lidská vůle patří člověku a Bůh mu ji dal z lásky. On s ní dělá to co chce kvůli své svobodě která pochází z lásky Boží ...
	Vše je v Bohu. Jestliže vůle Néronova byla ničit, pak prošla skrze vůli nenávisti, ne skrze vůli lásky. Ale jak to že se to uskutečnilo? Satan nemůže uskutečňovat, on je smrt, Bůh sám je Život, a je to život který v sobě nese ka...
	Dítě Boží, které má vůli, je v životě a jeho život je v Životě, jenž je Bůh, aby se tak všechno uskutečnilo. Vůle, to je chtít uskutečnit nějaký skutek svobody. Vše co Bůh učinil, učinil jeho dokonalou Bytostí. Dokonalost Bo...
	Láska je svobodná. Každý Boží skutek je činěn s dokonalou láskou. Bůh miluje svá díla. Tak tedy, ve všech dílech, je Vůle Boží. Vy, vy jste ve Vůli Boží se svobodnou vůlí činit to co chcete činit nebo nečinit.
	Néron byl v životě, a život je v Životě Věčném, v Bohu. Když Néron nařídil pálit domy Římanů, dal poznat svou vůli. Protože každá vůle se pohybuje ve Vůli Boží, vůle Néronova se nemohla přerušit Vůlí Boží protože jeh...
	Vidíte že se vše uskutečňuje jen skrze život, a Bůh je Život Věčný? Chápete, nyní, že andělé, kteří v sobě měli život a kteří měli vůli jinou než tu Boží, dali Bohu vědět že si přejí mít místo kde Bůh není, kde by...
	Jejich život se stal jejich smrtí na věky; ježto již nemají život, nemají tedy již vůli v Bohu. Tito duchové stvořeni k obrazu Ducha Božího se stali opakem Boha: tito andělé se stali démony a vstoupili do sebe, tam kde vše je bez ž...
	Andělé jsou dětmi Ducha a vy jste dětmi Božími. To co je v nich je v životě Ducha Božího. Všichni andělé kteří odmítli Ducha Božího odmítli poznat se jakožto děti Ducha. Život v nich již není: nicota to jsou oni, ošklivost to...
	Bůh je Duch. Všichni andělé byli stvořeni duchové a dostali vše co je v Duchu Božím. Od pádu těchto andělů, existují nečistí duchové. Mají zlomyslnou inteligenci o tolik vyšší než člověk na zemi že i kdybyste se všichni shro...
	Moc zla to jsou oni. Je to padlý duch který oklamal dokonalého muže a ženu, neboť před tím než prošli zkouškou bezpodmínečné lásky k Bohu, byli dokonalými před svým Stvořitelem. Skrze svou zlobu, tento nečistý duch šel k ženě ...
	Bylo snadné pro nečisté duchy, na příkaz tohoto nečistého ducha, obývat zvířata aby tak utvořili nové odrůdy. Jeho cíl: vytvořit bytosti které by se podobaly lidem k oklamání Božích stvořených. Adam je ten první člověk které...
	Vy všichni máte to samé tělo ve vašem věčném životě. Satan nemá život, tak tedy nemá vůli, ale má jednu moc: moc zla. Klamat, manipulovat, rozdělovat, lhát, korumpovat, svádět, donucovat, nařizovat, žárlit, zneužívat, závidě...
	Ten ďábelský Had požádal Boha jestli může pokoušet jeho stvořené. Bůh věděl že chce oslabit všechny Boží stvořené kteří měli Boží poznání. Bůh Láska miluje bezpodmínečně všechny své stvořené. Vězte že Bůh neodmí...
	Protože zlo nemohlo mít na jeho děti žádný velký vliv pokud v nich byla bezpodmínečná láska, Satanovo pokoušení se stalo medovým aby tak přivedlo ženu k tomu aby chtěla. On nemá vůli, ale moc; posloužil si svou mocí, a oklamal Ev...
	– Bůh je Láska: Bůh je Poznání.
	– Poznání Boží je nekonečné: Bůh je všemohoucí, vševědoucí, všudypřítomný, je na něm aby soudil co je dobré a co je špatné.
	– Bůh dal své poznání: poznání stvořených je v poznání Božím.
	– Bůh měl rád tvořit své anděly a měl rád tvořit vás: v lásce je všechno dobro, a jeho láska je ve vás, a skrze dobro, všichni jeho stvoření viditelní i neviditelní mu opět dávají jeho lásku.
	– Poznání Adama a Evy bylo bez jediné trhliny: Bůh znal slabost kterou někteří z jeho andělů měli ve zkoušce lásky, a tyto dvě děti neznaly tuto slabost; tudíž, na základě bezpodmínečné lásky k Bohu jejich poznání mělo zůs...
	– Ono dobro bylo jen v nich: oni milovali Boha bezpodmínečně.
	– Čas zkoušky: Adam a Eva neznali budoucnost, neboť Bůh sám je Pánem času i toho co je v čase.
	– Bůh podrobil jejich lásku zkoušce vyžadujíc od nich poslušnost: «Jezte všechno ovoce ze stromů zahrady, ale ne ze stromu uprostřed zahrady.»
	– Bůh znal jejich neposlušnost: varoval je před neuposlechnutím říkaje jim aby se ho nedotýkali, aby z něho nejedli, pod trestem smrti. Varuje se před nebezpečím toho koho se miluje.
	– Oklamání: Satan se neukázal tak jak je: duch zla obýval onoho hada aby tak oklamal Evu. On může oklamat stvořené, ale nemůže oklamat svého Stvořitele.
	– Pokušení: Satan dal vědět Evě o poznání dobra a o její neznalosti tváří v tvář poznání zla říkaje ji: ’Bůh ví že v den kdy z toho budete jíst vaše oči se otevřou, a budete jako bohové kteří znají dobro i zlo.’
	– Neposlušnost: protože ona naslouchala ráda slovům Pokušitele, byla by ráda vstoupila do poznání které měl v sobě Bůh, ale které Bůh nechtěl pro své děti. Eva chtěla okusit tohoto poznání. Aniž by si to uvědomovala, Satan si ...
	– Bůh vám neodnímá své poznání: po neposlušnosti, vaše poznání je podle míry vaší lásky k Bohu, k sobě-samým a k vašemu bližnímu, neboť čím více milujete, tím více se vám otevírá Boží poznání a tím více se vám d...

	Proč on nesváděl Adama před Evou?
	– Před vaším příchodem na zem: Adam byl v Bohu, tak jako Eva byla v Bohu, jako vy všichni jste byli v Bohu. Na zemi, v zahradě Eden, Bůh stvořil tělo Adama a vdechl do něho dech života; potom, Bůh stvořil Evu z části těla Adamova a...
	– Dokonalé poznání Boží v Adamovi: z celého stvoření, nikdo nedostal to co dostal Adam.
	– Bůh dal člověku všechno poznání o všem stvořeném: první člověk na zemi byl stvořen k obrazu Božímu, a protože k podobě Boží, mohl konat díla aby tak ukázal Bohu svou bezpodmínečnou lásku, neboť vše pocházelo od Boha.
	– Satan je pýcha: přál si dosáhnout vrchol svého vítězství a jeho inteligence vyšší než všech padlých andělů se stavěla nad všechny stvořené Boží.
	– Satan věděl že inteligence Adamova byla vzešlá z inteligence Boží: všechny inteligence ve stvořených Božích kteří měli zalidnit zemi se měly vyživovat z jeho lidské inteligence, ježto on byl prvním stvořeným na zemi.
	– Plán Satanův proti Bohu: ovládat všechno co Bůh stvořil a stvoří tím že oslabí bezpodmínečnou lásku Adamovu skrze oslabené poznání.
	– Jeho cíl: ukázat Bohu že on je vyšší než Syn Boží kterému se odmítl klanět.

	Všechny děti Boží které jsou v Bohu znají Boha, jejich láska je bezpodmínečná. Ale když přijdou na svět na zemi, jejich poznání Boha je zastřeno kvůli oné neposlušnosti, a protože Satan si slouží jedním poznáním aby je svád...
	Toto poznání je jen vnější. Kdo je jako Bůh? Bůh. Kdo vidí vše a může vše? Bůh. Kdo je jako k podobě Boží? Vy, stvoření Boží. Proč se snažil Satan učinit z vás děti které mají poznání dobra i zla? Aby vás mohl lépe svá...
	Je nějaký vztah mezi Satanovou zlobou a poznáním dobra a zla? Vše co je ve vás je ve vašem věčném životě a to co je na vašem zevnějšku vám může pomáhat anebo vám škodit: buď chtít život věčný, anebo chtít věčnou smrt. P...
	To duchovní život je věčný. To co máte v sobě je více než jen tělo: to věčný život se stará o tělo aby bylo věčné. A to je to, co vám Satan chce odejmout: život věčný. Jak? Tím že vás udržuje v nevědomosti, ponouká vás ...
	Bůh je Život Věčný. Než jste byli na zemi, byli jste ve Věčném Životě. Život Věčný je mocný, obsahuje vše. To co je pro vás minulostí je přítomností ve Věčném Životě, to co je přítomnost je na věky přítomností ve Vě...
	Skrze Život Věčný, vy máte život věčný. Vy nemůžete mít život aniž by byl věčný, neboť život se nepřerušuje, ten je neustále v pohybu. To co jste pochází od Boha, ježto Bůh je Život Věčný. Čas obsahuje minulost, příto...
	Vše co se uskutečňuje v některém čase ve Věčném Životě patří Bohu. Bůh je Pán času. Když Bůh v jeho myšlení chtěl vás, vy jste byli od onoho okamžiku ve Věčném Životě. Bůh neřekl: «V několika miliardách roků, stvoř...
	Čas poslouchá Boha. Když vás Bůh chtěl, čas se nechal vzít Vůlí Boží a všichni stvoření Boží byli v Životě Věčném. Tak tedy, čas uskutečňování pro jeho tvory živoucí a plné poznání Božího vstoupil do jejich života: ...
	Vaše podobnost Bohu: vy nejste Bůh, máte skrze Boha to co pro vás Bůh chce: jeho náplň. Vaše podobnost vám dokazuje že jste Bohem milováni. Dlužíte mu vaší přítomnost ve věčném životě, neboť čas vaší věčnosti je součást...
	Bůh Otec rád hledí na svého Syna, Syn rád hledí na svého Otce a Svatý- Duch rád hledí na Otce a Syna: v Bohu je vše láska. Vy, vy jste stvořeni k obrazu Syna Božího. Bůh Otec chtěl hledět na Hmotu ve svém Synu. Syn je Láska, on m...
	Důvod uctívání Boha Otce, Boha Syna a Boha Svatého-Ducha. Bůh je nádhera: tři Osoby které mají stejnou nádheru. Vaše dokonalá láska se rozradostnila před krásou Boží, a vy jste rádi hleděli na Boha který je větší než vše ost...
	Vy jste dostali to co je z Boha: jeho podobu. V tom okamžiku jste se milovali takoví jací jste, neboť Bůh vám dal jeho osobité vlastnosti abyste tak byli jako Bůh. Pochopte že Bůh je Bůh a že vy jste stvořeni k obrazu Božímu, tedy Bůh...
	V Životě Věčném, vše je dokonalé, vše je neposkvrněné: vy jste byli dokonalí tak jako můj Otec je dokonalý. Nemohli jste v sobě mít prvotní skvrnu, byli jste v Synu, v Životě Věčném; pouze až při vašem utváření v lůně va...
	Vy jenž jste byli utvořeni k podobě Boží, měli jste v sobě osobité vlastnosti Boží? Ano, mé děti. Bůh neskrývá svým andělům ani svým dětem to co se děje v přítomnosti. Vzpomeňte si že andělé jsou jakoby spájeni dohromady: ...
	Vy jenž jste byli v Životě Věčném jste věděli že někteří stvoření jako vy neuposlechli. Protože jste nezdravili s jásotem Boha, jako andělé Boha zdravili, vy jste si volili. Vy jste znali jejich volbu, neboť čas je ve vás ježto ...
	Míra vašeho následku je podle míry vaší lítosti. Když Bůh stvořil Adama a Evu na zemi, Bůh věděl vše. On viděl jejich neposlušnost ještě než ji uskutečnili a znal vaší volbu ještě než jste ji vyslovili: vaší vůli v mé Vů...
	Mé děti, dítě Boží, které si slouží osobitými vlastnostmi Božími, prožívá upřímnou lítost.
	– Ono je v Bohu, koná Vůli Boží.
	– Prožívá svůj lidský život v Bohu bez pýchy, neboť miluje být tím kým je: dítětem Božím.
	– Uznává že je stvořeno Bohem a milováno Bohem: Bůh se stará o všechno jeho dobro.
	– To co vstupuje do jeho života je od Boha: nic v něm není skrze něho samého, ono je v Životě Věčném, v Bohu.
	– Nehledá v minulosti, má vše v přítomnosti; nezastavuje se ze strachu, dalo svůj život Bohu: minulost, přítomnost a budoucnost.
	– Koná to co od něho Bůh očekává, vždyť Bůh je pro něho vším: vložilo svou důvěru v Boha.
	– Nic neexistuje leda že je to pro něho: ono je v celku Božím.
	– Jeho chůze je jistá a lehká: vše co je dobré mu je dovoleno.
	– Ono vidí a slyší to co je pro něho stvořeno: miluje všechno stvoření Boží.
	– Jeho láska ke stvoření je v něm: živí se jí.
	– Bůh mu daroval lásku: ono miluje bez podmínky všechny stvořené Boží neviditelné i viditelné.
	– Jeho impozantní vzhled je ušlechtilý a čistý: protože Bůh je u něho, ono chce být u něho.
	– Bůh mu ukazuje že je stvořeno a že má v sobě náplň Boží: to dítě to ví.

	Vy jste neměli poznat smrt. Příčinou vaší nedokonalosti od vašeho početí je ona neposlušnost. Mé děti, ustupte z vašeho naříkání, Bůh netrestá ty které miluje, nechává je žít následky jejich vin aby tak přestali válčit pro...
	Já jsem do vás vylil svou lásku, stala se náplní vašeho života. Kdo pochopí že tyto dny jsou dny světla které vám dávají poznat to co je od Boha? Vy jste od Boha. Musíte se milovat takové jaké jste abyste milovaly všechny Boží dě...
	’Já vás miluji’: tato slova jsou ve vás. Jsou tak mocná, že když andělé slyší tato slova, odebírají se tam kde se usazuje moje láska zatímco vy, vy jste nepozornými k těmto slovům která jsou chtěna Bohem. Pomáhají vám milova...
	Každý má život. Život je v životě, vy jste společně v životě který pohybuje každým životem. Je to život ve vás který učinil že jste byly v životě Adama. Adam, první stvořený na zemi, se stával prvním který měl nést ustan...
	Vy, obsah Boží, vy v sobě máte to co je od Boha: bezpodmínečnou lásku, a tato láska má moc učinit abyste jednaly s láskou. Proč máte potíž konat rády to co má být vykonáno? Protože vaše vůle se dost neživí mou Vůlí. Je vám ...
	Myšlení každého bylo v myšlení každého, tak jak Bůh, v jeho myšlení, vás stvořil, ježto Otec, Syn a Svatý-Duch byli v jejich Duchu: jeden Duch. Když Bůh stvořil Adama, prvního člověka, ke svému Obrazu na zemi, on měl ducha Bož...
	Dokonalý Bůh miluje bezpodmínečně všechny své stvořené. Když Satan pokoušel stvořené na zemi, Bůh to dovolil. Všichni stvoření v pohybu života věčného měli dokázat jejich bezpodmínečnou lásku ke svému Stvořiteli: všichni ...
	Jak mnoho je těch kteří nečiní to co by mělo být vykonáno aby tak život v nich byl ve své síle lásky! Jsou jako ten kdo hledí na urnu aniž by znal cenu jejího obsahu. Celý váš vnitřní obsah musí věřit v lásku která obývá ka...
	Život je jako naplněná váza jejíž obsah se vylévá aniž by kdy poznal konec, ale kvůli duchu tohoto světa, vy neprožíváte váš vnitřní život. Každý před každým se ukazuje tak jak je: bytost prázdná co se týče poznání toho ...
	K odhalení bohatství vašeho života, je třeba si udělat čas k zamyšlení nad tím co je opravdové pro váš vnitřní život. Proste Boha o milost věřit v lásku kterou jste, a poznáte že jste spojeni se všemi stvořenými Božími kteř...
	Mé děti, když se díváte na rodiče s jejich dětmi kteří utváří jednu jedinou rodinu anebo přátele kteří utvářejí jednu skupinu aby se spolu bavili, co vidíte? Lásku. Je to láska jenž je oživuje a vy to konstatujete podle jejich...
	Vysvětlím vám to. Když některé dítě nesouhlasí s tím co říká jeho přítel, a ten se ho snaží přesvědčit že se mýlí, je to proto že zde byl okamžik kdy žádný z nich nedával lásku aby tak každý dostával lásku od druhéh...
	Je proti sobě-samému a láska nemůže být proti sobě-samé: láska dává a dostává to co dává. Když dvě děti souhlasí s tím co si říkají, dávají si lásku. Jejich výměna je láska, dávají a dostávají: obě dvě jsou v této ...
	Co se děje v nich? Utváří se harmonie. Protože jsou ve výměně lásky, jejich nitro je v pohybu moci lásky: jedno dává, druhé přijímá aby dalo druhému, a tak se to opakuje. Když jedno vysloví nějaké slovo: dává, a když druhé na...
	Láska je v životě a život který je v Bohu dává Bohu to co obsahuje. Protože Bůh je Moc, přijímá tu lásku a živí ji: v okamžiku kdy ji živí, živí všechny své děti. Bůh je Láska, dává svou moc lásce která je ve všech jeho ...
	Je to váš Bůh jenž vám vysvětluje tyto věci: vy všichni potřebujete všechny a je třeba přijmout toto poznání v radosti. Váš bližní je v lásce Boží, on je láska kterou vy potřebujete abyste se na sebe dívali tak jak jste. Jestl...
	Nezavírejte svá srdce bezpodmínečné lásce, neboť jestliže nebudete vyvíjet úsilí, nebudete si moct uvědomit že potřebujete lásku každého abyste byly opravdovými před tím co je: vstoupily jste do pohybu života kde každý život v...
	– Čiňte se maličkými: tímto nadšením lásky, vy vyslovujete vaše ano Lásce a necháváte se proměnit Láskou.
	– Láska vás uchvátí a vlévá do vás milosti lásky které vás učiní vnímavými vůči moci Boží: každý bude dávat lásku každému a každý dostane lásku.
	– Vy víte že vaše váza je vyprázdněna od znalostí o vaší věčné síle: pomalu se učíte se opravdu poznávat.
	– Skrze vaše svolení, Bůh vám otvírá oči: vidíte kdo jste.
	– Přijímajíce vidět se maličkými před Bohem, Bůh zaujímá své místo ve vašem životě: činí z vás, skrze své milosti, úplně maličké děti.
	– Buďte připraveni na dnešek: ostatní budou připraveni.
	– Nepočítejte čas, neboť váš čas je láskou k jejich času a jejich čas je láskou k vašemu času: je to čas Velkého Očištění.

	’Můj Bože, miluji vás a miluji se v každém, neboť každý je ve mně.’
	Ježíš, vaše dokonalá Bytost

	CÍRKEV JSEM JÁ, VY JSTE V CÍRKVI
	Já Ježíš, jsem zůstal na Kříži abych vám ukázal že má Oběť je láska a že je ustavičná. Dávám se vám z lásky abyste tak před Bohem byli všichni láskou, neboť vaše přítomnost na zemi vás má přivést k věčnému štěst...
	Pochopte že má smrt je příčinou poslušnosti vůči Bohu Otci, ta vás zachránila od věčné smrti protože vy jste neposlechli mého Otce. Mou smrt na Kříži, tu vám dávám prožívat při každé mši. To co prožíváte v okamžiku Euch...
	Já jsem se dal svému Otci a on přijal mou Oběť lásky tím že vzal vše co bylo ve mně. Vy jste byli ve mně a má Krev z lásky vylitá vás obmyla ode všeho hříchu. Nikdo z vás nepoznal odmítnutí: byli jste stvořeni dokonalými a jako...
	Při mši, v okamžiku Eucharistie, se vše obnovuje. Vy všichni jste přítomni ve mně, v Synu Božím, a má Krev teče na vás. To já vám poskytuji vaší čistotu, jsem to já kdo otvírám své srdce abych tak rozlil svou lásku na všechny ...
	Má smrt, to jste vy ve mně: to jste vy a já na věky spolu před mým Otcem který vás tak miloval že mne z lásky dal vám, aby vás měl s ním v jeho království na věky. Pochopte že má Oběť je neustálá, nezastavuje se: je to láska k...
	Jestliže, dnes, děti mého Otce ještě stále nevidí co se děje v okamžiku Eucharistie, je to že nemají dost víry. Věřit ve mne, Spasitele světa, to je věřit že jsem přítomen ne jen v myšlení ale i v činnosti. Jsem to já Slovo, n...
	Já jsem v kněžích oním Boho-člověkem, ne oni jenž jsou ode mne. Oni nemohou být mnou leda že to chce Bůh. Má slova jsou mocná, právě tak jako má smrt je mocná. Muži jsou svěceni na kněze Bohem, ne lidmi. Je rozdíl mezi chtít bý...
	Oni, prostí lidé, se stávají, mocí Boží, bytostmi věčného života v Duchu. Bůh sám je Duch, Bůh sám stvořil duchy, Bůh sám chtěl mít kněze, ne lidé. Kdo je jako Bůh? Bůh. JÁ JSEM je ten Věčný. Má Oběť je věčná protož...
	Je důležité věřit ve mne, v Život Věčný, který se podává v Eucharistii. V okamžiku svaté Oběti, vy vidíte jen symbol lásky, je to můj Život věčný který se činí přítomným. Nikdo ve mně nechybí: vy jste všichni v mém Tě...
	Když se vyslovují slova proměnění, hostie která je v rukou kněží se proměňuje v mé Tělo: JÁ JSEM je přítomen, a připomínám vám že z mého Těla vyšla Krev která vás všechny očistila. «Čiňte to na mou památku»: tato slov...
	Tato slova jsou tak mocná že pouze Ten který je vyslovil je může zpřítomnit. Bůh sám je vyslovuje aby tak ti kdo je opakují nezapomněli od koho jsou. Jejich privilegium pochází od Boha Svatého-Ducha. Kdo mluví ve jménu Božím nevyslo...
	Mé děti, jak mnozí z vás věří v Boha, ale ne ve Skutečnou Přítomnost? Já jsem v mém Těle, v mé Krvi, v mé Duši a v mém Božství: neodděluji se od toho kým jsem. Když kněží vyslovují má slova, od koho jsou tato slova? Od Boha...
	Všechna Boží slova když jsou slyšena potvrzují přítomnost Boží, tedy jsem přítomen. Kdo slyší? Vy, děti Boží. Vy samy můžete říct: ’já věřím anebo já nevěřím’ . Bůh vás nebude nutit věřit v jeho slova, ale vězte ...
	Dnes, jsou kněží kteří nevěří v mou Skutečnou Přítomnost když onen chléb a víno jsou proměněny, myslí si že je to symbol. Tyto kněží se stali nevěřícími vůči trans-substanci. Živí se duchem tohoto světa.
	Duch tohoto světa navrhuje, tomu kdo chce svobodu, život bez víry v Boha. Když někteří z mých kněží naslouchají slovům bez lásky vůči mému Evangeliu, láska k jejich kněžství se začne zmenšovat: dostanou se až k tomu že pochyb...
	Co se děje ve všech údech když činnému knězi chybí víra v okamžiku proměnění? V Církvi je tak velké utrpení že členové kteří mají hlad a kteří mají žízeň po pravdě se vidí osamoceni se svým utrpením. Každá osoba na z...
	’Jsi nehoden lásky kterou k tobě má Bůh, proto se cítíš osamocen s tvou vírou. Tobě náleží aby ses z lásky dával každému, aby tak každý byl láskou k Tomu který se dává na všech oltářích světa. Ale jak si můžeš myslit ...
	Mé děti, Ten který vás poučuje o chování některých z těchto kněží, vás miluje. Je důležité otevřít vaše srdce a ne vaší hlavu která si tak nemile navykla kritizovat mé kněze. To co činí je proti nim a proti vám a to co vy ...
	Já jsem Bůh který miluje bezpodmínečně, já nepřestávám dávat svůj Život za ně i za vás: vy všichni jste ti které mi můj Otec dal. Kdybyste se zastavili abyste přemýšleli o vašem životě, tak maličkém ve srovnání s mým Živ...
	Pouze Svatý-Duch do nich mohl vložit touhu být knězem. Každé z dětí Božích je v zákonu lásky a děti vyvolené k tomu aby byly kněžími jsou také v tomto zákoně. Není to proto že se stávají kněžími že již nejsou dětmi Božími
	Zákon lásky, to je milovat Boha bez podmínky a je to milovat každého z dětí Božích bez podmínky. Jakožto dítě Boží, kněz je jeden stvořený ve všech stvořených, on žije jen z lásky v Lásce: on je láska a je v každém z vás, ...
	– Když je ve svém úřadě, zůstává tím kým je: on je dítětem Božím.
	– Nese v sobě každého a každý mu dává to co je, a on dává to čím je každému: živí se zákonem který je láska.
	– Dává se Ježíši, a mocí Svatého-Ducha, se stává k obrazu Krista na Kříži: tak jako já, on vás dává Bohu Otci.
	– On ve mně činí skutek lásky: dávat se za ty které miluje.
	– Umírá na Kříži, tak jako já jsem zemřel na Kříži: on bere všechny členy Církve a prožívá smrt Kristovu.
	– Vy jste v něm a skrze mne, Ukřižovaného, vy prožíváte mou smrt: váš život se dává Kristu aby tak každý byl zachráněn od věčné smrti.
	– Již nejste vámi, jste mnou, Kristem: kněží k obrazu Kristovu jsou pro vás, členy, to co jsem já pro vás všechny: sklonkem života aby tak všechny životy opět ožily v Životě Věčném.
	– To je moc lásky: Kristus pro všechny a všichni pro všechny.

	Bůh neodsuzuje své kněze kterým chybí víra vůči jejich kněžství: živím je svou láskou aby tak byli ve svém kněžství jako jejich kněžství je v nich. Má láska je k jejich kněžství, tak jako je k dítěti v nich. Beru do sebe t...
	Vy, členové, jste ve mně v Kristu a má moc je ve vás, a vy jste všichni v mých kněžích. Moji kněží jsou v mé moci, a má moc je spojuje: spolu jsou sílou. Je to tato síla jenž spojuje všechny členy aby tak tvořili jen jednu Círke...
	I když mne některý člen nechce nebo nevěří v Boha, všichni členové jsou spolu pro život. Když některé dítě opustí zemi, a jestliže v okamžiku jeho soudu odmítne věžný život, pouze v onom okamžiku vás opouští aby tak bylo n...
	Kněží zastupují mou Přítomnost u vás, milují vás jako já vás miluji. I když vy to nevidíte a necítíte to kvůli jejich vystupování, vězte že kněžství vyvěrá z Boha a láska pochází z Boha: kněží jsou skrze Boha milostí l...
	Kněžství není nějaká osoba, je to svátost: milost která vytéká z mého Srdce aby živila život který se dává Bohu. Nic není většího než Bůh a nic není čistšího než milost kterou Bůh dává. Je to Bůh -sám který se projevu...
	Lidé kteří se darovali Bohu aby byli kněžími si již nepatří, patří Bohu skrze jejich souhlas stát se kněžími. Vy všichni jste Boží, neboť jste děti stvořené Bohem, a kněží jsou stále dětmi Božími; nenarodili se kněžími...
	Bezpodmínečná Boží láska k jejich kněžství prochází skrze moc Svatého- Ducha. Boží láska ke kněžství je tak mocná že vše co Bůh dává skrze kněžství je nepopíratelně nezvratitelné: nic se nevymaže když slovo je řečeno...
	Vy jste, skrze moc Svatého-Ducha, členy Církve. To Boží láska vás učinila členy Církve. Vše co Bůh činí, on činí svým Životem. Bůh Otec daroval svého Syna a Syn daroval svůj Život, a Svatý-Duch vzal svůj Život a vložil jej d...
	– To čím jsou kněží, vy tím jste skrze mne. Oni nemohou svěřit svůj úřad každému, abyste tak byli k jejich obrazu jen skrze Lásku.
	– Láska kněžství je v mé lásce. Bůh je Láska, kněz je láska a všichni věřící musí být k obrazu kněze: láskou před Bohem.
	– Jejich oběť života Bohu je čistá. Muž obětuje svůj život aby byl knězem když poznává že je vyvolen Bohem; a proto, může poznat že Ježíš je onen Nejvyšší Kněz který podává Oběť, kterou je Syn, Bohu svému Otci.
	– Skrze moc Svatého-Ducha, všichni členové kteří jsou v oněch vyvolených kněžích mají milost účastnit se té oběti: jsou kněžími v těch kněžích, v těch, kteří jsou v onom Nejvyšším-Knězi před Bohem Otcem.

	Je nutno chápat kde jste vy když kněz vyslovuje má slova. V okamžiku Eucharistie, vy jste všichni přítomni v onom knězi: všichni, neboť Bůh vás stvořil v tom samém okamžiku, tady vidíte proč nikdo nechybí. Zákon lásky je v každ...
	Při proměňování, každý je v každém: vy jste všichni v každém, ale vaše místo je větší v onom knězi. Proč je vaše místo větší v onom knězi? Protože on je v každém z kněží a každý z kněží je v něm. A vy, kde jste vy...
	Můj Otec mne dal každému aby tak každý z jeho dětí byl zachráněn od věčné smrti. On je Vůlí a jeho Vůle je mocná: je to láska která je před vámi. A co činí láska ve vás v okamžiku proměňování? Posvátný pohyb: dává vá...
	Vy činíte jen jedno v onom knězi, ten kněz činí jen jedno se všemi kněžími a vy všichni jste v onom Nejvyšším-Knězi Ježíši. Nic není krásnějšího, většího, velkodušnějšího než láska Otcova ke svým dětem kteří bezpod...
	Mé děti, tvář země je přetvářena mocí Svatého-Ducha. Nic se nehýbe: vše je libozvučně spojeno vznícenou radostí a život se udržuje na celém světě.
	– Je to Život jenž se dává: Láska se dává
	– Jsou to životy jenž dostávají: láska dostává.

	Ach, moji maličcí, co děláte? Eucharistie je mocí v Církvi, já se obětuji Bohu Otci, a jeho láska se otvírá lásce která činí že říkáte ’zde jsem’ . Můj Otec vás volá k bezpodmínečné lásce.
	On vás miluje, já vás miluji, Svatý-Duch vás miluje a onen kněz v nás vás miluje. Tato láska živí vaší lásku abyste se tak mohli milovat po Bohu, a po vás, všechny Boží Děti které vás mají milovat. Neboť láska Boží, jenž je...
	Pochopte že pouze láska má výsadu věčného pohybu ježto já jsem Láska. Je nutné vstoupit do těchto slov aby se je žilo. Bez těchto slov světla, jak budete prožívat ono Velké Očištění? Pouze mocí lásky která pochází od Svaté...
	JÁ JSEM je ve vás a s vámi. Dávám se z lásky a přijímám vás z lásky: nic z toho co pochází ze země není mocnější než láska která vás obývá; nic z toho co je pro vás láskou nemá příchuť Eucharistie: i když se máte rádi...
	Vy máte žít vaše očištění ve mně, Lásce, a to tím že žijete bezpodmínečnou lásku vy budete svědčit o vaší očištěné přítomnosti před mou Přítomností. Vaše duše musí být čistá abyste měli užitek z tohoto okamžiku ...
	Pohleďte jek velký je tento okamžik, a vy jej můžete prožívat jen když projdete oním velmi Velikým Očištěním těla. Já jsem prožíval před vámi ono velmi Veliké Očištění těla berouc vás všechny do svého Těla, a vy jej mus...
	Čas patří Bohu, nepatří vám. Kdo z vás prožíval čas Boží? Nikdo z těch kteří jsou nedokonalí. V čase stvoření, každé zrození bylo dokonalé zatímco nyní vaše zrození je nedokonalé. Vy tedy nemůžete pochopit čas lásky, z...
	Je třeba zemřít aby se znovu ožilo, je třeba zmizet aby se vstalo z mrtvých. Vaše tělo bloudíc nenachází místa, ale až jej najde, pozná že zakoušelo utrpení. Každé tělo dětí Božích zakoušelo to samé utrpení, a každé tělo...
	Láska bude ve svém příbytku: v těle kde bude navždy přebývat. Žádný příbytek nebude nádhernější než ten její, neboť je to Bůh který jí jej dal. Ona se zřekne všeho z lásky k němu, a v onom čase, ona pocítí život ve vše...
	Všichni budou musit s jásotem zdravit Lásku a všichni se uvidí takoví jací jsou: kristové stvořeni k podobě Krista. Vy jste mého Otce, musíte být jako já který se z lásky dávám v každém pro každého před Slávou mého Otce. To j...
	Mé děti, je důležité dobře pochopit vaše místo v lůně Církve. Vy jste všechny spolu a utváříte jen jednu Církev. Všichni kněží, ať je to papež, kardinálové, biskupové anebo kněží ve farnosti anebo bez farnosti, utváří j...
	Bůh vás miluje. Hovoří ke každému z vás aby vám tak dal milost lásky ke své Církvi: «Jsi v Církvi a vše co konáš musí být láskou ke mně, k tobě a k těm kteří jsou součástí Církve.» Jsou to všechny stvořené děti jenž ...
	Mé děti, já jsem zemřel na Kříži z lásky k vám všem, ne jen ke katolíkům. Vy všechny jste bratry a sestrami v Církvi, neboť JÁ JSEM založil Církev. Přišel jsem vám dokázat že Bůh je onen Vše-Mohoucí.
	– Noe poznal moc Boží.
	– Abraham, Izák a Jákob přijmuli žít pod zrakem Božím.
	– Mojžíš viděl moc Boží.
	– Proroci promlouvali s mocí, neboť věděli že Bůh je Moc.
	– Izraelské děti znaly Vůli Boží: Mesiáše který zachraňuje.
	– Já jsem přišel a učil jsem lásku k bližnímu.
	– Moji apoštolové dávali poznat má slova všem těm kdo chtěli slyšet Slovo Boží.
	– Pavel promlouval k pohanům aby tak všichni uvěřili v Krista.

	Všichni byli povoláni, a počet těch kteří uvěřili byl počet který znal Bůh, a Bůh se dál dával aby se tak tento počet zvyšoval. Já, Syn Boha Otce, se dávám jako strava při každé mši pro všechny děti mého Otce, a ani jediný ...
	Kdo zachraňuje? Spasitel světa. Koho zachraňuji? Všechny ty kdo chtějí být zachráněni. Což mravy, nepraví bohové, čarodějové, modly, okultní vědy, jiná náboženství, různé jazyky a rozličné národy jsou mocnější než má l...
	Moje láska je ve mně, a já jsem Bůh. Já nejsem Bůh který zachraňuje osoby které patří jen k mé rase, vy všichni utváříte jen jeden jediný lid: lid Boží. Vy jste všichni povoláni k tomu abyste vstoupili do Království Božího. A...
	Vy, stvoření mého Otce, já jsem se vydal na smrt abych spasil všechny stvořené mého Otce. Mou smrt, tu jsem chtěl já. Lidé nemohli usmrtit Syna Božího leda že by to byl Otec chtěl, jen že by to Syn Otce chtěl a jen jestliže to Svat...
	Smrt poslechla Boha, neboť ona si nemohla ponechat Toho který je mocnější než ona. Pouze Bůh je Pánem svého Života. Já jsem dal svůj Život za každý život aby tak život byl mocnější než smrt; proto smrt již k sobě nemůže přit...
	Vy všichni jste milováni Bohem: malí hříšníci jako ti velcí hříšníci. I když jste všichni zachráněni od smrti, je k tomu třeba chtít aby se bylo spaseno. Má láska je tak silná a tak čistá že vás nemůže nutit chtít to co vy...
	Tolik jsem miloval svého Otce že jsem vzal do sebe veškeré tělo. Byli jste stvořeni z Hmoty Syna Boha Otce: vše pochází od mého Otce. Není ani jeden jediný který by nebyl v mé dokonalé Hmotě, neboť vaše tělo pochází z mého Těla...
	Mé děti, můžete hledět na to co se děje v Církvi a říci si: ’Moje víra ta se týká mne samého. To co já věřím patří jen mně. Necítím že by se mě to týkalo když vidím kolem sebe utrpení. Můj život je takový jaký si já...
	Kdo může takto myslit? Pouze ti kteří neokusili lásku, tu opravdovou, tu jedinou která dává a přijímá. Když se dáváme z lásky svému bližnímu, pociťujeme sami v sobě uspokojení: totiž to ze života, a toto uspokojení roste, a č...
	Ale když se někdo neotevře potřebám ostatních, nedopřává si lásku. Je těžké milovat svého bližního když se nemiluje život. Život, to je otevřít oči a dívat se kdo jsou ti kdo jsou jako vy: láska k sobě-samému aby se milovalo...
	Jste na zemi sami? Ne, není-liž pravda? Je na zemi utrpení? Ano, tam kde je hlad, nemoc, tam je utrpení. Jelikož nejste sami a je zde utrpení, není tu část zodpovědnosti kvůli vaší přítomnosti na zemi? Ano, neboť vy v sobě máte mír...
	Nechte mě vám vysvětlit co se v každém děje: «V tobě je tvůj život a ve tvém životě na zemi můžeš myslit, dívat se, naslouchat, hovořit, jednat a pociťovat, a všichni ti kdo mají v sobě život v jejich životě na zemi mohou mys...
	«To co je dobré pro tebe je dobré pro tvého bližního a to co je dobré pro tvého bližního je dobré pro tebe, a vše co je špatné pro tebe je špatné pro tvého bližního a to co je špatné pro tvého bližního je špatné pro tebe. V...
	«To co jsi ve svém životě a to co jsou oni v jejich životě činí že život na zemi je v souladu anebo není v souladu. Na příklad, jestliže se neustrojíš ve studeném čase, dostaneš rýmu, a kdo se o tebe bude starat? Ty-sám. To ty bu...
	«Každá osoba má v sobě lásku, to proto má ve svém životě potřebu jíst, pít, strojit se a mít přístřeší: stará se o svůj život, a protože se stará o svůj život potřebuje ostatní. To co jsi je důležité pro všechny děti ...
	– Jestliže jsi doktorem, dělej to co máš dělat: budeš dávat ostatním to co je dobré.
	– Jsi-li ministrem, čiň to co je dobré pro tvého bližního: jsi ministrem pro něho.
	– Jsi-li tatínkem, vychovávej své děti s dobrotou: to co oni budou dělat dobrého bude sloužit všem.
	– Jsi-li farmářem, dělej to co máš dělat: země Boží ti dá to co je dobré pro tvého bližního.
	– Jsi-li holičem, dělej to co je dobré pro tvé zákazníky: každá osoba představuje tvou matku, tvého otce, tvého bratra nebo tvou sestru.
	– Jsi-li studentem, dělej to co je dobré pro tvou budoucnost: připravuješ se dávat to co je již v tobě pro lepší svět.

	«Chudí jako bohatí, zdraví jako nemocní, osoby svobodné tak jako vězni, všichni jsou součástí tvého života, neboť tam kde jsi, dáváš to co je ve tvém životě. Věz že tvé místo na zemi je chtěno Bohem: Bůh ví kdo jsi, on tě ...
	«Když ve tvém životě je láska, dáváš si lásku a dáváš jim lásku. Láska nepodvádí, nelže, nežárlí, neovládá, nezávidí, nesoudí, nelenoší, nezanedbává se, nezastavuje se, není falešná, není neuctivá, není pyšná, ne...
	«To ty jsi láska, musíš dělat to co máš dělat abys od sebe dostával lásku, a ti kdo jsou ve tvém životě dostanou lásku která je ve tvém životě, a tak to bude pro ty kdo budou konat to co mají konat. Jejich život bude okoušet tvé...
	«Dobré skutky které učiníš ve svém životě ti dají chuť dobře si vést; takto, jejich dobré skutky budou mít příchuť tvých skutků a skutky které oni budou konat ve svém životě jim dají chuť si dobře počínat; tudíž, tvé d...
	«Dobrá vinice která nese dobré hrozny dává dobré víno. Když se každý hrozen živí tím co je dobré v té vinici, každý hrozen nese veliké šťavnaté hrozny a ty dají dobré šťavnaté víno. Ta vinice, je tvůj život; ty hrozny, j...
	«Tak jako ratolest na vinici, ty musíš být hodným tvého místa, neboť tvůj život je spojen s životem všech těch kdo jsou na zemi, skrze můj Život. Ale když se zanedbáváš nekonaje to co je pro tebe dobré, strava která v tobě bude ...
	«Vnitřní život ti dává všechno to čím je, je tvou silou tak jako může být tvou slabostí. Ten je pro tebe důležitý, protože od něho dostáváš to co potřebuješ aby tvůj vnější život na zemi měl příjemnou chuť. Jestliže n...
	«Ty nejsi jediným v životě, jsi se všemi těmi kdo jsou součástí tvého života, a ty jsi součástí jejich života. Každý život je ve mně, v Ježíši: já jsem Život Věčný. Přišel jsem na zem abych vám hovořil o Bohu, mém Otci...
	«Když jsem založil Církev, skrze mne jsi se stal živým členem, neboť jsi byl ztracen a já jsem tě znovu nalezl. Ukázal jsem ti cestu po které jsi měl kráčet a pouze tím že jsem ustanovil svátosti jsi se opět nalézal mezi těmi kte...
	«V Církvi, jsou členové kteří dělají jen to co se jim zachce bez ohledu na sebe-sami a na svého bližního: jejich život se toulá. Jestliže si v životě nedáváš dobrou životní stravu, vystavuješ svůj život tomu že pozná utrpen...
	«Čas je láskou když je v životě, ale jestliže čas není v životě, je to že není v mém Životě, v Ježíši; pak je tedy v prázdném prostoru kde jsi na milost svého rozhodnutí. Tvé rozhodnutí vědělo jak chutnala tvá vina, a výs...
	«Co ti dává můj Život? Lásku k životu. Jsi ve mně a já jsem Život, to skrze mne jsi živým: dávám ti život. A každá osoba která je ve tvém životě ti dává lásku, neboť má lásku k životu v sobě: je ráda v životě, a to v ...
	Mé děti, každý z vás musí milovat život takový jaký přichází, neboť život je ve vás. Můj Život není v jednom samotném životě, ten je v každém z vašich životů. Spočítejte život v mém Životě jestli můžete: toto číslo...
	Můj Otec vás chtěl z lásky a vy jste láska Boha Otce, Boha Syna a Boha Svatého-Ducha. Vy patříte Duchu, a Bůh je Duch. Nemůžete se oddělovat od života právě tak jako hrozen od své ratolesti, neboť hrozen potřebuje výživu z ratoles...
	Ale to co vy prožíváte v knězi který vyslovuje slova bez víry vůči mé Svaté Přítomnosti je vina která ochuzuje sílu Církve. Je důležité opustit ducha tohoto světa. Nemůže se sloužit dvěma bohům. Jestliže někteří odbočují...
	Konejte to co máte konat: jestliže ve mne věříte, musíte následovat mé kroky. Dostali jste mé zákony a má slova abyste byli vedeni mými kněžími a tak neupadli do bláznovství tohoto světa. Vy sami jste zodpovědní za váš život kt...
	Každá osoba může vidět a chápat jestliže chce vidět a chápat. Nebuďte příliš důvěřiví; jestliže následujete některého člena který nekoná Vůli Boží, jste to vy kdo toho ponesete následky. Příčinou jeho slabosti je úpade...
	Mé děti, to co je snadné je Satanova taktika aby vás oklamal. Jestliže se vám bude říkat že jisté věci jsou dovoleny pro dobro vašeho těla, nechávaje stranou čistotu, která je žádána Bohem a napsána v Evangeliu, je to že se vám ...
	Dávejte si pozor abyste neupadli v omyl slovy které jsou mimo mé Evangelium. Já jsem Syn Boží, a když jsem přišel na zem neopustil jsem svou božskou přirozenost abych vstoupil do mé lidské přirozenosti: jsem Bůh a Bůh je ve svém Celk...
	Já jsem se snížil na vaší úroveň, ne pro to abych vám ukázal že žít ve hříchu je lidské, hřích je ďábelský, ten zabíjí duši. To čím jste byli kvůli hříchu, jsem pocítil ve svém Těle abych ve vás vytrhl ono zlo v úmysl...
	Jste stvořeni k podobě Boží a já jsem Syn Boží. Věříte že když svolíte žít Evangelium vám mohu vrátit vaší bělost duše, ducha i těla? Mou radostí je vidět vás všechny, v mém svatém Těle, očištěné ode všeho zla. Vy v ...
	Z těch kdo si volí činit zlo, jak mnoho bude těch kdo si zvolí věčnou smrt spíše než život věčný! Dnes, děti Boží, dokonce i někteří kněží a řeholníci (řeholnice), nevěří že peklo existuje a nechtějí slyšet mluvit o S...
	Duch tohoto světa je proti vám. Ti kdo si myslí že nemohou žít život lásky tak jak jej učil Bůh mají ducha který se živí duchem tohoto světa. Kdo z vás ve mne věří? Já jsem Láska a mou mocí je láska. Všichni ti kdo věří ve ...
	Nemoci, katastrofy, války, chudoba, vraždy a potraty, vězení, opuštěné děti a starci, separace, rozvody, nemorální mravy a kostely prakticky prázdné vám ukazují vaše ochabnutí. V tomto světě bylo vždy utrpení; dnes tak jako včera...
	– Tam kde je zlo, zdržte se o něm mluvit, neboť zlo má rádo abyste o něm mluvili.
	– Tam kde je nemoc, milujte dále Boha. Já nejsem Původce nemocí, ani neštěstí, ani neduhů, ani citové nerovnováhy, zla, ano; zlo je rádo když vy se ode mne odvracíte, aby vám tak dalo poznat sklíčenost. Já nechávám Satana vás po...
	– Tam kde je chudoba, zůstávejte se mnou. Já jsem si nezvolil bohatství, narodil jsem se ve chlévě. Je to zlo které vás klame: štěstí není v bohatství, ale v životě lásky.
	– Tam kde jsou katastrofy, buďte silnými a zůstávejte se mnou. Ztratit blízké, ztratit všechno vaše jmění, to je odzbrojující, ale ztratit vaší duši je ještě horší: život na zemi v těch nejhorších podmínkách není nic ve sr...
	– Tam kde jsou války, modlete se abyste neměli nenávist. Nenávist plodí války, moc ovládá lidi a peníze kontrolují svět: je to zlo které ponouká lidi k sebezničení.
	– Tam kde jsou vězení, tam je utrpení. Láska se nedá uvěznit, každý je svoboden milovat toho kým je uvnitř jako na povrchu. Jestliže vězení existují kvůli lidské spravedlnosti anebo kvůli lidské tyranii, nic vám nemůže odejmout...
	– Tam kde jsou vraždy, odpusťte a hleďte na váš život, je to Bůh který vám jej dal. Bůh zakazuje všem lidem přerušovat život který začíná v životě matky a který se přirozeně ukončuje bez intervence, neboť každá bytost ži...
	– Tam kde jsou separace a rozvody, zachovejte si pokoj. K čemu slouží plakat nad minulostí? Žijte přítomnost milujíce své děti, to na budoucnosti vašich děti je třeba budovat svět kde láska bude silnější než žádosti.
	– Tam kde jsou opuštěné děti a starci, otevřete vaše srdce. Ve vašem srdci bude vždy místo pro někoho kdo žízní a hladoví po lásce, začínaje vámi samými.
	– Tam kde jsou nemorální mravy, připomínejte si že láska bude mít vždy převahu nad zlem. Jednoho dne, jak mnoho těchto dětí odmítne Boha? Pouze když se k nim budete dobře chovat, vy sami na sebe budete moct hledět aniž byste se sty...
	– Tam kde jsou kostely skoro prázdné, neztrácejte naději. Kdo je jako Bůh? Vy, lidé, vy se spoléháte příliš na vás-samé a ne dost na Boha. Bůh kraluje v čistých srdcích, udržuje je ve zdrženlivosti od hříchu aby tak z těchto s...

	Umíraje na Kříži, já, Syn Boží, jsem se z lásky dal abych vás učinil dokonalými k obrazu Božímu, a všichni kněží kteří se dali Církvi umírají na Kříži: jsou to živí kristové a jejich úloha je před Bohem. I když jsou lid...
	Jestliže onen člověk v nich nepřichází ke mně, zanedbají chránit člověka kterým jsou skrze milosti které jim uděluje svátost Kněžství. Oni jsou pro vás příkladem odříkání, a vy jste na zemi abyste žili před Bohem, vaším S...
	Při mši, kněží jsou zahaleni Božím světlem, neboť zemřeli v Kristu, zemřeli ve mně, v Božím Nejvyšším Knězi. V onom okamžiku, od papeže až k venkovským kněžím, všichni jsou skrze Boha přítomni. Víra plodí lásku Boží a...
	Věřte že jsem vaším Bohem a že vy můžete žít jen jestliže já jsem. Já se neodděluji od svého Života, vy jste mými údy v mém věčném Životě. Byli jste mrtví a jste od smrti zachráněni, věříte tomu? Jestliže tomu věříte...
	Ano, mé děti, jestliže věříte ve mně, Skutečnou Přítomnost, který mám vzezření chleba a vína, věřte že ve vašem životě jsem s vámi. Věřit v Ježíše, to je mít víru že máte sílu věčného života ve vašem životě: je ...
	Mé děti, věřit ve mně, to je také věřit v to čím jste: údy Církve které v sobě mají to co je třeba aby mohly konat to co mají konat v každodenním životě, tam kde jsou, s těmi kdo jsou údy tak jako oni, a k tomu, je třeba abyst...
	Než jste se narodili jste byli v Životě, a po vašem narození jste stále v Životě. Žijete v Bohu a Bůh vám dal svou lásku abyste se na zemi uskutečňovali jakožto děti Boží. Vy všichni v sobě máte lásku.
	Ale když vy zanedbáváte mít se rádi, co se vám stane? Již nejste schopni se mít rádi takoví jací jste, vaše vystupování se stane falšovaným a vaše talenty se proměňují v nedostatky. Jak by vás ostatní mohli přijmout takoví jac...
	– Vaše pesimistická stránka: vaše agresivita, vaše pochybnosti, vaše strachy, vaše ctižádost, vaše sobectví, vaše ovládání, vaše ochablost, vaše slabosti, vaše pýcha, vaše malomyslnost, vaše nešikovnost, vaše přísnost, vaš...
	– Vaše optimistická stránka: vaše dobrota, vaše důvěra, vaše ochota, váš dynamismus, vaše odvaha, vaše povzbuzování, vaše dovednost, vaše shovívavost, vaše zdrženlivost, vaše srdečnost, vaše úcta, vaše soucitnost, vaše odho...

	Máte všechno co vám je třeba abyste na zemi žili jako dokonalé bytosti, neboť každý má svůj díl zodpovědnosti na zemi aby všichni byli šťastní. Jestliže někdo je dobrý na vaření, je to proto že v sobě má talent na vaření. U...
	Nikdo nesmí žárlit na někoho kdo má jinou míru než ta jeho, neboť všichni se musí mít rádi takoví jací jsou aby měli rádi ostatní takové jaké jsou. Tak tedy, mé děti, žijte jsouce v Církvi členy lásky, neboť děti které zá...
	Jste jako všichni ti, kteří již od začátku, neuvěřili že jsem byl Synem Božím: následovali mne, viděli, měli strach. Mít víru, to je věřit ve Slovo Kristovo. Každé slovo vysloveno Ježíšem bylo zapsáno evangelisty a apoštoly, ...
	Slovo živí víru, víra činí že se roste ve Slově. Bůh je Moc, on nechal psát jeho vyvolené pod mocí Svatého-Ducha, neboť oni měli víru v Krista. Ve městech kde žili obklopeni věřícími i nevěřícími, zůstali takovými jakými ...
	Je pravda že Bůh neuchovává své děti od následků zaviněných jejich špatnými rozhodnutími, on ví že lidské bytosti jsou slabými ve svém těle, ale silnými vírou. On klade své děti tam kde jejich víra poroste, a pouze když vy se...
	Ti kdo si volí žít svůj život myslíce si že jsou sami se nechávají ovlivňovat těmi kteří nevěří ve Slovo Ježíšovo. Vy kteří věříte, konejte to co máte konat a konejte to dobře, neboť je to Bůh kdo vás postavil tam kde jst...
	Pravda je našeptávána do srdcí mocí Svatého-Ducha, neboť pouze Bůh je Pravda. Jsem to já kdo živí vaší pravdu, neboť Bůh je nad veškerým lidským slovem. Všechny děti Boží které věří v Ježíše mohou žít svůj život lásk...
	Pochybnost se usazuje když víra není vyživována milostmi které plynou od jednoho údu ke druhému údu, aby tak všechny údy okoušely lásky v Církvi. Mé děti, když se usadí pochybnost, ta okusuje ducha aby tak vypudila víru, aby ji pak...
	Já jsem Život Věčný, já jsem nezemřel abych pak zmizel, ale přijal jsem poznat smrt abyste vy měli život věčný. Bděte a modlete se, a konejte to co má být vykonáno ve vašem životě na zemi a neupadněte do zahálčivosti, neboť to...
	Má láska vám ukazuje že tyto dny jsou pro vás dny zjevení které vám dávají pochopit to co je nutno chápat k prožití očištění. Toto je pro vás, ne pro druhou generaci, neboť tato generace bude se mnou v mé Nové Zemi kde má Círke...
	Ježíš, Přítomnost

	POHYB ŽIVOTA V BOHU
	To proto že máte důvěru ve mne, vašeho Boha, vy žijete jakožto bytosti lásky; i když se vás zraňuje, i když kolem sebe vidíte zlo, nenecháváte se zasáhnout. Ani přes zmatek tohoto světa, skrze mé milosti, neztrácíte to co můj Ž...
	Když vaše rozhovory jsou slova která vás zasahují, jako: ’Ale je nemožné uchovat si svůj pokoj když vidíme ve světě tolik zmatku! Bůh nám hovoří o souladu se všemi dětmi Božími zatímco mnohé páchají zlo. Chudé země tak jak...
	Mé děti, Bůh sám vás udržuje pohromadě. Všude na zemi kde jsou děti které chtějí poznat pokoj, zatímco vládne nesvornost; všude kde jsou děti které chtějí poznat radost ze života, zatímco se nemoci množí; všude kde jsou děti ...
	Tatínek který chce jen dobro pro své dítě činí vše aby mu přišel na pomoc; já který jsem zemřel na Kříži z lásky ke každému z vás, věřte že vám mohu přijít na pomoc více než na zemi všichni otcové dohromady. Moje moc je ...
	Vy nemůžete vidět to co já vidím ani poznat to co já vím, neboť minulost, přítomnost i budoucnost mi nejsou neznámé. Viděl jsem a znám vše o každém z vás, zatímco vy, vy nevíte všechno co se stalo, co se děje a co se stane ve va...
	Kdo učinil den i noc? Ten kdo vidí vše. Kdo učinil vesmír i to co je ve vesmíru? Ten kdo může vše. Kdo stvořil zemi i to co je pro zemi hojností života? Ten kdo ví vše. Kdo stvořil muže a ženu aby zalidnili zem mnohonásobnými gener...
	Ve všem co jsem stvořil, je má přítomnost a má přítomnost dává život, neboť já jsem Život. Vše co žije se hýbe poněvadž já jsem Stvořitel, a protože jsem všude, vše se hýbe: je to pohyb života a tento pohyb je ve mně, v Ži...
	Bůh dává svým dětem to co je jeho: lásku, a když láska k Bohu v jeho dětech je přede vším ostatním, Satan je nemůže zasáhnout. Bůh daroval svého Syna z lásky, já jsem zemřel z lásky, můj Otec mne oslavil z lásky, ti kterým mn...
	Představte si vaší zem a vše co ji obklopuje: slunce, měsíc, hvězdy které jsou jí nejblíže, souhvězdí, planety, a že nějaký plyn obývá tento vesmír, vše co bude v tomto plynu ten přinese zemi a tomu co obklopuje zem to co bude ob...
	Já jsem více než tento plyn, já jsem Život, a jsem to já jenž dávám život všemu co roste. Lidské bytosti jsou stvořeny k podobě Boží, a Bůh dává život. Mají v sobě život, a skrze můj Život, budou dávat to co je v nich. Vy v ...
	Mohl muž, bez Boha, dávat to co je v jeho životě aby tak to co je v jeho životě vešlo do styku s tím co je v životě ženy? Ne, to Bůh dává pohyb životu. To co je v muži je v jeho životě, je to tedy živé, a život roste, a to co ros...
	Život který pochází z Boha poroste v životě, a protože život pochází z Života Věčného, tedy on sám věčný v Životě Věčném, bude se neustále živit životem. To proto Bůh činí že se život pohybuje v pohybu života. To v poh...
	Bůh je Život, Bůh je Pohyb, a pohyb života je v Bohu: nic neexistuje mimo Boha. To co žena má v sobě a to co muž měl v sobě, to je živé; tedy v pohybu života, to co je živé v ženě, život, a to co je živé v muži, život, se dává...
	Pohyb života je všude kolem vás. Vy ho nevidíte, nedotýkáte se ho, ale je tam a nejste to vy kdo ho kontrolujete. Nikdo nemůže kontrolovat pohyb života, protože ten patří Životu Věčnému. Nemá věk, tak tedy minulost, přítomnost i b...
	Bůh je Přítomnost a stvořené děti patří Bohu: vše je v Bohu. Nemůže se rozdělovat to co patří Bohu, neboť ten celek je nerozdělitelný. Bůh má všechnu moc nad životem který je z něho. Je to Život který stvořil každý život,...
	Muž který dává část svého života a žena která svoluje aby v ní část jejího života přijala část muže, to je život který se setkává. Každá část života z každého jenž se setkávají je hmota, a tato hmota pochází z dokon...
	– Bůh je Věčný: žádný začátek, žádný konec, Život je on.
	– On je Moc: v něm vše existuje.
	– Ještě dříve než cokoliv bylo: vše bylo od věčnosti v Bohu.
	– Bůh je Moc: v něm se vše utváří.
	– Bůh je Život a ten Život se nepřestává dávat: on dává to co on je tvoříc.
	– Život je všude: je ve všem.
	– Nic není před Životem a nic není za Životem: vše je v Životě Věčném.
	– Bůh tvoří život: život je v Bohu.

	Když vás Bůh stvořil, všichni jste byli před ním. Protože není nic před Životem ani za Životem, proč říkat před ním? Bůh je ve svém Životě a vše to co stvořil je před ním: on vidí svůj Život který dává život. Tak tedy,...
	Každá část života muže nebo ženy je úplná, protože Bůh tam vložil svůj celek: život. Život v muži se dává za pokrm životu v ženě, a život v ženě se dává za pokrm životu v muži. Protože ta část života která byla v muž...
	Kdo z vás v sobě nemá život? To co z vás učinilo živé bytosti, to je život který se setkal. Muž dal to co pochází z jeho života a žena to přijala do svého života: dvě živé hmoty se živily životem v nich. Když některá hmota m...
	Když život v hmotě muže měl styk s životem v hmotě ženy, to se dal život v každé hmotě: tyto dva životy se daly za pokrm a byl tu už jen jeden život; a ty dvě živé hmoty se smísily aby tak činily pouze jednu hmotu, neboť ve styku...
	Proč chlapeček proč děvčátko? V životě je láska. Když síla života v muži se dává velkorysosti života v ženě, láska zahrnuje ten život dobrem, a síla života dává více místa životu který se usazuje mezi životy všech: je to...
	Vy máte v sobě pohyb života, neboť život je v pohybu a ten pohyb života je v Životě Věčném: Bůh je všude. Bůh ví co se děje ve vašem životě. Zná vaší minulost, vaší přítomnost a vaší budoucnost. Všechny vaše radosti, va...
	Každá osoba na zemi má v sobě život, a život se živí životem: je to láska v onom životě která činí že se život živí životem. Láska dává a láska dostává: dva životy se navzájem živily, a láska zahrnula dobrem jejich živo...
	Protože v sobě máte život a v životě láska k sobě přitahuje život, je to také tak s tím čím svolíte být ve vašem životě na zemi. Váš vnější život je ve vašem vnitřním životě a váš vnitřní život je v Životě Věčn...
	Myšlenka, pohled, naslouchání, řeč, skutek i cit jsou ve vašem životě a to co vy myslíte, na co se díváte, to čemu nasloucháte, co říkáte, co konáte a co pociťujete jsou vaše skutky života. Je v životě láska? Ano, láska je v ...
	Pochopte že jste všichni spojeni životem který má v sobě lásku. Vezměme si na příklad malé děvčátko které prožilo velkou bolest:
	«V den jejích narozenin když ji bylo sedm roků, její rodiče ji dali panenku. Když objevila že její dárek byla panenka, vyjádřila svou radost malým výkřikem a řekla jim: ’Ach! Děkuji tatínku, děkuji maminko. Od toho okamžiku co j...
	Následující den, její maminka vyrobila z krabičky od bot, malou kolébku a řekla jí: ’Vezmi si tento ručník, bude ti sloužit jako dečka’. Děvčátko uloží svou panenku a říká své mamince: ’podívej, maminko, jak pokojně spink...
	Během noci, ji vzbudí veliký rámus. Celá rozespalá, cítí že ji berou a nesou ven z domu. Kolem ní je plno pobíhání, když najednou si uvědomí, že její dům mizí v plamenech. Veliký požár zničil její domov. Ta malá holčička p...
	Její maminka ji říká: ’Neměj strach, všechno je dobré. Nikdo není v nebezpečí, tvůj tatínek i já jsme s tebou.’ Ale to děvčátko pláče dál a její maminka se k ní sklání aby lépe slyšela nesrozumitelná slova která vycház...
	Její maminka ji pevně stiskne do své náruče; nyní rozumí proč roní horké slzy a nemůže dělat nic jiného než ji milovat, neboť ví že srdce její malé holčičky je naplněno žalem.
	Z dálky se na tuto scénu dívá tatínek. Pozoruje jak velké je utrpení těchto dvou milovaných. Jak by se rád vrátil zpět a překontroloval stav elektrických drátů: ’Byl bych se mohl tomuto všemu vyhnout.’ Měl tušení že poplašn...
	Hasiči ve své práci učinili vše co mohli; jeden z nich se přiblíží k tatínkovi a říká mu: ’ Je to marná námaha, vše je v plamenech.’ Hasiči jsou tu společně aby konali svou práci, ale vědí že tato rodina toho moc ztratila. ...
	Vidíte, tato událost nezasáhla jen to malé děvčátko, všichni byli zasaženi protože jsou v životě, a v životě je láska. Tato událost se stala na zemi a vše co se stane na zemi je v pohybu života. Pohyb, je něco živého. Je to živo...
	Váš život je podobný tomuto moři. Jeden jediný z vás který žije svůj život, jej žije se všemi životy na zemi, tak tedy všechny životy jsou v pohybu. Jedna myšlenka, jeden pohled, jedno naslouchání, jedno slovo, jeden skutek nebo je...
	– Strom který roste na poušti, díky praménku vody, dostává svou stravu podzemní vodou z oázy: vše co je v této oáze bude mít užitek z toho stromu.
	– Stín, chládek, ovoce, rosa, listy, jeho větve a jeho kmen: ten strom dává to co je všemu co je kolem něho.
	– Kdyby přišel silný vítr a jedna větev toho stromu se zlomila: vše co je v té oáze to pocítí.
	– Jeho stín, jeho chládek, jeho ovoce, jeho rosa, jeho listí, jeho větve tak jako jeho kmen již nebudou stejné: méně stínu, méně chládku, méně ovoce, méně rosy, méně listí, méně větví a jizva na kmeni.
	– Vše co je z toho stromu tím je zasaženo: větve, listí, kmen i ovoce.
	– A to čím je pro něho i pro to co ho obklopuje je zasaženo: stín, chládek i rosa.
	– Život potřebuje všechno co žije v té oáze: v zemi, na zemi, ve vzduchu.
	– Život je aktivní, ten dává to co je dobré pro všechno co je aktivní: život živí život který je aktivní.
	– Strom je aktivní v životě: je živý.
	– Vše co je aktivní kolem stromu je v životě: je to živé.
	– Je to život ve stromu který uvádí do pohybu tyto elementy: strom který není v činnosti již nemá život, je suchý, nic neplodí.
	– Silný strom dává sílu tomu co ho obklopuje a slabý strom ochuzuje to co jej obklopuje: to co činí strom silným, je život a to co činí strom slabým, to je chudoba života.
	– Výživa stromu: to je podzemní voda.
	– To co je kolem stromu: strom vyživován podzemní vodou je také vyživován tím co je kolem něho, neboť voda živí to co je kolem stromu.
	– Strom a to co je kolem stromu se vrací do země: voda má kontakt s bohatstvím země, voda je také vyživována vším tím co je v zemi.
	– Život se dává a život se přijímá: vše je důležité v životě.

	V této oáze, když jedna květina zmizí, ten celek bude zbaven této květiny, toho co dostávala zevnitř a toho co dávala na zevnějšku. Tak je to také s onou větví která měla místo na stromě, ta změnila strom. Strom, bez té větve, j...
	Pochopte že skutky jedné jediné osoby promění tu osobu samotnou i ty kdo jsou s ní na zemi. Jednou proměněn, její život živí život těch kdo jsou s ní na zemi a život těch kdo jsou s ní na zemi živí život oné osoby. Jestliže jej...
	Váš život je neustále v pohybu vším tím co do něho vstupuje, neboť skutky života vás proměňují, a jednou proměněni, vy činíte skutky života s tím co váš život má v sobě: život. Život je v pohybu života, skrze lásku.
	Jste živí? Jestliže říkáte že jste živí, věřte že jste neustále v přetváření. Život, ten roste, ten se nezmenšuje. Je to život jenž dává růst, a Bůh vložil život do lidské bytosti aby tak rostla v lásce. Když byl život ...
	Život nemůže být mimo pohyb života, neboť život je v Životě Božím; tak tedy váš život nemůže být jediným životem v pohybu života: všechny životy jsou pospolu. Vy jste stvořeni Stvořitelem a Bohu stačilo jen pomyslet a vy jste...
	Kdo miluje svého bližního dává mu lásku. Tak jako kapky vody v moři, vy jste všichni proměňováni životem, jste v pohybu života v Bohu. Bůh vám dal lásku. Vy jste všichni spolu abyste žili před vaším Stvořitelem jakožto bytosti ...
	Pomyslete na vaše první rodiče, Bůh je stvořil ke svému Obrazu. Dostali lásku Boží do sebe a láska Boží je v Otci, v Synu a ve Svatém-Duchu. Láska Otce, Syna a Svatého-Ducha je tak silná že je nikdo nerozdělí: jeden jediný Bůh ve...
	V onom příběhu, to malé děvčátko potřebovalo lásku a je to láska v každém která se rozlila v každém aby tak každý byl její silou. Tu je láska kterou vy jste. Musíte to uznat aby tak láska Boží, která vás obývá, byla osvoboz...
	Jak můžete říct ’miluji Boha’ aniž byste také řekli ’miluji se v mých bratřích a v mých sestrách, jsem láskou pro ně tak jako oni jsou láskou pro mne’? Podívejte se co se děje ve vašem životě. Kolikrát, během vašeho ži...
	To já jsem vás naučil vše mi dávat a vy jste se ode mne naučili sebeodevzdání; nyní, vás vedu k tomu abyste vstoupili do poznání pohybu života v životě. Musíte si udělat čas abyste pochopili a tak dobře prožívali váš život v p...
	Kdo znal váš život ještě dříve než jste byli? Bůh. Kdo byl na Kříži aby vás osvobodil od nadvlády zla? Já, ten Ukřižovaný. Kdo vás otevírá světlu Božímu? Svatý-Duch. V pohybu života jste, a v pohybu života jste byli. Kdo d...
	– Bůh je Věčný, on nemá začátek: lidé jsou ti stvoření Boha Otce.
	– Stvořitel je Bůh: celé stvoření je v Bohu.
	– Já jsem Zrozený z Otce: jeho Vůle je ve mně.
	– Slovo jsem Já, Působení jsem já, Poznání jsem já, Vůle jsem já, Tvoření jsem já: jsem Činnost která uskutečňuje Vůli Boha Otce.
	– Vůle Boží je tvořit bytosti k jeho Obrazu: Bůh měl vždy v sobě to co chce tvořit.
	– Stvoření Otce mohou mít život jen jestliže jsou v Životě: můj Otec mi vše dal, všichni stvoření jsou ve mně, v Životě.
	– Stvoření mohou mít tělo jen jestliže Působení dává své Tělo z lásky: vše prochází mnou, Láskou Otce.
	– V Životě, měli být Stvoření Otce, a skrze Působení byli: ve vašem životě, vy jste, a skrze lásku, život působí v životě.
	– Já jsem Život a já živím život: vy jste v Životě, a život ve vás živí život každého.
	– Tvoře vás, činil jsem dílo mého Otce: vy jste stvořeni abyste konali díla která se líbí Bohu Otci.
	– Na zemi, se žádný z vás nemůže uskutečňovat jestliže neprochází skrze mne, Uskutečnění, které uskutečnilo Vůli Otce: před hříchem neposlušnosti, jste měli rádi konat pouze Vůli Otce na zemi tak jako v Nebi.
	– Vůle Otce je láska: vroucně milovat Boha, milovat dítě Boží kterým jste, milovat všechny děti Boží neviditelné i viditelné a milovat všechna díla Boží.
	– Od toho co nesete ve vašem životě poznání dobra a zla, váš následek je těžký unést: je to nevědomost.

	Ano, mé děti, před mým příchodem na zem, děti Boží nevěděly kdo je Bůh, kým byly ony, odkud přicházely, proč byly na zemi a kam měly jít po své pozemské smrti. Každý z vašich bratří a každá z vašich sester, mimo pokorné M...
	– Co živilo jejich život? Smrt.
	– Co jejich mrtvý život na zemi dával, skrze pohyb života, všem těm kdo byli v jejich mrtvém životě? Hnilobu smrti.
	– Mohli se milovat jako bratři a sestry a pomáhat si uchovávat se dobrými před tváří Pána? Byli toho neschopni, neboť láska je v životě věčném, a život věčný jim nebyl známý.
	– Jak mnoho utrpení poznali kvůli řetězům smrti! Kdo je přišel osvobodit? Já, Syn Boží.
	– Kdo měl užitek z mé přítomnosti na zemi? Oni a všichni ti kteří měli přijít po nich, neboť já jsem přišel zemřít na Kříži abych vás všechny spasil od smrti věčné.
	– Proč vás zachraňovat od smrti, zatímco jste ani nebyli narozeni? Viděl jsem všechny hříchy kterých se dopustíte.
	– Protože jsem přišel zemřít bera všechny vaše hříchy, byly vaše duše i vaše tělo očištěny? Ano, mé děti, má smrt na Kříži má neocenitelnou cenu: vše bylo očištěno.
	– Proč ještě hřešíte? Vaše láska není bezpodmínečná.
	– Proč vaše láska neměla užitek z očištění? Láska pochází od Boha, ta není nečistá, ale je na vás abyste milovali mou Oběť lásky.
	– Jak je možné že nejste schopni milovat mou Oběť? Nesete v sobě znamení strachu.
	– Co je to znamení strachu? Smrt.
	– Co činí smrt? Přerušuje život věčný.

	Znamení strachu vám brání žít jakožto bytosti úplně očištěné ode všeho hříchu. Symbolizuje hrůzu kříže. Protože ono znamení strachu pochází od Satana, on nechce aby děti Boží prožívaly lásku ke kříži, neboť on, Satan...
	Já jsem přišel zemřít aby tak všichni kteří miluji byli věčně šťastni, a vy jste byli osvobozeni od jha smrti. Smrt, ta je následkem hříchu. Hřích mučí duši. Duše která trpí je připravena o milosti. Milosti živí tělo. Těl...
	– Když vás Satan chce mít v tomto utrpení skrze strach, až se váš život bude dokončovat, což vás nechá zemřít aniž by na vás útočil strachem? Ne, neboť Satan bude znovu chtít abyste byli v utrpení.
	– Proč? Abyste nepociťovali lásku Boží i přes vaší podmínečnou lásku, lásku vašeho bližního kterou on má ve svém životě pro váš život a lásku ve vás která vám pomůže hledět na váš život.
	– Jaká bude úloha lásky ve vašem životě v den vašeho soudu? Zahánět strach.
	– Utrpení přitahuje utrpení? Ano, utrpení je v životě a život živí život.
	– Jak to že utrpení je v životě? To strachem je utrpení udržováno v životě.
	– Kdo může být vězněm strachu? Nikdo. Každý je svobodný říct ne něčemu co způsobuje utrpení.
	– Je strach pokušením? Ano. Vidět v někom zlo spíše než dobro, to je dávat více důležitosti zlu než dobru.
	– Což to není dobro jenž má ovládat zlo? Každá osoba má v sobě dobro a musí živit své skutky života láskou která ji obývá.
	– Není utrpení těch kteří strachu neříkají ne následkem? Ano, neboť utrpení se živí utrpením skrze strach, a utrpení je následek podmínečné lásky.
	– Mají v sobě lásku ti kteří nemilují Boha? Ano, všichni mají lásku Boží od svého stvoření.
	– Ti kdo znají podmínečnou lásku nejsou v nebezpečí že odmítnou život věčný? Ano. Ono znamení strachu bude živit utrpení, které jim zabrání bezpodmínečně milovat Život Věčný. Neboť čím více budete poznávat utrpení, t...

	Mé děti, vy se bojíte smrti a to vás udržuje slabými před utrpením, a protože nechcete trpět, Satan vám dává pociťovat utrpení aby vás tak učinil slabými před vaším životem. Když jste slabými, nekonáte to co máte konat. A to...
	Strach vás ochromuje. Bere vám to co potřebujete k tomu abyste milovali, a vše kolem vás se stává vůči vám-samým vzdálené a vaše nezávislost vám odnímá vaší sílu. Síla je v lásce. Satan ví že když milujete, konáte to o co v...
	– Proč smrt nemohla zadržet můj Život? Protože jsem zemřel z lásky.
	– Což má láska mohla zemřít? Ne, ta je věčná.
	– Co se stalo, když Svatý-Duch přišel na apoštoly v podobě ohně? Láska života se dala do pohybu v pohybu života.
	– Proč láska v pohybu života? Aby se vrátila k Bohu: Bůh vás žádá abyste ho milovali a abyste milovali svého bližního jako vás-samotné, a k tomu je třeba věřit ve věčnou Boží lásku.
	– Jak je možné že mnoho osob dnes nevěří v lásku Boží? Bůh nikoho nenutí aby jej miloval, každý je svobodný přijít ke mně, k Životu Věčnému.
	– «Kdo věří ve mne bude mít život věčný.» Tato slova znáte, proč tedy máte potíž pochopit že v těchto přítomných dnech ve vás působím? Je třeba chtít vidět aby se uvidělo lásku kolem vás.

	Je to láska jenž vám pomáhá pochopit že pouze moje Smrt vám dává postupovat vpřed k mému světu lásky. Byli jste slepí, a skrze bezpodmínečnou lásku, hle, jste schopni vidět a chápat že moje Oběť lásky z vás učinila bytosti l...
	Vy všichni jste vyživováni láskou. Děti mého Otce byly stvořeny k mému Obrazu: já v sobě nesu všechny děti mého Otce a vy v sobě nesete všechny vaše bratry a vaše sestry. Když přicházíte přijímat, dávám vám svůj Život, a v...
	Můj život je božský a já jsem Láska: z lásky, vy máte v sobě život a každý život má v sobě lásku. Jeden jediný z vás jenž jí mé Tělo, všichni dostávají ve svém životě, skrze lásku, v pohybu života, mé Tělo. Co obsahuje...
	Kdo je Láska? Bůh. Kdo je obýván Láskou? Vy, a skrze mne vy v sobě máte lásku. Bůh se nedá stvořit a láska se nedá stvořit. Bůh je onen Věčný a láska je od onoho Věčného. A Bůh vás stvořil a vložil do vás lásku která poch...
	Věčnost je ve vás. Když jste láskou ke mně a věříte že v pohybu života já živím život: každý život je proměňován láskou, a láska ta je věčná. Každý okamžik vašeho života okouší své věčnosti, a ti kteří jsou v poh...
	Váš věčný život vás všechny sjednocuje. Váš život je stejný jako ten vašich bratří a vašich sester. Pomyslete na všechny ty jenž jsou v Království Božím, ti jsou s Bohem: jejich život je věčný, neboť oni všichni řekli ano...
	Láska je živá. V Nebi, tam je láska a na zemi, je láska. Kde je láska? Láska je ve vás. Když v Nebi život v každém dítěti Božím chce vaše štěstí, je to z lásky že jejich život vám chce dávat lásku. Můžete přijímat tuto l...
	Chápete že máte jednu jedinou lásku a to je láska Boží? Bůh je váš jediný Stvořitel, váš jediný Bůh, a ten má nad vámi všechnu moc. Vy se musíte bát Boha z lásky, neboť mu vše dlužíte. Klanět se mu, uctívat jej, sloužit m...
	Jestliže se nebojíte vašeho Boha, nebudete vědět že je větší, silnější, mocnější než vy, tak tedy budete mít sklon o nic jej nežádat anebo jen o něco málo. Jestliže vám nezáleží na tom že byste se nelíbili Bohu, budete byt...
	Láska se vám neodnímá. Vy, stvoření Boží, vy jste láskou, neboť máte lásku v sobě skrze Boha, a nemůžete se odpojit od lásky leda že byste dali vaši duši Satanovi. Vaše duše patří vám, Bůh vám ji dal. A Satan nemůže ukrás...
	Smrt je neživá, sama od sebe nemůže proniknout do pohybu života. Když některá osoba dá svou duši Satanovi a když jiná osoba dá svou duši Satanovi, ony nejsou spolu spojeny tím faktem že daly svou duši. Smrt je sama, nemá spojení se...
	Duše pochází od Boha, ta je cele láskou jen pro Boha. Osoba která dala svou duši, duše zbavena své Lásky, svého Boha, trpí, a Satan, který ji nenávidí, si slouží životem v této osobě. Užívaje její život, tělo je otrokem Satano...
	Protože je pánem života těchto osob na zemi, užívá jejich života proti dětem života které jsou v pohybu života. Může použít život těch kteří se dali Ďáblu aby vstoupil do dětí Božích které činí zlo? Ne, nemá právo to u...
	Zlo které tyto osoby dané Satanovi činí v ničem neovlivňuje duši, ale jen tělo, neboť je to tělo které je podmaněno hříchu. A proto si Satan slouží mocí života těchto osob aby zasáhl děti Boží aby tak zlo bylo v nich. Když dě...
	Mé děti, dobře následujte těchto slov. Vy všechny jste dětmi Božími a váš život je v pohybu života skrze lásku: život živí život, tedy jste všechny spolu. V životě, jsou děti které konají dobro a děti které páchají zlo i p...
	Ti kdo páchají zlo a kdo nevěří v Boha, zatím co mají lásku ke svým blízkým: jejich skutky života jsou v pohybu života, skrze lásku, ale protože nemilují Boha, nemohou mít prospěch ze síly kterou uděluje láska. Protože nemají p...
	Ti kteří milují Boha, ale nechtějí zachovávat desatero přikázání Božích: jejich skutky života jsou v pohybu života, skrze lásku; protože nezachovávají zákony Boží které jim přinášejí lásku, nemají užitek ze síly kterou u...
	Ti kdo milují bezpodmínečně v pohybu života, skrze lásku je podpírají. Protože se Bůh dal za ně, oni se dávají za ně. V lásce každého, je to co je důležité pro každého: moje láska. Ti kdo milují se naučili, skrze mou Oběť, ...
	Ti kdo se dopouštějí vážných vin před Bohem, ti kdo činí svatokrádeže, ti kdo úmyslně škodí duši druhého, ti kdo chtějí uhasit víru, zatímco jejich duše ještě patří Bohu, jsou rdoušeni jejich znetvořenou pravdou. Jejich du...
	Život je silnější než smrt. Moje děti, mějte sílu udržovat se láskou, neboť v pohybu života, vaše láska je stravou pro život všech dětí Božích. Jejich život a váš život nesmějí být mimo moc. Ano, říkám moc, neboť když ...
	Láska přemohla zlo. Na zemi tak jako v Nebi, láska má tu samou moc, ale jestli si myslíte že je v tom rozdíl, jste to vy kteří jej činíte, protože nemilujete tak jak byste měli milovat. Bezpodmínečná láska v dětech Božích na zemi ...
	Mé děti, musíte se milovat bezpodmínečně abyste tak měly užitek z této moci, neboť vaše láska a láska v Nebi musí být jen jedno. To mocí lásky já, Syn Boží, jsem přemohl zlo. Opět jsem dal bezpodmínečné lásce ve vás místo,...
	Co se stane v životě těch kteří zraňují život všech dětí Božích když vy je dále milujete tak jako Bůh je miluje a vás miluje? Protože jste v souladu s nebeskými anděly, všichni vaši bratři a sestry z Nebe, z očistce, ze země,...
	Miluji vás a moje láska k mému Otci je nezměřitelná. To já jsem vám vydobyl vaší lásku. Vy jste urazili Boha Otce, a já z lásky k mému Otci, jsem tuto urážku napravil. Mé děti, s kterou láskou jsem napravil tuto urážku? S jeho l...
	Pochopte že láska kterou jste je čistá skrze Lásku kterou je Syn Boží. Když vám říkám že vás miluji, je to můj Otec který vám to říká. On je Vůle, já jsem jeho Vůlí. Vše prochází k Otci skrze mne. Já činím že se život ...
	Mé děti, nepochybujte o moci lásky v pohybu života. Ve vás je láska a je to váš Nebeský Otec který do vás vložil svou lásku. Skrze lásku, život živí každý život: váš život živí každý život a každý život vás živí prot...
	Vaše láska oslabená onou pochybností ovlivňuje každý život v pohybu života. Pochopte že skrze lásku, život živí každý život: to je moc lásky, a tato moc pochází z lásky Boží ke všem jeho dětem. Jestliže, ve vašem životě j...
	Jestliže vaše skutky života znají pochybnost, je to proto že v pohybu života skutky života v pochybnosti živily váš život. A jestliže vaše láska se opět nestane bezpodmínečnou, ta pochybnost zůstane ve vašem životě, v pohybu živ...
	Podmínečná láska ve vás je vaší slabostí. Kdybyste mohli vidět stav vašeho života když jste v pochybnosti, viděli byste se jako slepá bytost, hluchá a ochrnulá. Ano, máte údy, ale ty jsou ochrnulé kvůli lásce která je ochrunlá ...
	Vy v sobě máte moc lásky abyste byli šťastni na zemi jako v Nebi, ale kvůli vaší nevědomosti vůči lásce, vy nechápete tuto moc ve vás pro každého. Dokud zůstane jedno jediné dítě Boží v nevědomosti o moci lásky která jej obý...
	Moje děti, já na vás nechci abyste se naučily tuto modlitbu zpaměti. Ve vás, je pohyb života, a skrze lásku, vy jste právě obdržely milosti lásky které byly dány každé osobě která četla tuto modlitbu. Když jste četli tuto modlitb...
	Já jsem Přítomnost a to co konám, to konám s tím co jsem. Vy, vy nemůžete konat to co já konám, proto vás žádám abyste mi důvěřovaly, a konejte to co máte konat. Já vezmu váš život i to co konáte aby tak váš život byl mým ...
	Já jsem Působení Otce. Dávejte mi rádi svůj život, já vám dávám pokoj. Ten je ve vás a činí z vás bytosti pokoje, a ti kdo jsou v pohybu života jsou živeni pokojem. Jsem Láska, a skrze vaše ano Lásce, jednoho dne bude pokoj v kaž...

	CO V SOBĚ MÁTE?
	Skrze Stvořitele, je ve vás láska která pro vás je nutná abyste mohli živit ty kteří jsou s vámi na zemi. Tyto spisy které vám přinášejí světlo živí váš život. Nejsou jen pro vás, vy jste všichni spolu abyste žili na zemi kon...
	Úplně na začátku, před vaším zrozením na zemi, jste byli v Synu Božím. Já jsem Věčná Láska a každý v sobě měl mou lásku. Můj Otec do vás vložil svou lásku, a míra jeho lásky v každém byla unikátní. Nebyly dvě, tři nebo...
	Já jsem Svrchovanou Bytostí vašeho života. Od vašeho příchodu na zem, ještě stále máte lásku bez síly. Já jsem dal svůj Život za každého z vás, a i přes vaše očištění vaše láska nenalezla svou věčnou míru. Co jste uskute...
	Pokračujme ve vaší věčné výchově. Byli jste stvořeni z lásky. Tedy láska je ve vás tak jako vzduch je kolem vás. Pozor, uvědomte si co se ve vás děje když vdechnete příliš mnoho vzduchu: točí se vám hlava. Je důležité kontro...
	Ti kteří jsou v Bohu vědí že láska je důležitější než všechno ostatní. Jestliže je láska nepřítomna, nebude tu shoda mezi mými slovy a vaším přijetím, neboť se vše pomíchá jak to bude do vás vstupovat. Vezmu si tedy tento ...
	Láskou jsem já. Jsem Ten Který Je. Mám v sobě milosti kterých je vám třeba k tomu aby váš pokoj byl trvanlivý. Je tedy na vás abyste se ke mně přišli nechat naplnit světlem, a uvědomíte si že pokoj vám může být dán pouze Bohem...
	Být tím čím máte být z vás činí děti připravené nechat do vás vstoupit tato slova která čtete. Čím máte být? Hodnými dětmi před oným Věčným. Je naléhavé vědět co je pro vás dobré, neboť žádné z dětí Božích nesm...
	Je to Bůh který vás stvořil a který stvořil každou věc. Vesmír i jeho obsah patří Bohu i to co je za vesmírem patří Bohu. Země je ve vesmíru, vy jste tedy na zemi protože to Bůh chtěl. Přítomnost lidské bytosti na zemi byla cht...
	Bylo zlo vždy na zemi? Ne, vše co Bůh stvořil, to stvořil s jeho bezpodmínečnou láskou, a Bůh je Láska. Bůh stvořil zemi a země byla bohatá na krásu. Vše co bylo na zemi bylo k zemi dobré a země byla dobrá ke všemu stvoření.
	Když Bůh chtěl mít Adama a Evu na zemi, existovalo na zemi zlo? Ano, země byla obývána zlem. Bůh stvořil neviditelné duchy. Všichni andělé byli dobří. Když se Dokonalá Hmota ukázala před neviditelnými duchy, Bůh dal uvidět svou ...
	– Přišli zrovna obývat zemi? Ne, hmota v Bohu poznávala čas stvoření. Tak jako pro vaše první rodiče, Bůh sám znal čas kdy měli být na zemi. Když Bůh stvořil vesmír, mezi každým uskutečněním se čas znásobil, neboť to co m...
	– Co se stalo se stvořením Božím na zemi? Satan a jeho andělé kteří jej následovali dali vniknout zlu do tvorů nižších než děti Boží které měli přijít na zem. Deformace, upadání, zlo se šířilo.
	– Dal Bůh zemi poznat její následky? Ano, země přijala spravedlnost Boží, neboť zlo na zemi bujelo. Zloduchové rozsévali svůj jed, a Bůh dal poznat následek zla všemu co ztratilo svou krásu.
	– Když se země vzpamatovala ze svého protivenství, zmizelo zlo ze země? Ne, zloduchové dále deformovali a otravovali to co bylo na zemi.
	– Měla země své vlastní obyvatele? Ano, nečistí duchové mutací sloužíce si zvířaty učinili bytosti, které měli lidské vzezření.
	– Měly tyto bytosti které měly lidské vzezření inteligenci? Satan a jeho zloduchové mají velmi temnou inteligenci. Uměli vybrat mezi zvířaty ta která měla instinkt seskupování. Když jejich mutace byla dokončena, oni ovládli tyto p...
	– Když Adam a Eva byli stvořeni na zemi, byli jako oni? Ne, Adam a Eva měli poznání Boží. Věděli že byli stvořeni Bohem, a že Bůh k nim byl dobrý. Byli na místě chráněném Nejvyšším, a padlí andělé neměli moc nad tímto mí...

	Na zemi, vy všichni v sobě máte ano a ne, a to z vás činí svobodné bytosti přijmout to co je pro vás dobré anebo odmítnout to co pro vás není dobré. Před vaší neposlušností, vaše bytost se vznášela v bezpodmínečné lásce k Bo...
	Vaše bytost v Dokonalé Bytosti byla v poznání lásky, neboť všechny vaše skutky života byly láskou k Bohu. Čím více jste byli v poznání tím více jste vstupovali do bezpodmínečné lásky, čím více vás láska přijímala tím víc...
	Moji maličcí, vy jste ztratili toto poznání kvůli urážce učiněné Bohu. Vaše svoboda byla ve vás a vy jste si všichni zvolili vaší vůli a ne Vůli Boží. Jste dětmi Božími a Bůh je váš Otec, on k vám je pouze láskou. On vás n...
	• Jestliže někdo zneužívá vaší trpělivosti, on vás žádá abyste byli trpěliví.
	• Jestliže vám někdo lže, on vás prosí abyste ho nesoudili.
	• Jestliže je někdo nešikovný, on vás prosí abyste mu pomohli.
	• Jestliže je někdo sobecký, on vás prosí abyste se s ním rozdělovali i když on to nedělá.
	• Jestliže někdo zabije jedno z jeho dětí, on vás prosí abyste odpustili.

	On nehledí na vinu vůči vám, on hledí na své dítě které potřebuje pomoct, a hledí na lásku která z vás vychází aby mu přišla na pomoc. Váš Nebeský Otec neschvaluje zlo které činí jeho děti a on nesoudí jejich špatné chová...
	– Úplně na začátku, když vaše první rodiče byli stvořeni na zemi, vy kteří jste byli dokonalí v Bohu, vy kteří jste měli neomezené poznání, mohli jste podepřít Evu když byla pokoušena Satanem? Ano, neboť jste všichni věděl...
	– Jak je možné že jste věděli o tomto pokušení proti Evě když jste ještě nebyli na zemi? V Bohu, vše je vznešené: nic se nevyrovná Bohu. On je vševědoucí, všemohoucí, všudypřítomný: on ví vše, může vše, je všude. Je Al...
	• Láska nerozděluje své bytosti lásky: byli jste spojeni láskou.
	• Láska dává vidět světlo: vaše poznání o tom co se stalo pocházelo ze světla Božího.
	• Láska neskrývá pravdu: Láska vám dala svobodu poznávat.

	V Bohu, jste byli spojeni s Adamem a Evou skrze lásku a na zemi Adam a Eva byli spojeni s vámi skrze lásku kterou měli ve svém dokonalém nitru, neboť jejich láska k Bohu byla bezpodmínečná. To láska vás spojovala, taková byla Vůle Bož...
	– Z lásky, v Pohybu Života jste živili vaší bezpodmínečnou láskou život Evy a její život dostával lásku: její život se živil láskou. Když Eva naslouchala slovům Pokušitele, bylo to proto že potřebovala poznávat? Ne, protože ...
	– Ale byla tato cizí slova která byla slyšet dána Bohu? Naslouchání je skutkem života, je součástí života všech živých dětí. Aby život přijmul to co je na zevnějšku, život poznává čas lásky a je to láska která ponoří to...

	Satan věděl že v ní byla láska a že mu bylo třeba vyčkat na dobrý okamžik, proto k ní dále mluvil užívaje svou lstivost aby tak nemohla poznat jeho slova bez lásky. Protože se Satanovi podařilo přivést ji k tomu aby se s ním dala ...
	– Proč nezůstala daleko od nebezpečí? Satan k ní dále mluvil s ještě větší lstí: užíval slaďounká slova. Eva byla před těmito klamnými slovy a naslouchala jim. Mezi těmito lstivými slovy a nasloucháním, byl tento čas lásky ...
	– Vy kteří jste byli v Bohu, a Adam který byl na zemi, mohl život, skrze lásku, v pohybu života být živen tím co měla Eva ve svém životě? Ano, mé děti. Láska přivádí do života to co život má v sobě. Tudíž, v pohybu života,...
	– Mohli jste pomoct Evě zachovat se dobře? Ano. Děti Boží v Bohu měly poznání o této stravě kterou přinášelo ono mámení, a protože vše procházelo skrze bezpodmínečnou Boží lásku, dávaly Bohu to co je Boží, a skrze lásku, ...
	– Utrpěla láska dětí Božích proměny vzhledem k Evě? Ne, mé děti. Láska dětí Božích zůstala nedotčena, neboť vaše bezpodmínečná láska zůstala neporušena vůči Bohu, k vám-samým i k Evě, matce všech dětí které se měl...
	– Zůstala Eva věrná sobě-samé? Ano, i když její srdce mělo jednu slabost kvůli těm slaďounkým slovům kterým naslouchala.
	– Co se stalo se životem Evy? Přesto že se život Evy živil dokonalou láskou dětí Božích, skutečností že ona naslouchala těmto klamným slovům, její srdce se oslabilo, a v onom čase lásky kdy láska ponořila to co slyšela do jej...
	– Byl Adam, který nevěděl co se stalo, ovlivněn nečistým skutkem života Evy? Skutek života Evy nemohl ovlivnit skutky Adamova života, k tomu by bylo bývalo třeba aby alespoň jeden jediný z jeho skutků byl zasažen zlem, a to nebyl.
	– Učinil Bůh aby Adamova láska k Evě zeslábla? Ne. Adamův život patřil Bohu a Bůh miloval Adama tak jako miloval Evu. Bůh mu dával lásku a zahrnoval ho pozorností, neboť Adam v sobě nesl semeno života: každý život měl přijít n...
	– Co bylo Adamovou slabostí? Když se Eva přiblížila k Adamovi, on ji miloval takovou jaká byla: žena kterou mu Bůh dal aby se množili na zemi. Adam miloval Evu a Eva milovala Adama: milovali se před Bohem. Když se jeho oči setkaly s oč...
	– Byl již dříve Adam před nějakou volbou? Ne. Vše co myslil, viděl, slyšel, říkal, konal, pociťoval bylo jen láskou k Tomu kdo mu dal myšlení, zrak, sluch, řeč, činnost a cítění. Nepotřeboval si volit, Bůh jej ve všem zahrnov...
	– Co je příčinou této vůle, zatím co láska ve vašem životě v Bohu byla ve své síle? Když Bůh chtěl stvořit své děti s jeho Hmotou, všechny děti Boží v Bohu měly tu samou bezpodmínečnou lásku. Pouze dokonalá láska živila...

	Mé děti, v čase lásky, láska ponořila do života Adama to co bylo před ním. Adam měl před sebou tu kterou mu Bůh dal: lásku, Jeho láska k ní byla dokonalá, ale ona, ta Bohem pro něho vyvolená, nesla v sobě něco co na okamžik poru...
	Bezpodmínečná Adamova láska vás živila láskou, neboť Bůh jim řekl: «Množte se». On v sobě měl to co vám bylo třeba k tomu abyste přišli na zem: část jeho života, a Eva v sobě měla část jejího života pro vás. Adam, ten prv...
	V tomto okamžiku, Adam také nemohl být živen vaší bezpodmínečnou láskou. Skrze lásku, v pohybu života váš život který nedostal lásku Adamovu poznal trhlinu: láska dětí Božích bez lásky každého měla trhlinu. Adam, onen první ...
	Mezi okamžikem pohledu a okamžikem přijmutí poznání dobra a zla, byl v Adamovi čas lásky kdy láska ponořila do jeho bezpodmínečné lásky to co viděl v pohledu Evy. Adam se díval na něco jeho životu cizího: na stravu která nepocház...
	A Eva, přesto že v pohybu života, skrze lásku, život dětí Božích v Bohu živil její život dokonalou láskou Boží, ona použila své svobody: chtít dát své poznání Adamovi. Tento skutek života pocházel od ní: její duch byl její,...
	– Učinil Adam volbu? Protože miloval Boha a miloval tu kterou mu Bůh dal, učinil volbu: chtít se líbit Bohu chtěje se zároveň líbit Evě. Adam učinil volbu raději než by vše dal Bohu, a jiné poznání než poznání dobra vstoupilo d...
	– A vy, ve vašem životě v Bohu, poznali jste tento skutek života? Ano. Bůh neodděluje své děti na zemi od svých dětí v něm.
	– Podpírala vaše bezpodmínečná láska lásku Adamovu? Vaše dokonalá láska mu dala sílu snést ono pokušení.
	– Poznala vaše bezpodmínečná láska nějakou slabost? Ano. To co bylo poznáno ve vašem životě v Bohu si razilo svou cestu: láska která byla dokonalá v životě v Bohu a poznání že vaše láska nebyla ve své dokonalosti, když jste ne...
	– Jsou vaši první rodiče, kteří měli poznání Boží, ale kteří vstoupili do nedokonalého poznání sami, kteří učinili volbu? Ne, neboť skoro úplně všechny děti Boží učinily volbu.
	– Kdo měl přijít na svět skrze Adama a Evu? Vy, neboť vy všichni jste byli v Bohu, a láska vás spojovala.
	• Skrze lásku, jste byli spolu: Adam, Eva a vy v Bohu.
	• Skrze lásku jste věděli o těchto událostech.
	• Skrze lásku, život živil život Evy i přes její neposlušnost.
	• Skrze lásku, život živil život Adama a jeho láska k Evě se nezmenšila.
	• Skrze lásku, život živil život Adama zatím co on si volil svou vůli.
	• Skrze lásku, život živil život a vaše dokonalá láska jim nemohla přijít na pomoc.
	– Proč vaše dokonalá láska jim nemohla přijít na pomoc? Protože ve vás byla vaše dokonalá láska a nedokonalá láska.
	– Jaká je tato nedokonalá láska? Vaši rodiče jsou Adam a Eva na zemi a vy všichni jste jejich potomci. Láska z vás učinila děti lásky, taková je Vůle Boží: milovat Boha a milovat se všechny dokonalou láskou. Tato láska byla ve va...


	Mé děti, vaše bezpodmínečná láska v nich měla místo, a protože vy jste milovali Adama a Evu opravdovou láskou, když si oni vybrali, jejich podmínečná láska, dostala místo ve vás, proto když jste na zemi vy milujete tak jako vaši p...
	• Bůh je láska: on svolil aby váš pohled lásky spočinul na štěstí vašich rodičů kteří měli zalidnit život na zemi.
	• Bůh je dobrý: on znal co budete pociťovat k vašim prvním rodičům, a vložil do vás vše co vám bylo nezbytné poznat k tomu abyste poznali že je to Bůh který vás stvořil.
	• Bůh je milosrdenství: on vám dal svého Syna aby vás přivedl zpět do dokonalého stavu vašeho stvoření.

	Mé děti, to mocí lásky vy můžete odrazit zlo které vás chce zasáhnout. Láska byla ve své plné moci když bezpodmínečná láska dětí Božích činila jen jedno, a láska bude ve své plné moci až bezpodmínečná láska dětí Boží...
	Ať zlo vstoupí do některého dítěte Božího zlým skutkem života, jeho láska která je podmínečná se stává láskou bez síly, je to tedy slabá láska která se nachází mezi množstvím silné lásky. Přesto že učinilo zlý skutek ...
	A ať některé jiné dítě Boží je v pokušení, i když v pohybu života moc lásky není ve své plné moci kvůli dětem Božím na zemi které již nemají ve svém životě bezpodmínečnou lásku, láska působí. Proč? Protože když dět...
	V pohybu života, skrze lásku, bezpodmínečná láska a láska podmínečná v dětech Božích živí život těchto dvou dětí stravou lásky: to je síla lásky. Skrze lásku, v pohybu života jejich skutky života, které byly živeny díky s...
	Mé děti, skrze lásku, v pohybu života všichni, po vaší volbě, jenž byla to že jste si zvolily lásku vašich rodičů raději než bezpodmínečnou lásku Boží, jste byly živeny bezpodmínečnou láskou. Láska jednoho děvčátka zůsta...
	– Znal Bůh volbu každého ze svých dětí a následky této volby v jejich životě na zemi, dříve než je podrobil zkoušce lásky? Ano, Bůh je všemohoucí, vševědoucí a všudypřítomný, on věděl kdo zůstane dokonalým, a protože c...
	– Protože Bůh vše ví, dostali oni sílu před svou volbou? Ano, každé stvořené dítě které mělo projít touto zkouškou bylo živeno bezpodmínečnou láskou Marie, protože její bezpodmínečná láska neměla ztratit svou sílu.
	– Věděla čistá Maria co se v ní děje? Ne, Bůh nezjevil ani jí a ani žádnému z jeho stvořených dětí že mají projít zkouškou. To po zkoušce lásky Bůh ukázal svou bezpodmínečnou lásku na bezpodmínečné lásce čisté Marie,...
	– Během této zkoušky, reagovalo každé dítě Boží v Bohu stejně na lásku která se usazovala v Adamovi a Evě? Ne, každý měl v sobě sílu lásky. Skrze onu sílu lásky jejich volba poznala sílu přitažlivosti. Tuto sílu jste pocít...

	Bůh dokazuje svou bezpodmínečnou lásku ke každému z vás, a každý z ní má užitek podle toho čím je. Ano, jste všichni spolu, ale každý má svou míru lásky. Ať jste poučeni mocí Boží, každý je svoboden nechat v sobě proudit t...
	To skrze lásku, všichni dostávají v pohybu života to co má každý v sobě. Mé děti, v tomto okamžiku, skrze lásku, v pohybu života vás Bůh poučuje, a váš život je živen Věčným Životem. Nechat se poučovat Bohem, to je nechat se...
	Všechny vaše skutky života přinášejí stravu každému ze stvořených dětí, tedy ’každý pro každého’; to je to co musíte žít aby vaše dobročinná díla nebyla neplodná. Kdo miluje svého bližního miluje svého Stvořitele a k...
	– Proč na tom Bohu tolik záleží abyste se milovali? On do lásky vložil svou moc, a jeho láska je ve vás: vy v sobě máte moc Boží, a když se milujete tou samou láskou můžete si sloužit jeho mocí. Bůh z vás učinil své děti, a t...

	Všichni stvoření duchové a všichni stvoření lidé jsou v Lásce. Neviditelní i viditelní stvoření mají v sobě lásku Boží, a to s láskou Boží mohou dávat všem lásku. Protože láska to je dávat, každý tvor má dávat; takto, t...
	Neviditelní duchové poslouchají Boha, jsou v Lásce, a milují to co Bůh stvořil. Protože je v nich láska, mezi nimi kraluje dokonalá láska. Dokonalí duchové jsou před Dokonalým Duchem, a Bůh dal každému svou moc. To v dokonalosti Bo...
	– Neviditelní duchové všechno vidí? Čistí duchové jsou neviditelní a oni vidí všechno co je v neviditelném i ve viditelném.
	– Když vy se díváte na posvěcenou Hostii, můžete vidět Boha který se vám ukazuje pod podobou konsakrovaného chleba? Ano, mé děti, můžete.

	Já jsem Bůh a podle vaší víry vy můžete vidět Toho který vám řekl abyste v něho věřili: «Kdo jí mé Tělo a pije mou Krev má život věčný». Jestliže věříte že jsem před vámi, vaše oči vidí mou Vůli, vaše oči vidí V...
	Vy říkáte že je třeba věřit aby se vidělo: tento skutek života škodí Božímu dítěti. Bůh vám dal svou sílu lásky všem svým stvořeným dětem. Je to Bůh před vámi. Jestliže věříte v Boha, vložíte vaší důvěru v Toho kt...
	– Od čeho bude chráněno vaše přesvědčení? Od vás-samých, protože dáte Bohu to co nevidíte a nechápete, a Bůh vám otevře oči abyste viděli jestli to co se vám ukazuje je proti vám. Vaše víra je ve vaší podmínečné lásce a...
	– Máte v sobě to co je vám třeba abyste viděli všechny skutky života vašeho bližního a ty vaše? Ne, moji maličcí, protože v sobě máte podmínečnou lásku. Pouze můj Skutek života vás činí schopnými vložit do mne všechny sku...

	Zopakujme to. Před vámi, je neviditelné, a vaše oči utvořené z hmoty nemohou vidět to co není hmota, ale vaše láska vám může dát uvidět ve vašem životě to co je možné. Vaše láska se nemůže vložit na váhu aby se poznalo váh...
	• Někdo z vás přijímá společnost jedné osoby i přes její tvrdá slova, zatím co vy, vy jste neschopni zůstat v té samé místnosti jako tato osoba kvůli jejím tvrdým slovům. Toto dvojí cítění života se dá poměřit způsobem j...
	• Láska kterou pociťujete k Bohu se dá změřit. Někteří mě milují tak silně že přijímají milovat osoby které je zesměšňují. Ono zesměšňování je nezasahuje, odevzdávají se Bohu. Jejich důvěra v mou Vůli jde před jejich ...
	• To co bylo neviditelné se stává viditelným. Oni vidí a chápou že jen ti kdo přijímají svého bližního takového jaký je, jsou schopni si odpustit a milovat své vlastní skutky života které já, Spasitel, jsem očistil. Skrze jejic...
	• To co se vám zdá nemožné, je to co nevidíte a to co nevidíte, se vám zdá nepochopitelné. Bůh který si sloužil hmotou chleba a vína aby vám dal pochopit že jeho Život, ten vám on dává:
	– Můžete věřit že Bůh vám dává svůj život v neviditelném slouže si hmotou která pochází od něho aby vám dokázal že vás miluje bezpodmínečnou láskou? Mé lásce, vy věříte, ale nevidíte ji; mou Přítomnost vy vidíte, al...
	– Proč? Vaše láska je podmínečná. Pomyslete na vaše skutky života které živí, skrze lásku, v pohybu života život všech dětí Božích na zemi aby tak byly láskou.
	– Jsou vaše skutky života láskou? Ano, jestliže vaše skutky jsou konány s vaší dobrotou, nebo ne, jestliže jsou konány s vaším utrpením. Vaše dobrota se měří vašimi skutky života i vaše utrpení se měří vašimi skutky života...
	– Když vy myslíte na ty kdo jsou ve válce, vy víte že tam je utrpení a vy víte že bylo třeba aby přijali zabíjet, neboť v čase války je třeba zabíjet aby se nebylo zabito. Co to je tedy za reakci ’můj život nebo tvůj život’ ...

	• Ti kdo zabíjí z nenávisti činí skutky života proti životu; oni si berou život, protože skrze lásku, v pohybu života se vše vrací k osobám které činí skutky života proti životu. Vede je zlo které je v nich: oni se nemilují, ne...
	• Ti kdo zabíjejí aby tak učinili pokojnější život ostatním činí skutky života pro život. Skrze lásku, v pohybu života jejich skutky života živí život všech dětí Božích, i toho který se nachází před nimi, zatím co ta oso...

	Za dávných časů, Bůh ochraňoval maličké, ty kteří zůstali věrní jeho lásce aby tak přežili, a tím že jim dal zbraně aby se bránili před těmi kteří je chtěli zabít on uchoval své maličké pro lepší svět. Bůh miluje vše...
	Bůh zachránil život který nebyl ztracený. Skrze lásku, v pohybu života děti Boží které bojovaly aby zachránily Boží děti bojovaly aby zachránily život. Skrze lásku, v pohybu života jejich skutky života nesly stravu lásky, a tato ...
	Já jsem dal svůj Život abych zachránil všechny děti mého Otce, a všechny v sobě měly mou lásku která zachraňuje. Všichni ti kteří žili, kteří žijí a kteří budou žít jsou dětmi mého Otce. Ať se narodili před vámi nebo př...
	– Což já nechávám své děti v tomto čase bez mé Přítomnosti u nich zatím co jsou ve válce, poznávají epidemie, nebo prožívají nějaké otřesy? Já vás zahrnuji láskou, tak jako je zahrnuji láskou, a skrze lásku, v pohybu život...
	– Živily vaše dobré skutky života také skutky života dětí Božích které se narodily dávno před vámi? Ano, moji vyvolení. Vy máte každý vaší vlastní míru která patří vám-samým. Protože váha vaší míry byla na výši va...

	Láska činí každého svobodného, ale je to láska která dává svůj soulad životu každého. Když děti Boží nechtějí konat dobré skutky života, je to láska která pochází od Boha jež respektuje jejich volbu. Oni si škodí a škod...
	– Jak by láska v životě tohoto dítěte, mu mohla dát pochopit že není na svém místě? Láska je v životě a život se pohybuje: láska v životě tohoto ztraceného dítěte bude hledat dítě Boží kterým ono je v něm, a ukazujíc mu ...

	Každý skutek jeho života vstoupí do času lásky, a láska ponoří do jeho lásky každý skutek života: tyto okamžiky, on prožije. Jestliže přijme učinit nějaký špatný skutek života, tento skutek života ponese stravu bez lásky, a s...
	V čase lásky, kdy láska ponoří jeho skutek nečistého života do jeho lásky, dítě Boží kterým on je bude musit učinit volbu: odmítám to pokušení nebo ho přijímám. Když znovu přijme to učinit, bude dále trpět. Má v sobě lás...
	Satan je Zlo, uvádí jej do pokušení aby tak nebyl schopen se milovat. To s jeho úskoky on vyprovokoval situace ve kterých se Boží dítě nacházelo aby tak vstoupilo do poznání zla. Žádné Boží děti nemají vstupovat do tohoto poznán...
	Od toho co vaši první rodiče si zvolili svou lásku raději než bezpodmínečnou lásku Boží, jejich oslabená láska vás zasáhla, a vy jste se nechali zasáhnout jejich slabostí protože jste to vy kdo jste si zvolili lásku vašich rodič...
	– Když jste se počali v lůně vaší maminky, byla vaše míra dokonalá? Než jste přišli zaujmout místo v lůně vaší maminky abyste se tak narodili na zemi, váš život byl živen čistým poznáním. Nic v tomto poznání nebylo nedoko...
	– Uchovala si tato míra svou sílu když se vaše tělo utvářelo v lůně vaší maminky? Ano, vaše míra lásky byla dokonalá. Když každá část těla každého z vašich rodičů utvořila jen jedno tělo, váš život vstoupil do tohoto ...
	– V části těla každého z vašich rodičů, tam byla strava všech skutků života vašeho tatínka a vaší maminky; tak tedy, vy jste v sobě měli jejich stravu, živila jejich strava ve vašem životě vaše skutky života? Jste to vy kdo j...
	– Znamená to že zlo v jejich stravě nemohlo otrávit vaše skutky života? Zlo nemůže mít moc nad skutky života leda že by ten život přijal to zlo. Vaše skutky života jako: myslit, poslouchat, dívat se, mluvit, jednat a pociťovat nemo...
	– Jak je možné že v lůně maminky tělo některých dětí má anomálie, když nečinily zlé skutky života? Protože jejich rodiče měli v jejich těle anomálii nebo anomálie kvůli špatnému fungování hlavních orgánů, to zasáhlo t...
	– Pociťují tyto děti od narození nelibost ke svému tělu? Ne, přicházejí na svět jakožto láska: láska k sobě-samým, ke svým rodičům a k těm kteří je obklopují.
	– A ty které nejsou chtěné maminkou nebo tatínkem, nebo oběma rodiči, pociťují toto odmítnutí? Mé děti, Bůh je láska. On vložil do všech svých dětí lásku která pochází od něho. Žádné dítě v lůně maminčině nesoudí, ...
	– Ve kterém okamžiku jejich života ony pocítí utrpení? Jakmile jsou schopny přijmout nebo odmítnout to co vidí a co slyší, ne před tím. Když jsou v lůně maminky, mohou vnímat silné zvuky.
	– Mohou být postiženy nějakým způsobem? Protože si nejsou vědomi zla, zlo se jim nemůže dát poznat; ale, mohou v sobě potlačit to čemu nerozumí. A tak, uchovají ve své paměti, zvuky, naslouchání, pohledy, slova, skutky i pocity j...
	– Kdy se projeví tato utrpení? Když budou konat skutky života bez lásky. Rodiče a osoby jim nablízku které jsou v pokoji živí skutky života svých dětí stravou lásky, a děti bohaté na lásku jsou chráněny od toho co neznají. Ale ...
	– Znamená to že jejich skutky života se začnou živit stravou těchto zlých skutků života? Ne, neboť k tomu by bylo zapotřebí aby přijaly konat zlo. Jejich myšlení, jejich pohledy, jejich naslouchání, jejich slova, jejich pohyby a je...

	Mé děti, když váš život poznal zlo, a to zlo se ve vás umístilo, dobro již nemělo všechno místo. Ve vás, již byla dvě poznání, tedy dvě místa: dobro a zlo. Protože nemůže být soulad mezi dobrem a zlem, byla tam nemilost: podmí...
	To v tomto okamžiku vy můžete poznat hodnotu vašeho života. Čím více říkáte Bohu ’ano’ tím krásnější vás vaše láska činí před Bohem, a čím raději říkáte Bohu ’ano’, tím více se váha vaší míry lásky přibliž...
	Bůh, který o vás vše ví, viděl všechna vaše rozhodnutí ještě než jste se narodili na zemi. Vaše synovská láska k vašemu Otci neztratila svou sílu, a to mocí Boží se vaše láska uchovala bez podmínky k plnění jeho Vůle, tedy v...
	– Co to znamená ’zrodit se’? Pokaždé když jste učinili nějaký skutek života s vaší mírou lásky, vaše láska vás přivedla k odhalení mé lásky ke každému z vás, a vy jste pocítili že jste opět ožili. Jako dítě které se...

	Každý z vás dostal místo, a je to Bůh který vám jej přidělil abyste pomohli, vašimi skutky života lásky, každému být na svém místě. Pochopte že každý je zodpovědný za své skutky života a každý skutek jeho života má živit...
	V den kdy já, Syn Boží, jsem očistil vaše skutky života, každý skutek života který poslechl Ducha Božího byl vzat láskou a byl ponořen do Krve Kristovy: dal jsem opět každému skutku života jeho místo v pohybu života. Já jsem ten ...
	To láska dává svůj soulad aby tak vaše skutky života byly mezi sebou spojeny a je to láska která vám dává vidět vaše skutky života, takové jaké jsou. Ti kdo svolí hledět na sebe tak jak jsou neodhodí daleko od sebe své špatné sk...
	Nebojte se ohavnosti zla. To není Satan kdo je v dítěti Božím, je to poznání zla. On pokouší dítě Boží aby si zvolilo vstoupit do poznání zla, neboť Satan je Podvodník. Pokušení je jeho léčka, on vám dává proniknout do zla skr...
	Zlo nese svou svůdnost. Je jako vítr který se stává teplým, a pak se proměňuje ve smršť; je jako květina která naplňuje vzduch vůní aby k sobě přitáhla hmyz a pak jej uvěznila mezi svými okvětními lístky. Mé děti, zlo se uvá...
	Bylo třeba abyste byli pokoušeni: pokušení rozřešit nějaký problém, mít luxus, mít peníze, mít zakázané požitky, zneužívat..... A pokušení zloduchů jsou sugestivní, svádivé, vyzývavé, uhranující. Ty oklamávají děti Bož...
	– Skutky života těchto dětí jsou proti nim a když je jejich léčka svádivá, to znamená že se cítí dobře ve svých hříších, nesnaží se poznat jestli jejich skutky života nejsou proti nim. Proč? Okusily hříchy které je očarov...
	– Mé děti, jste poctivými s dítětem Božím ve vás? Pouze ti kdo se necítí vinnými mohou říct ano. Ale když říkáte ano zatím co ve vašem těle trpíte, kde je soulad ve vašem životě zatím co váš vnější život není v soula...
	– Jste připraveni vzdát se vašeho vnějšího života který se nechal svést vším tím co mučí váš vnitřní život? Neodpovídejte hned, nechte místo Duchu Božímu, já vám chci pomoct. Pojďme spolu do vašeho života.
	– Váš život je věčný, existuje pro lásku. Je váš život bohatý na prosté a pokorné myšlenky, na něžné a upřimné pohledy, na čisté a pozorné naslouchání, na nelíčená a upřimná slova, na pokojná a obětavá gesta, na ušl...

	Jsou to vaše dobré skutky života které vás živí láskou abyste se tak mohli milovat více než to co je na vašem zevnějšku. Když vy se nemilujete, vaše myšlenky jsou zamlžené, vaše pohledy jsou zaslepené, vaše naslouchání je klamn...
	– Což by láska mohla být proti vám? Ne, mé děti. Vy nemůžete žít bez přítomnosti lásky, neboť láska je integrálně součástí vašeho života. Proto vám přísluší konat to co je dobré s láskou anebo to co není dobré bez lá...

	Když vaše skutky života jsou láskou, je tu soulad s tím co rádi prožíváte. Pokoj, radost a láska se dávají pocítit ve vašem každodenním životě, neboť vaše skutky života jsou k vašemu dobru i k dobru ostatních. Ale když vaše s...
	Kvůli vašim skutkům života jste si zvolili žít aniž byste měli užitek z lásky ve vás; tudíž, jste neschopni žít v souladu s vašimi myšlenkami, s vašimi pohledy, s vaším nasloucháním, s vašimi slovy, s vašimi gesty a s vašimi ...
	Vy jenž jste byli stvořeni abyste utvářeli jen jedno milujíce každé z Božích dětí, činíte spíše opak: ’teď je řada na mne’, ’já si to sám zařídím’, to jsou moje věci’, já nepotřebuji pomoc’, ’nemusím se dělit ...
	– Co ve vás činí láska? Dává vám to co jste si zvolili: vaše následky. Skrze lásku, v pohybu života vaše neplodné skutky života živí neplodné skutky života všech těch kteří nejsou v souladu se skutky života, a každý je sám...
	• za mlhavé myšlení: strava bez jasnosti;
	• za zaslepené pohledy: strava bez světla;
	• za lživé naslouchání: strava bez kořenů;
	• za přetvařující se slova: strava bez pravdy;
	• za útočná slova: strava bez pokračování;
	• za kontrolované cítění: strava bez zítřka;
	– Jsouce živí, nejste živí protože vaše skutky života nevytvářejí ani jasnost, ani světlo, ani kořeny, ani pravdu, ani výsledek a ani budoucnost, neboť nenesou lásku. Kde je láska, kde je její příval, kde je její vrchol, kde je ...
	– Jak na zemi postupovat vpřed jestliže každý skutek života je sám bez lásky? Když tam není soulad, žádný skutek života nepřináší žádnému skutku života lásku kterou potřebuje. Láska dává skutku života ono proč je učině...

	• láska si nežárlí, láska se nekrade, láska se neovládá, láska se nezrazuje, láska se neničí, láska si nelže, láska se nemanipuluje, láska se nehádá;
	• každý skutek života dává svou sílu aby tak život na zemi byl pro každého příjemným;
	• láska je věčná, a když je jednou v Božím dítěti, je tam po celou věčnost.
	– Jak být věčným když tu není láska; když tu není soulad? Všechny děti které Bůh Láska stvořil byly stvořeny z lásky aby tak všechny byly láskou a činily jen jedno, jako Otec, Syn a Svatý-Duch činí jen jednoho Boha.


	Stvořené děti mají respektovat místo každého, ale je jich jen málo kdo to chápou. Žárlí se, vnucuje se a zabírá se místo druhého. Je dobré naučit se milovat se aby se tak mohlo milovat ostatní, a to konajíce skutky života lásky ...
	Ať jste kde jste, má Přítomnost je před vámi. Když konáte to co máte konat ve vašem každodenním životě, vaše skutky života lásky mi dokazují vaší lásku ke mně. Při mši, v okamžiku kdy neviditelný Bůh se stává viditelným,...
	Jestliže mne milujete, jestliže se milujete, a jestliže milujete svého bližního, všechny vaše skutky života budou živeny Stravou tak mocnou že nic v tomto světě nečistoty nebude moct ochudit vaše skutky života. Ale je na vás byste po...
	Tento čas lásky: můj Skutek Života vám dává vstoupit do času lásky a láska ponoří vaše skutky života do mého Skutku Života a když vy přijímáte opravdovou lítost, vaše ano je vysloveno vaší duší, a můj Život živí vaše sk...
	– Mé děti, jak to že vaše skutky života nejsou v souladu s vaším skutkem duchovního života? Protože když vy přicházíte přijímat, chybí vám sebeodevzdání. Když by jeden z vašich skutků života byl proti vám, je proti vašemu ...
	– Mé děti, váš život patří vám, a vaše skutky života které vám patří tím trpí. Kdo může učinit z vašich skutků života skutky proti vám? Nikdo jiný než vy protože váš život je ve vašem těle. Může se vás donutit uči...
	– Co je to ve vás a kdo z vás učinil děti schopné činit skutky dobré a v jiných chvílích skutky špatné, zatímco já vás živím mým Tělem a mou Krví? Žádný z dětí mého Otce není neživen. V každém okamžiku na zemi, jsou d...

	Musíte činit skutky života které živí váš duchovní život, pro váš tělesný život, a to konajíce skutky příjemné pro vás-samé váš duchovní život vás bude živit příjemnými milostmi. Co je to příjemná milost? Na příklad...
	Mé děti, vy-sami, to je váš duchovní život i váš tělesný život, zatímco požitek smyslů, to je váš tělesný život oddělen od vašeho duchovního života. Jestliže posloucháte váš život kterým jste vy sami, pochopíte že pří...
	Milovat se to je konat to co máte konat uchovávajíce vaší duši čistou a vaše tělo zdravé. Zdravé tělo má čistou duši.
	– Kdo četl ve Starém Zákoně že Bůh neživil tělo manou a vodou ze skály? Nikdo, protože je napsáno že Bůh se postaral aby nasytil svůj lid který měl hlad a žízeň.
	– Kdo četl v Novém Zákoně že Syn Boží neživil tělo rybami a chlebem? Nikdo, protože je psáno: «Dejte jim vy sami najíst.»
	– Kdo četl ve Starém Zákoně že tělo má mít přednost před duší? Nikdo protože je psáno že ti kdo dávali přednost svému tělu před duší, těm Bůh dal prožít jejich následky posílaje na ně hady, a že jen ti kdo pohleděli n...
	– Kdo četl v Novém Zákoně že tělo má mít přednost před duší? Nikdo, je psáno že Ježíš šel na poušť a postil se během čtyřiceti dnů, a když měl hlad, Satan mu řekl aby proměnil kámen ve chléb, a Ježíš řekl: «Člov...

	Vaše skutky života musí být pro vás důkazem vaší lásky k Bohu, k vám- samým a k vašemu bližnímu. Uvědomte si že když činíte almužnu, dáváte Bohu důkaz že jej milujete a že dáváte najevo lásku k vašemu bližnímu. Vaše sk...
	– Jestliže v sobě máte pokoj, což budete rozprávět před vaším bližním abyste dokázali že vaše skutky života jsou láskou? Vaše strava přichází z vašeho nitra a jsou to oči vaší duše které vám ukazují váš pokoj. Jestli o...
	– Skrze koho vám Bůh ukáže to co jste si zasloužili uvidět? Skrze ty nejbližší a tak dále.

	«Jednoho dne, se jedno děvčátko ptalo Boha: ’Bože, proč moje maminka mne tak ohromně miluje a proč já tak ohromně miluji své děti i má vnoučátka, zatímco bychom měli milovat všechny tvé děti právě tak jako milujeme ty naše?...
	«Slunce ji dávalo své teplo, a ona ho ráda pociťovala. Toto štěstí ji okouzlovalo a ona si toho byla vědoma. Každý den kdy dostávala toto teplo, její bytost ho oceňovala. I když milovala přítomnost těchto žhoucích paprsků, vědě...
	«On jí řekl: Mé dítě, takto je to pro děti které ti svěřil Bůh: jsou jako slunce ve tvém životě. Každý den, se na ně díváš, živíš je, mluvíš k nim, vidíš jak rostou, staráš se o ně jako o poklad ve tvém životě: jsou t...
	«To děvčátko dané Bohu pochopilo že Vůle Boží je moudrost. Nyní vědělo, že Bůh přinášeje ji světlo o lásce kterou její maminka i ona pociťovaly k těm svým, že tomu mělo být také tak ke všem dětem Božím, protože Bůh je...
	Mé děti, Bůh je láska, on miluje všechny děti země, vy jste součástí Božího Celku. Bůh očekává že vaše nedokonalé skutky života se stanou dokonalými aby tak všichni ti kteří jsou v něm činili jen jednu rodinu. To s vaším ...
	Mé děti, nečekejte na zítřek, pouze můj Otec zná můj příchod. Tím že jsem přišel na zem abych zemřel na Kříži, učinil jsem z vás děti schopné konat dobré skutky života. Vy musíte prožít vaše očištění, vaše skutky živ...
	– Jestliže dnes žijete v těle které trpí, což to není kvůli vaším špatným skutkům života? Jste to vy mé děti, kdo jste nevyužívaly mého Skutku Vykoupení, a ještě ani dnes nevyužíváte mého Skutku života. Jeden jediný skut...
	– Prožíváte vaše očištění konajíce skutky lásky? Konat skutky lásky, to je vkládat lásku tam kde je: pokrytectví, lež, nenávist, krádež, pomlouvání, pýcha, závist, lenost, žárlivost, hněv, hanba, netrpělivost, nesvár, nez...

	Všude kde zlo nechalo své stopy, rozsévejte lásku, tu opravdovou: tu která odpouští, která dává, která dostává, která povzbuzuje, která je trpělivá, která vyslechne, která těší, která se usmívá, která se rozdělí, která po...
	V každém okamžiku, já vám ji ukazuji svým Skutkem Lásky. Jsem to já který se dávám na všech oltářích světa, jsem to já který opět prožívám své Utrpení, jsem to já jenž otvírám své Srdce abych tak nechal vytéct tu posledn...
	– Kdo vám dává jít vpřed k vašemu poslednímu soudu? Já, Boží Syn. Kolik sobectví, co neupřímnosti a kolik zítřků bez života když říkáte že jste schopni jít k poslednímu soudu zatím co vaše úsilí jsou tak malá.
	– Kdo přijde na pomoc těm kdo nečiní úsilí aby konali dokonalé skutky života, jestliže vaše úsilí jsou jen úsilí vypočítaná podle vašich schopností? Přijít na pomoc ostatním, to je milovat se takové jací jste: děti stvořen...

	Pokud a dokud se nebudete milovat takové jaké jste, děti Boží, nebudete moct nalézt štěstí. Štěstí nemůže být mimo vás, neboť štěstí, to je láska. I když vaše láska od vaší volby je podmínečná, když vy se milujete, miluj...
	– Na všech oltářích světa, se já dávám, vy mne přijímáte, já vám otvírám nitro, dávám vám lásku a vy zůstáváte ve vašich nemocných skutcích života, proč? Protože jste naplněni temnotou tohoto světa. Všechno co tento s...

	To co vám ukazuji těmito spisy je bohatstvím milostí pro všechny. Každý z vás v každém z vás je společně abyste prožili vaše Převeliké Očištění těla, to které musíte vykonat. Vedu vás k vašemu světlu: to jsou vaše skutky ...
	Já vás všechny miluji, nedávám někomu přednost: «Kdo koná vůli mého Otce je mým bratrem, je mou sestrou», popisuji vám jací jste abyste se stali mým bratrem, mou sestrou. Vůle mého Otce musí být vaší vůlí: milovat se všichni ...
	– Budete čekat až dny temnoty budou nad vámi abyste žili to co je již uskutečněno? Tyto tři dny temnoty jsou pro váš čas. Je čas abyste žili to co jsem pro vás vykonal.
	– Co jsem pro vás vykonal a co máte žít? Vzal jsem do sebe vaše skutky nemocného života, vytrhl jsem zlo které živilo vaše skutky života i ty vašeho bližního, poslal jsem hřích na věčnou smrt a uzdravil jsem vaše skutky nemocnéh...
	– Uvědomujete si že vás stavím před vaše skutky života: ty které jste vykonali a ty které konáte každý den? To vy víte co jste učinili s mou láskou kterou jsem vám dal.
	– Každá myšlenka, pohled, naslouchání, řeč, skutek a cítění, konali jste je z lásky ke mně, k vám a k vašemu bližnímu? Každý z vašich skutků života se týká mne, týká se vás a týká se vašeho bližního, neboť vaše skut...

	Bůh je s vámi, on není proti vám. Nemluvím pro vás samotné, nedávám psát pro vás samotné a zjevení Matky Syna Božího nejsou jen pro ty vidoucí a věřící. To co máte ode dneška konat, to jsou vaše úsilí. Nebuďte leniví, lenos...
	– Když pocítíte že kolem vás je utrpení, ať je to blízko vás anebo daleko od vás, proč byste si měli dát čas abyste mi je dali? Protože ono pochází ze skutků nemocného života a může živit vaše skutky nemocného života, a sp...
	– Na příklad, co se vám přihodí když vám někdo řekne slovo které vás pokořuje? Vstoupíte do času lásky, a láska ponoří do vaší lásky toto slovo.
	• Jestliže ho odmítnete, to je že mi ho dáváte, a já živím váš život a vy cítíte pokoj. Toto slovo vyšlo z této osoby protože ona neodmítla útoky ďáblů. Zlo živilo její skutky nemocného života, a ďáblové si posloužili j...
	• Když vy ho přijmete, toto slovo které v sobě nese stravu bez lásky vstoupí a živí vaše skutky života které již byly nakaženy nějakou stravou bez lásky. Protože váš život je živen někým kdo živí svůj život slovem bez lás...
	– Jste to vy jenž jste se nechali zasáhnout. Nedali jste mi toto slovo které neslo utrpení. Co se vám stane když toto slovo vstoupí do vašeho pole působnosti? Váš duch se otevře, vaše oči jej neopouští, vaše uši jsou napjaté, va...
	– Mé děti, znáte se? Skrze vaše skutky života vy víte co jste schopni konat a co nejste schopni konat; tedy, vy víte že když činíte to co se vám zachce, nejste k sobě poctivé. Proto je vás mnoho kdo děláte to co se vám zachce i kd...
	– Co je to ve vašem životě jenž činí že vaše jednání je takto ovlivněné? Odpověď vy znáte: je to zlo.
	– Jste připraveni poznat co to zlo s vámi dělá? Vaše odpověď záleží na tom co ve vás je, neboť to co ve vás je vás učinilo závislými na duchu tohoto světa.


	Když Adam a Eva byli v onom ráji na zemi, věděli že v nich je láska. S touto láskou se rádi starali o sebe a o vše co bylo kolem nich, neboť vše jim bylo známo. Měli poznání Boží, ale v okamžiku kdy si zvolili svou lásku, celá jej...
	Mé děti, Satan a jeho přisluhovači jsou to zlo, ti nikdy nezaútočí bez jejich uhrančivých zbraní. Znají vaše slabosti, pozorovali vás, a použijí jich proti vám sloužíce si vašimi bližními kteří neuměli odmítat jejich útoky; ...
	Dítě které odmítá pokušení si volí konat dobro s opravdovou láskou: učí se dávat z lásky.
	– Komu se dává? Bohu. Bůh je Láska, a ten dává svou bezpodmínečnou lásku všem svým dětem.
	– Je láska dítěte které si volí konat své skutky života s opravdovou láskou silnější než těch kteří neodmítají pokušení? Ano, je to ono jenž si volí nechat Boha aby si sloužil jeho podmínečnou láskou, a Boha jenž živí je...
	– Dítě které koná skutky života s opravdovou láskou ji dává ostatním? Ono nedává lásku protože všechny Boží děti mají lásku v sobě; je to Bůh Láska který jim dal svou bezpodmínečnou lásku. Opravdová láska v dítěti Bož...
	– Tato strava lásky živí všechny skutky života? Ano, skrze lásku, v pohybu života ta živí každý skutek života Božích dětí. Pouze dobré skutky života které dostávají tuto stravu z ní mají užitek a jejich strava živí zase do...
	– Je pro ně tato strava lásky ztracena? Ne, tato strava lásky uzdravuje zranění která jim přinesla utrpení, tato utrpení která je učinila slabými vůči útokům ďáblů činíc je lehkou kořistí zla.
	– Má tato strava moc uzdravování? Láska pochází od Boha, a je to Bůh který uzdravuje. Bezpodmínečná láska Boží živí podmínečnou lásku dítěte aby tak jeho skutky života vstoupily do své síly a utvořily sílu lásky; skrze l...
	– Působí Bůh bez svolení těchto dětí které konají špatné skutky života? Ne, Bůh je láska a láska nenutí. Děti které se uskutečňují s opravdovou láskou žijí na zemi s těmi které si volí se uskutečňovat s osobní láskou,...
	– Ten kdo obdrží uzdravení v jeho zraněních, jsou jeho všechny skutky nemocného života okamžitě uzdravené? Ne, ale má užitek z toho co se v něm děje. Jeho zlozvyky mají méně moci nad jeho klamnou láskou kterou má k sobě samému...
	– Znamená to že nebude prožívat následky svých špatných skutků života? Každá strava lásky v moci Lásky uzdravuje dítě které ji dostává, a protože činilo skutky života proti sobě, potřebuje tuto stravu která uzdravuje aby vi...
	– Bude potřebovat milosti k tomu aby žil jeho dobré volby? Ano, bude musit konat skutky zadostiučinění, a to s jeho dobrými skutky života on prožije následky svých špatných voleb které ho přivedly k tomu že konal to co nebylo dobré...
	– Přinese mu to utrpení? Jeho utrpení bude v jeho skutcích zadostiučinění. Na příklad, jestliže konal skutky života proti svému tělesnému zdraví, bude musit přijmout své utrpení s opravdovou láskou.
	– Bude možné aby opět nalezl své zdraví? Jeho špatné skutky života živily skutky života a tato strava přinesla mnoho utrpení. Dokud tato špatná strava bude příčinou pádu jeho bližního před pokušením, skrze lásku, v pohybu ž...
	– Co to je za sílu přitažlivosti? Čím více některé děti konají špatných skutků života tím více se mezi sebou živí, neboť zlo přitahuje zlo. Zlo v jejich skutcích života se živí tím co je a jejich špatná strava je uvádí ...
	– Co je to za ďábelskou práci? Kontrola. Zlo dostává moc: jejich život. Když Boží děti trpí, stávají se otroky svých útěch. A aby jim působili utrpení, ďáblové proti těmto dětem zuří aby se tak ony mezi sebou ovlivňovaly.
	– Co je jejich největším utrpením? Dávají jim činit skutky života proti duši která chce život věčný. Čím víc tyto děti konají zla, a čím víc ďáblové činí že se jim líbí jejich léčky; tím více upadávají do zla, a ...
	– Jak mohou tito ďáblové ovládat to co je v nich i na jejich zevnějšku? Tím že učiní aby se jim líbily jejich zlé náklonnosti. Jejich zlé náklonnosti v nich a to co je na jejich zevnějšku se spojilo osobní láskou: já, mně, mne....
	– Mé děti, vy mi řeknete: ’Proč některé děti přicházejí na svět, a od jejich narození jsou nemocné?’ Každý není zodpovědný za volby každého, ale všichni jsou zodpovědní za svou nedbalost vůči svému bližnímu. Každý ...
	– Když děti Boží nekonají dobré skutky života, kdo trpí na prvním místě? Osoba která koná špatné skutky života, potom její blízcí, a pak ti co jsou méně blízcí, a tak dále. Strava kterou nesou tyto špatné skutky života je...
	– Jestliže ta osoba zemře aniž by vykonala skutky odčinění, zmizí strava jejích zlých skutků života? Mé děti, tyto skutky života živily všechny děti Boží. Jestliže její blízcí nepřinášeli pokoj tak jako ti ostatní, byli n...
	– Co se stane když ona osoba zemře aniž by dokončila své skutky odčinění? Protože přijala se svou opravdovou láskou konat skutky odčinění dávajíc se z lásky ke svému bližnímu, dostane to co ji náleží: štěstí podle svých s...
	– Znamená to že ti kdo jsou v Nebi dostávají dokonalou stravu? Ano, mé děti, oni jsou ve mně, Lásce, neboť přijali můj Skutek Života. Skutky života které konáte na zemi, vy konáte v mém Skutku Života, a při vašem soudu, když p...
	– Což v Nebi, všichni ti kdo je prožívají v mé slávě dostávají tu samou odměnu? Všichni dostávají odměnu za každý dobrý skutek života který učinili s jejich mírou lásky. Na zemi, dítě Boží které činí nějaký dobrý sk...
	– Moji maličcí, je to Bůh kdo zvolil vaši míru lásky? Ne, mé děti, před vaším příchodem na zem, vaše dokonalá míra lásky byla zvolena vámi. Bůh dal každému ze svých dětí bezpodmínečnou lásku. Měli jste tu samou bezpodmí...
	– Znamená to, že úsilí které činí děti Boží aby získaly lepší místo v Nebi je zbytečné, neboť jejich místo je již vybráno? Každé dítě Boží je dítětem Božím rovným dílem. Nikomu se nenadržuje v Nebi ani na zemi. Bůh...
	– Znamená to že vaše míra lásky vás zbaví některých radostí zatím co ti kteří mají větší míru je poznají? Moji maličcí, na zemi, vy jste láskou, neboť Bůh je Láska. Vy jste stvořeni k obrazu Božímu abyste konali skutky ...
	– Mé děti, zbývá ještě vykonat tolik úsilí pocházejícího od každého z vás a to všichni společně vy dosáhnete vaší dokonalé míry. Opravdová láska je živoucí, ta se nepřestává dávat, neboť ta je od Boha. Láska roste, l...
	– Pochopili jste že láska, ta opravdová, je ve vás, a že ta vám dává svou sílu protože ta je v Bohu?

	Dítě které neodmítá pokušení si volí konat své skutky života s osobní láskou.
	– Může láska být osobní? Když láska je vypočítavá, manipulační, panovačná, náročná, chamtivá, činí dítě individualistickým.
	– Poznává dítě že je v něm láska? Ano, chce být milováno, obdivováno, uznáváno, posloucháno, chtěno... Tato láska jej ovládá, a tato láska mu ukazuje že má pravdu když chce obdržet to co chce aby tak živil svou láku.
	– Odkud pochází tato láska? Ze zla v dětech Božích. Stvořené děti dostaly od Boha opravdovou lásku, tu co je bezpodmínečná. To až po neposlušnosti Adama a Evy se láska stala podmínečnou protože si zvolily tu svých prvních rodi...
	– Podařilo se zlu aby zapomněly na Boha? Ne ve všech těch které si zvolily konat skutky života s touto osobní láskou, neboť míra jejich opravdové lásky je pro každého jiná.
	– Co se stalo s láskou kterou mají k Bohu, zatím co zanedbávají aby ji živily konajíce dobré skutky života s jejich opravdovou láskou? Jejich opravdová láska se nechává živit bezpodmínečnou láskou Boží, i když ji nahradí lásk...
	– Znamená to že mohou konat dobré skutky života? Ano, jsou před svým životem ale počítají své skutky života. Některé z nich konají dobré skutky života, neboť si připomínají že jsou bytostmi lásky které mají pomáhat svému ...
	– Může dítě které si volí osobní lásku zpozorovat že některé skutky života jsou proti němu a proti bližnímu? Ano, ono ví že když jeho bližní koná zlé skutky života, bude trpět a ti ostatní také; ale když se mu to hodí, k...
	– Jsou si děti které takto jednají vědomy toho co činí? Některé se cítí slabými vůči útokům Satana, neboť poznávají že je Bůh chránil dávaje jim své zákony lásky, ale upadávají do svých slabostí kvůli svým zraněním....
	– Jaká jsou nebezpečí která jim hrozí? Nebezpečí nepřijdou od nich, ale z nástrah Satana který učinil aby se živily svými slabostmi. Neuvědomují si že cílem Zloducha je aby je zničil: zlé sny, viny, strachy, nezdary, neštěstí,...
	– Tyto děti se podvádějí? Protože živí své skutky života touto osobní láskou, některé jsou neschopné si uvědomit že jejich zlé náklonnosti jim působí utrpení a jiné více zasažené touto osobní láskou odmítají si uvědomi...
	– Může dítě které chce konat dobro, zatímco si volí konat své skutky života s osobní láskou, snadno poznat že je nekoná s opravdovou láskou? Pro něho, to co koná, to koná s tím co je v něm aniž by si dalo pozor na své skutky ž...
	– Je to stejné se všemi dětmi Božími? To co je rozlišuje, to je jejich vůle: některé si dávají nějaká poslání, některé si dávají nějaké strachy, některé si dávají nějaké potřeby, některé si dávají nějaké moci, něk...
	– Nemají v hloubi sebe strach rozebrat své skutky života, aby se nemusily vzdát toho co rády činí a mají? Ano, jejich zranění jsou pod jhem jejich utrpení. Protože odmítají se na sebe podívat s opravdovou láskou Boží, tato osobní...
	– Odkud pochází tato láska? Ze smrti. Upadly do léčky nicoty. To co je osobní je studené a tvrdé vůči té osobě samé, a útočí to na její život. Ono ’já, mně, mne’ zabraňuje dětem Božím konat skutky lásky k Bohu, k sobě ...
	– Odkud si tato klamná láska chodí brát svou moc aby učinila že padnete? Od dober tohoto světa a od vás také. Ano, mé děti, staly jste se pro Satana a jeho přisluhovače účinným prostředkem k dosažení jejich cíle. Slouží si va...

	Bůh je Láska, on dal svým dětem bezpodmínečnou lásku a dal jim vše co stvořil. Ale vy jste měli překonat zkoušku lásky. Všechny stvořené děti měly projít skutkem lásky: milovat Boha více než sebe samé. Nechoďte ke stromu pozn...
	Mé děti, tam kde se zlo uvádí do pohybu, dobro ztrácí své místo. Zlo zaslepuje zlo ohlušuje, zlo svádí a zlo se proměňuje v klamné dobro, a opravdová láska mlčí, a osobní láska se stává vaší spřízněnkyní. Tato osobní lás...
	Vaši první rodiče, Adam a Eva, si zvolili nedokonalou lásku: to z nich učinilo slabé bytosti. Před vaším příchodem na zem jste byli ve mně, v Bohu, vaše bezpodmínečná láska byla ve vás, nyní vaše láska je podmínečná, o od toho...
	Každý skutek života má svou váhu na váze lásky. Konajíce málo skutků života s opravdovou láskou, váha vaší míry lásky váží málo na váze, a vy konáte málo úsilí abyste konali dobré skutky života. Vaše míra se stává váz...
	Jejich útoky jsou utajené kvůli této osobní lásce, a to vám brání činit úsilí odmítat jejich útoky. Každý útok je proti vám a vašemu bližnímu; takto, se vám nedaří zvyšovat váhu vaší míry, oni nabývají terénu: jsou sil...
	Pochopte že když přijímáte pokušení, tato osobní láska která pochází od zla živí vaše skutky života, a ďáblové nechávají kolovat jejich špatnou stravu v pohybu života. A vaše skutky života se spojují se skutky života vykona...
	To s opravdovou láskou vy můžete odmítat jejich útoky. Ti kdo činili úsilí odmítat jejich útoky si sloužili jejich mírou lásky. Čím více odmítali útoky ďáblů tím více pociťovali sílu která prýštila z jejich opravdové lás...
	Satan rád vyvolává situace ve kterých je těžké pro tyto děti odmítat jejich napadání, neboť jejich slabost je v jejich smyslech. I děti které konají dobré skutky života jsou v nebezpečí že padnou. Satan je zlo, on ví jak na to. S...
	– Jak mnoho Božích dětí má rádo aby jejich smysly byly uspokojeny? Pomyslete: kdo rád uspokojuje svou zvědavost, kdo hledá pohodlí, kdo má strach že nepozná lásku, etc? Tyto potřeby které sytí vaše smysly jsou pro vás tak důlež...

	Dobra tohoto světa nemají duši, tvorové kteří létají, tvorové pod vodou, tvorové na zemi i v zemi, žádný z nich nemá duši. Vy sami máte duši, a ta je věčná. Satan a jeho ďáblové na vás útočí aby zahubili vaší věčnost. S...
	Moji maličcí, tito ďáblové vědí že vaše láska má míru, a jejich nezdravá inteligence neviditelná vaším očím jde tak daleko že vás oklamávají vaší osobní láskou aby vás přivedli k tomu že se zničíte. Slouží si svým ď...
	Čím více si volíte tu osobní lásku tím méně se staráte o tu opravdovou lásku: tu vaší. Nemilujte se touto opravdovou láskou, a nebudete milovat svého bližního touto opravdovou láskou. Vaši rodiče, váš manžel/manželka, vaše d...
	Všímejte si vašich skutků života, to vám řekne mnoho o vaší volbě lásky.
	• Chcete žít z vašich nashromážděných dober, zatím co si nepřestáváte činit plány.
	• Díváte se na své přátele, a posuzujete jejich skutky života abyste se tak vy necítili vinnými.
	• Říkáte že se milujete, zatím co vaše skutky života jsou proti vašemu zdraví duchovnímu, mravnímu i fyzickému.
	• Konáte dobročinné skutky, zatímco počítáte čas který jste tomu dali.
	• Živíte dobré city k vám-samým, zatímco vaše skutky ukazují opak.

	Což nevíte že vaše duchovní zdraví je zasaženo? Můžete vidět zdraví vaší duše když zneužíváte vašich skutků života proti vašemu tělesnému životu. Duše je ve vás a vaše tělo je její příbytek. Vším co do vás vstupuje ...
	• Vaše myšlenky: myšlení svůdné, temné, zvrhlé, pyšné, samolibé, nenávistné, závistivé, nevraživé, sobecké, zlomyslné, nostalgické, zhoubné.
	• Tyto myšlenky živí vaše pohledy: pohled chladný, tvrdý, neklidný, výsměšný, pokrytecký, potutelný, nedůvěřivý, omamující, dojatý, zvědavý.
	• Tyto myšlenky a tyto pohledy živí vaše naslouchání: naslouchání skrblivé, skoupé, nervozní, roztržité, vynucené, nesmlouvavé, podvádivé.
	• Tyto myšlenky, tyto pohledy, tato naslouchání živí vaše slova: slova obalamující, manipulující, panovačná, lživá, překroucená, posuzující, hněvivá, nenávistná, rozhněvaná, osočující, přetvařující se, nejistá, křiv...
	• Tyto myšlenky, tyto pohledy, tato naslouchání, tato slova živí vaše pohyby: pohyb nešikovný, násilný, bezmyšlenkovitý, neopatrný, úmyslný, nedbalý, nezralý, zvrácený, nelidský, svedený, pomalý, unáhlený, vratký, líný, n...
	• Tyto myšlenky, tyto pohledy, tato naslouchání, tato slova a tyto pohyby živí vaše city: pocit pochybovačný, lhostejný, nadřízený, vinný, povýšený, bázlivý, znepokojený, úzkostný, nevraživý, nemravný, nešťastný, zvrhlý,...
	– Co do vás může vstoupit? Strava skutků života všech dětí Božích.
	– Může strava jejich zlých skutků života uvést do pohybu vaše myšlení, váš sluch, vaše pohledy, vaše slova, vaše pohyby a vaše city? Ano, jestliže jste si zvolili osobní lásku, neboť tato láska vás neživí láskou Boží, a po...
	– Může strava jejich dobrých skutků dohlížet na to aby dala do pohybu vaše skutky života? Ne, protože láska je opravdová, strava jejich skutků života živí vaše skutky života láskou, a láska je svobodná.
	– Nechá se bytost která v sobě nemá pokoj ovlivnit? Ano, protože její myšlení, její slova, její naslouchání, její pohyby a její city jsou živeny stravou bez lásky.


	«Jednoho dne, jedno dítě když vidělo že nemůže otevřít svou zásuvku psacího stolu ztratilo svůj pokoj. Jeho mysl v jeho bezmocnosti otevřít svou zásuvku jej začala živit. ’Co budu dělat? Můj pas je v této zásuvce, a já ho pot...
	– Vidíte, mé děti, co se vám stává když ztratíte svůj pokoj? Jste neschopné prožívat s láskou situaci která se naskytne. Pokoj otevírá dveře lásce. Tato bytost se nechala ovlivnit svým vlastním myšlením, a to ovlivnilo její o...

	Bytost ovlivněná svými zlými skutky života bude nástrojem Satana. Ne že by ji obýval, ale slouží si jí aby její skutky života živily skutky života nějaké jiné bytosti ovlivněné jejími vlastními skutky života. Tyto dvě ovlivně...
	Pozor, všude ve světě kde je nějaká ovlivněná bytost, její skutky života vás budou živit jakmile ztratíte svůj pokoj. Satan a jeho přisluhovači vás sledují, a vaše chování jim toho o vás mnoho říká. Jestliže kvůli vašemu po...
	«Jednoho dne, jedna malá holčička chtěla mít nějakou panenku. Protože chtěla aby jí byla poskytnuta ta panenka hovořila takto: ’To není nic zlého mít panenku která se mnou bude mluvit, ta co mám ta nemluví.’ Když měla tu panenk...
	«Jednoho dne, protože měla ráda změnu, uviděla sporák na plyn; tato potřeba vyměnit její elektrický sporák za plynový si v ní začala dělat místo. Ale její kuchyň byla příliš malá, musila si to přiznat: bylo to příliš malé....
	«Právě si koupila svůj nový spotřebič; když k ní přišel onen doručovatel, než odešel zeptala se ho: ’Znáte někoho kdo činí nějaké práce doma u lidí? On jí řekl: ’Jaké práce?’ Ona odpověděla: ’Jako zvětšit kuchyň...
	«Aniž by čekala, sdělila to své přítelkyni. Řekla jí že předělává svou kuchyň aniž by mluvila o tom že má v úmyslu vyměnit ne jen svůj sporák, ale také svůj nábytek. Ta druhá ji vyslechla a také ji zdělila své potřeby: t...
	– Co společného měly tyto osoby v jejich životě? Jejich vlastní skutky života. Chování jednoho ovlivňovalo druhého aby konal skutky života bez lásky vůči sobě-samému.
	– Jakou stravu nesli? Stravu egocentrickou.
	– Pocházela tato strava ze skutků jiných dětí ovlivněných jejich vlastními smysly? Ano, skutek života každého dítěte živen skutkem života každého dítěte přinášel svou stravu.
	– Bylo jejich chování odlišné pro každé dítě? Ano, každá osoba si volí konat své skutky života. Ale ta špatná strava každého skutku života živí život osob které nejsou v pokoji. Ta špatná strava ovlivňuje tyto ovlivnitelné...
	– Jak? Skrze lásku, v pohybu života kudy vše prochází a kam se vše vrací: skutky života těch citlivých dětí které živí skutky života citlivých dětí, a ony zase živí skutky života citlivých dětí. Je to jako zrnko které se z...

	Váš duch se musí vyživovat láskou, a aby se vyživoval musíte se odevzdávat v Duchu Božím. Bůh vám dal svou bezpodmínečnou lásku a vaše láska jenž se stala podmínečnou kvůli vaší volbě vám dává to co vy přijímáte: opravdo...
	Mé děti, mějte ducha v Bohu a váš duch zvítězí nad tímto světem. Jste živoucí, tedy žijte vaší přítomnost. Buďte v životě, Bůh vám jej dal. Nepřestávejte se zlepšovat, čiňte úsilí, je toho tolik co je třeba se naučit ab...
	– Za prvé, se zastavte nad přítomností: živí vaše mysl vaše pohledy, vaše naslouchání, vaše slova, vaše pohyby a vaše city opravdovou láskou?
	– Za druhé, ve vaší přítomnosti: živí vaše skutky života všechny skutky života všech dětí Božích?
	– Za třetí, je váš duch v přítomnosti v pokoji s vaší minulostí pro vaší budoucnost? Když je váš duch v pokoji, to co si dáváte v okamžiku kdy myslíte, to je strava lásky; ale když je váš duch znepokojen, vaše myšlení je be...
	– Proč bytostmi lásky v přítomnosti? Protože život není mrtvý ani nepřítomný. Jestliže se v přítomnosti živíte láskou díky dobrým skutkům života, a když začnete myslet na to co se již stalo, budete mít sklon vkládat lásku...
	– Jak se to může stát? Živíce vaše skutky života opravdovou láskou v přítomnosti, vaše přítomnost i vaše minulost činí jen jedno, protože vaše skutky života v přítomnosti přijaly vaše skutky života z minulosti s tím co je v...
	– Ale jestliže v přítomnosti, vaše strava je temná kvůli vaším zlým skutkům života a vy myslíte na to co se již stalo, budete mít sklon dávat lásku tam kde nebyla? Ne, neboť vaše skutky života v přítomnosti dávají a dostávaj...

	Jste to vy kdo znovu oživujete vaší minulost, aniž byste tam dávali lásku, a ty zlé skutky minulého života vstupují do vašeho přítomného života, a vaše zlé skutky minulého života živí vaše zlé skutky přítomného života tím ...
	Nesuďte minulost, neupravujte vaší přítomnost podle minulosti abyste tak neodsuzovali váš budoucí život k tomu že budete žít vaše skutky života v následcích vašich skutků minulého a přítomného života. Láska nesoudí, láska ne...
	Za dávných časů, Boží děti poznávaly následky svých zlých skutků života, a odmítaly lásku která přetváří zlo v dobro. Jejich minulost, jejich přítomnost a jejich budoucnost byla naplněna skutky života proti životu, neboť př...
	Vy máte schopnost přijmout nebo odmítnout zlo které se ve vás bouří. Udržte si svoji naději, máte ve svém těle život a ten se pohybuje. Jste živí a vaše dobré skutky vnějšího života činí že se váš život udržuje ve své sí...
	Vyjádřené myšlenky druhých, vysvětlené pohledy jiných, opakované poslouchání druhých, slyšená slova druhých, prožívané skutky druhých a pocítěné city druhých, když jsou vámi přijaté vstupují do vás a slučují se s vašim...
	– Co se stane s vašimi skutky života? Již nejsou vlastnictvím vás-samých: vaše skutky života nesvědčí o vás samých, neboť se podobají ostatním.
	– Co se s vámi stane když musíte učinit nějaké rozhodnutí v nějaké abnormální situaci, jako oznámení rakoviny, propuštění z práce, rozvodu, války....? Vše záleží na tom co vás obývá. Jestliže v sobě máte opravdovou lásk...
	– Na příklad, když myslíte na vašeho souseda který obdělával své pole činíc krásné brázdy, a to vás v přítomnosti naplňuje radostí, proč? Protože tato radost, to je strava kterou vám dal jeho skutek života, a to že myslíte ...

	Vaše opravdová láska pociťuje vliv této stravy která živila všechny vaše skutky života, a vaše skutky života v přítomnosti živí skutky života vašeho bližního. Opravdová láska z vás činí před Bohem dobrou bytostí k vám i k ...
	Ale když v sobě živíte osobní lásku a myslíte na někoho kdo vykonal skutek života který vás pohoršil, toto vám přináší svůj dluh: necháváte se znovu ovlivnit vašimi smysly. To co jste viděli a co je nyní ve vás dává ve vás ...
	Tato osobní láska vás činí soudcem toho co jste viděli. Neživili jste váš skutek života stravou lásky, protože jste se nechali ovlivnit vaším vlastním citem: tím samým citem který jste pocítili když jste byli před nějakým skutk...
	Vaší láskou nebyla opravdová láska, ale láska osobní, a to zatížilo vaše malé ’já’ a skutek života který jste viděli pocházel od někoho kdo prožíval své ’já’: ono ’já’ vás manipulovalo. Tím že jste myslili majíce...
	Mé děti, když v přítomnosti láska mlčí, je ve vás něco co bere místo lásky: egoizmus. Vy i všichni ti kdo přijímají to co je proti lásce jste učinili že přijímáte to co je proti vám-samým protože přijímáte tuto osobní lá...
	Než se stala vaše láska podmínečnou, vaše bezpodmínečná láska z vás činila bytosti jednoty: ta samá láska pro každého z dětí stvořených aby milovaly Boha, váš život i ten ostatních, takový jaký jej chtěl Bůh. Ale vaše lá...
	Čím více dobrých skutků života vy budete konat, tím větší váhu bude mít vaše míra na váze a tím více vy poznáte vaší opravdovou lásku. Nenechávejte, skrze váš život, kolovat Satanův jed v pohybu života, to on si slouží va...
	– Co je to za jed? Jeho ’já’ které živí vaše ’já’. Je to on, Satan kdo řídí v přítomnosti váš život s tím co je ve vás, sloužíc si tím co je na vašem zevnějšku. Není ve vás nikdo kdo by vás nutil žít to co vy nech...
	– Když posloucháte nějakou muziku, může ta ovlivnit vaší duši? Ano, neboť každá musika pochází z nějakého skutku života vykonaného některým dítětem Božím. Jeho skutek života byl živen jeho skutky života a skrze lásku, v p...

	To samé je s vašimi pohledy, s vašimi slovy, s vašimi, pohyby a s vašimi city. Každé dítě Boží má v sobě lásku, a s tou jeho láskou bude konat své dobré skutky života. Nebuďte nástroje v rukou Podvodníka který rád provokuje sit...
	Vaše osobní láska vás vzdálila od vaší míry lásky.
	• Jsou děti jejichž váha jejich míry neváží nic na váze lásky. Nemilují Boha, nemilují ty které praktikují nějaké náboženství ať je jakékoliv. Láska k nim-samým a k jejich bližnímu neexistuje, neboť oni nemilují; to co cht...
	• Jsou děti, jejichž váha jejich míry váží velmi málo na váze lásky. Nevěří v Boha. Zdá se jim směšné následovat nějaké náboženství. Láska k nim- samým je bez života. Mají srdce ze železa vůči utrpení svého bližníh...
	• Jsou děti jejichž váha jejich míry váží trochu víc na váze lásky. Jsou lhostejní k mému Skutku Života a jsou lhostejní k těm kdo následují nějaké náboženství. Láska k nim-samým nemá žádnou cenu; protože nevidí žádn...
	• Jsou děti jejichž váha jejich míry váží středně na váze lásky. Nejsou si jisté že je miluji. Mají potíž konat skutky lásky k sobě samým i k svému bližnímu. To co motivuje jejich život, to je duch tohoto světa: odchylné v...
	• Jsou děti jejichž míra váží nad průměr na váze lásky. Jsou přesvědčeny že konají to co se má konat vzhledem k zákonům Božím. Rády konají skutky lásky k sobě-samým a ke svému bližnímu, ale neposlouchají vždy v sobě h...
	• Jsou děti jejichž míra váží hodně na váze lásky. Jejich láska ke mně je bez hranic. Jsou připraveny trpět pro svého bližního. To co pro ně je důležité v jejich životě, to je láska k Bohu: vše pro Boha který dal svůj Živ...
	• Jsou děti jejichž míra se rovná jejich lásce na váze lásky. Ty jsou v Bohu, jejich skutky života jsou živeny pouze mým Skutkem Života. Jsou to pouze Boží děti které nechtějí nic jiného než konat Vůli Boží. Svou důvěru vkl...

	Mé děti, jak je dobré hovořit k vám o lásce. Vaše skutky života vám mohou přinést štěstí, vám kteří vidíte okolo sebe tolik neštěstí! Můžete pomoct vašemu bližnímu poznat co je dobré pro jeho věčný život i jeho život n...
	«Jednoho dne, jedno dítě odešlo z domu aby našlo cestu ke štěstí. Na cestě vidí osoby, které se potloukají před vitrínami obchodů. Zamíří k nim aby vidělo co je tak přitahuje. Za pár minut zjistí že jej již nezajímají tyto t...
	«Pokračuje ve své cestě, a sotva ujde několik metrů nachází se před těžkou volbou: jeho cesta se rozděluje na dvě, a obě dvě udávají to samé místo. Ptá se jakou cestou by měl jít. Na tabuli je napsáno: na pravo cesta bez zatá...
	«Jde několik hodin, když v dálce uvidí jinou tabuli která udává konec cesty. Když přijde na konec této cesty, nachází se před velkou asfaltovou cestou kde jezdí auta velkou rychlostí. ’Co udělám?’, říká si. Nechce se zastavit...
	«Přijde k úplně malé pěšince která jej vede do nějakého tunelu. Tak může projít pod tou velkou asfaltovanou silnicí. Na druhé straně jsou osoby které jdou s batohem na zádech. Přiblíží se k nim a zeptá se: ’Kam jdete?’ Odpo...
	«’Šli jsme vpřed lehčí v sobě, a cesta se stala snadnější. Přes překážky i dlouhou dobu cesty, se vše stávalo snadným. Dnes my víme, že jsme učinili dobré rozhodnutí následovat to co nám říká naše nitro. Tento batoh, to j...
	«Je tak dobré být spolu. My nejsme sami na cestě štěstí. Potkali jsme jiné. Pojď, pojď s námi. My se rádi dělíme o naší radost kterou je konat to co Bůh nás žádá abychom konali’. Zeptá se jich : ’Co žádá Bůh?’ Odpovíd...
	Mé děti, jak bude těžké vstoupit do vašeho nitra jestliže neopustíte ducha tohoto světa. Žít v tomto světě neznamená počínat si jako tento svět. Můj svět lásky se buduje s dětmi lásky. To s dětmi tohoto světa se stavěly věž...
	Mé děti, můžete vy s vaší dobrou vůlí, samy budovat nový svět? Ne, ale s Vůlí Boží, ano. Bůh vám ukazuje že to všechny spolu spojené jej můžete budovat. To co je ve vás, to je život a v životě, tam je láska. Láska vám ukaz...
	Vaše skutky života jsou důkazem že jste utvořeni pro lásku. Když se večer vaše skutky života vykonané během dne ve vás dávají pociťovat, a protože se živily vaším životem lásky vy ve svém duchu nacházíte odpočinek: je to va...
	– Proč války, vzpoury, práva, rozdělení.....? Tam kde není pokoj, tam není láska.
	– Když někdo řekne: ’Ten není od Boha, ten je lhář, on je ten nepravý Kristus’, jak budete reagovat? Je to láska která vám dá vstoupit do času lásky kdy vše bude ponořeno do vaší lásky, a protože již v sobě nemáte bezpodm...
	– Pochopili jste že bezpodmínečná láska může vyživovat vaší podmínečnou lásku když konáte skutky lásky? Je důležité konat skutky lásky aby se tak zůstávalo v lásce abyste tak v sobě pociťovali váš pokoj. Dobré pocity jso...
	– Vaše skutky života nesmí drtit lásku. Což Bůh obviňuje své děti z toho že jsou zločinci, lháři, podvodníci? Bůh Otec dal svého milovaného Syna z lásky aby všechny nečisté děti byly spaseny, Bůh Syn zemřel na Kříži z lá...
	– Proč tolik lásky a tolik světla? Abyste uviděli a pochopili že Bůh miluje bezpodmínečně všechny hříšníky bez výjimky a že všechny děti Boží to musí dělat také tak. Hřích pro vás je zlý. Já jsem vždy obviňoval zlo jak...
	– Kdysi, mne obvinili z toho že jsem zločinec, lhář, podvodník. Jak na to reagovali ti kdo slyšeli tato slova? Dav křičel: ’Ukřižujte-ho’. Mé děti, já miluji hříšníka a nenávidím hřích který hříšníka mučí.

	Jestliže se některé osoby nedají cestou štěstí, nenajdou na své cestě osoby které konají skutky lásky vůči svému bližnímu. Půjdou sami po své cestě která je zavede k tomu že poznají svá utrpení. Tyto osoby jsou oběťmi Satan...
	Učte se je milovat takové jací jsou, i když jejich zlé skutky života živí zlé skutky života vašeho bližního: vaše skutky života mají sílu lásky. To v pokoji vy jim přinášíte svědectví lásky. Satan vám nemůže obstarat oprav...
	Kdysi, Boží děti činily zlé skutky života, a od toho času strava jejich skutků života živila skutky života, a já jsem přišel na zem abych vzal všechny skutky života do mne, a živil jsem vaše skutky života mým Skutkem Života; dal ...
	– Myslíte, mé děti, že před mým příchodem, nebyly mezi těmito dětmi děti které konaly skutky lásky? Jejich podmínečná láska byla živena bezpodmínečnou láskou Boží. Jejich špatná rozhodnutí vzhledem ke zlým skutkům život...

	Bylo třeba aby jejich skutky života obdržely lásku k tomu aby mohly volat a doufat v můj příchod. Jejich skutky života byly živeny skutky života proroků, neboť můj Otec je živil svou láskou. Během staletí, konaly skutky lásky a skut...
	Jejich skutky života se živily mým Skutkem Života, a jejich strava se mísila se stravou těch kteří neviděli můj Skutek Života lásky: ta dobrá i ta zlá strava se smísila a to v nich dalo vytrysknout síle. Jsou to ty dobré skutky živo...
	Mé děti, vaše tělo má v sobě můj Skutek Života a vaše skutky života dostávají stravu z mého Těla a z mé Krve. Vše co jsou děti mého Otce kvůli jejich skutkům života, jsem já očistil. Ty které jsem vyvolil pro tento čas očiš...
	Věřte v to co jsem pro vás učinil, buďte láskou k sobě i k těm které jsem očistil: vše je vykonáno. Má moc je ve vás a když vaše skutky života jsou v síle lásky, skrze lásku, v pohybu života moc lásky zasahuje všechny skutky ž...
	Mějte důvěru v to čím jste: dětmi Božími které byly očištěny. Pamatujte si že vaše skutky života konány s opravdovou láskou živí váš život, a váš život že živí život v pohybu života, skrze lásku, a život jenž je žive...
	Mé děti, vlévám do vás milosti lásky aby tak vše co pro vás je dobré bylo vámi přijato, neboť vy ještě musíte žít v tomto světě kde vše je jen vnější. Tyto milosti lásky budou živit vaší podmínečnou lásku, a až budete p...
	Ježíš

	STRACH NIČÍ VÁŠ ŽIVOT
	– Jak mnozí z vás užívají tato slova: ’mám strach’? Je jich mnoho, mnoho, mnoho. Tyto děti si neuvědomují že si nedůvěřují, a protože jim chybí důvěra k sobě samým, cítí se neschopnými činit úsilí nezbytné k tomu aby ...
	– Je třeba abyste se starali o každý z vašich skutků? Ano, protože vaše skutky života jsou součástí vašeho těla, a vy máte jen jedno, a to je po celou věčnost.
	– Četli jste, že ano, že cítění je součástí skutků života? Když pocit který cítíte je dobrým pocitem, vaše skutky života dostanou dobrou stravu, ale jestliže je špatný, vaše skutky života dostanou špatnou stravu, a strava va...
	– Proč? Protože v pohybu života, skrze lásku, dobrá nebo špatná strava všech vašich skutků života se vám vrací.
	Je na vás samých abyste se rozhodli přijít na pomoc vašemu bližnímu začínajíce vámi-samými, ale jen Bohu patří právo dát vám milosti které vám pomohou to uskutečnit. Já jsem Všemohoucnost, Svrchovaná Bytost milosti. Všechny mi...
	Vidět a chápat že vaše skutky života vás budou musit živit láskou a živit láskou všechny vaše bratry a sestry záleží na stavu vašeho nitra. Já jsem Spravedlnost a moje spravedlnost je láska. Když konáte dobro, nechávám to dobro ...
	Kvůli vašim nemocným skutkům, jste nechali ducha tohoto světa vás nakazit jeho činnostmi proti lásce. Dal vám poznat svá díla, a vy jste je přijali. Čím více jste přijímali jeho díla, tím více se duchu tohoto světa dařilo nechat...
	Ano, moje děti, vy jste milovali to co bylo z tohoto světa více než vás-samé a vašeho Boha jste nechali samotného. Tím že jste nechodili hledat ty co se ztráceli, odchýlili jste se od správné cesty, od té která vás vedla k nim. Tím ...
	Můj svět lásky bude utvořen jen pro děti mého Otce. Učím vás si odpouštět s mými milostmi očištění, neboť to co jste učinili bylo očištěno. Když některé dítě miluje Boha více než sebe-samého, naprosto důvěřuje v můj S...
	– Cokrát jste slyšeli: «Milujte svého bližního jako sebe-samé»? Tato slova jsou ve vás; ta vám dají sílu jít v před ve světě který myslí jen na to aby se obohatil aniž by se staral o svůj duchovní život. Byli jste piony které...
	– Je váš život důležitým pro vás anebo pro tento svět? Než odpovíte, můžete si říci: ’Nenechám se ovlivnit duchem tohoto světa. Neskloním se před osobami které na mně dělají nátlak abych dělal to co dělají všichni ostat...
	– Má láska ve vašem životě první místo? Láska k vám-samým je bohatstvím, a život z něho má užitek když vaše bytost vstupuje do svého práva: milovat se a milovat. Vše z vás se chce rozdělit o toto bohatství: žít v souladu s ...
	– Může tento svět bez lásky k Bohu vám dát pocítit toto bohatství? Ne, ten má strach vás ztratit.
	– Máte nějakou cenu pro tento svět? Ano, tento svět vás chce za cílem vás kontrolovat.
	– Jak? Dávaje vám to co se mu podařilo učinit abyste milovali.
	– Co děti tohoto světa vyhledávají? Materiální věci více než lásku, potěšení více než zdraví mentální, fyzické a duchovní.
	– Proč vás nepřijímá takové jací jste? Bytosti které se milují jsou pokorné a laskavé, a to není rentabilní.
	– Je třeba aby vám odňali lásku k Bohu? Ano, ti kdo milují Boha nezapírají své přesvědčení, a drží se svých hodnot.
	– V čem záleží jejich hodnoty? Věřit že Bůh miluje všechny stvořené děti, a milovat se jako bratři a sestry i přes rozlišná náboženství.
	– Proč se tento svět drží laickosti? Jeho cíl: oslabit opravdovou lásku aby se podpořil ateismus.
	– Jak to chce dokázat? Úvahami, konsensy které zavedou osoby kterých se to týká k tomu aby měly neutrálního ducha.
	– Proč brát za rukojmí výchovu dětí? Aby měly ducha tohoto světa který vychvaluje individualitu: vše pro sebe.
	– Může být opravdová láska individualistická? Ne, láska Boží způsobuje že stvořené děti se musí navzájem milovat, takové jaké jsou.
	– Je třeba aby lidé byli svobodní k tomu aby mohli žít svou víru? Ano, každý, svým dobrým chováním, svědčí o své víře.
	– Je důležité ji vyjadřovat slovy spíše než chováním? Na chování vzhledem k víře na to se rozpomíná, ale na slova o víře, ani ne.
	– Která gesta svědčí o lásce k Bohu? Modlitba před jídlem, znamení kříže, odpuštění, večeře v rodině anebo s přáteli, pomoc zdarma.....
	– Proč dávat lásku? Proto aby lidé milovali ostatní lidi a dostávali lásku ode všech.
	– Kdo je v tomto světě svobodný? Ti kteří se nenechají manipulovat. Opravdová svoboda se nedá kontrolovat, opravdová láska živena Bohem se nedá kontrolovat.
	– Jste schopni proniknout do této pravdy? Žijte svoji víru, váš život nalezne cestu pravého štěstí, toho které se nemůže dát zmizet. Nebojte se nelíbit se duchu tohoto světa, buďte opravdovými křesťany. Být opravdovými křesť...
	– Což vám hrozím trestem když se mi nelíbíte? Ne, jsem Milosrdenství.
	– Jak mnoho je mezi vámi těch kdo mi hrozí těmito slovy: ’Jestli neučiní to o co ho žádám, vše opustím. K čemu slouží prosit, Bůh nic nečiní. Nechci nic slyšet o modlitbě’? Tyto děti se nebojí spravedlnosti Boží, proto si...
	– Mám moc vám odejmout všechno myšlení, každé slovo, všechen sluch, všechen pohyb, každý pocit? Mám všechnu moc nad životem, protože to skrze mne máte život.
	– To co prožíváte, to Bůh dovoluje? Ano. Bůh stvořil děti svobodné jednat protože moje láska je bezpodmínečná. To kvůli vaším slabostem ve vašem těle vy přijímáte pokušení a dopouštíte se hříchů které vám působí utrp...
	– Trpíte nad vaše síly? Trpíte podle míry vašeho hříchu, taková je má spravedlnost.

	«Jednoho dne, jedna bytost která se cítila silná před nebezpečím začala přemýšlet co by byla bývala schopna učinit kdyby byla měla zodpovědnost spravovat zem: viděla se jak brání věc obyvatel této země proti nespravedlnosti pouš...
	«Na konci jeho pracovního dne, jej přijdou požádat aby zastoupil jednoho nemocného spolubratra. Neměl na vybranou, přijal, protože si vzpomněl na svou žádost o zvýšení platu. Utekla jedna hodina: ’Tak teď jsem tu zavřený zatím co...
	«Když byl doma, měl čas se znovu zamyslit nad svou žádostí: zvýšení platu. Jakou úzkost prožíval! Bude moct dostat toto zvýšení? Když začal myslit na to co by býval měl udělat, cítil v sobě vzrůstat napětí: ’Který vedouc...
	Mé děti, nikdo netrpí nad rozsah své viny. To v každém okamžiku skutky života živí život. Protože vaše dobré i zlé skutky života vás živí a živí všechny skutky života, co z toho vyplývá, to je to co ten skutek způsobil, nebo...
	Když jeden skutek života, pak druhý skutek života, pak třetí skutek života a tak dále, jsou živeny nějakým dobrým nebo zlým skutkem života, každý skutek života který byl živen bude dále živit každý skutek života než se tato s...
	Každý skutek života je v čase: včerejšek učinil přítomnost a budoucnost se připravuje v přítomnosti. Včerejší skutek života nasytil skutek života přítomnosti a skutek života konán v přítomnosti se připravuje nasytit skutek ži...
	– Může duch zla vyprovokovat některé situace s úmyslem vyzvat vás abyste neposlechli Boha? Pomyslete na ty kteří věřili v astrologii a na ty kteří v ní nevěřili a ti kdo věřili že země je kulatá a ti kdo tomu nevěřili, jejich ...
	– Proč? Protože v jejich nedostatku moudrosti, nemohli pochopit že každý jednotlivec v sobě nese své ’já’: jejich ’já’ jenž je osobní láskou, dávalo do pohybu jejich vlastní pravdu. Dnes, vaše výroky se vám zdají být pro ...
	– Ale vy, objevili jste to co má v sobě váš život? Lidská bytost přichází na svět se svými vlastními skutky života, a se svými skutky života myslí, dívá se, poslouchá, jí, pije, vyjadřuje se, odpočívá, a miluje. Tyto skutky ...
	– Kdo je živí? Tyto skutky života jsou vyživovány láskou. Na samém začátku, láska přijímá skutky života které jsou láskou a odmítá skutky života které nejsou láskou. Je to láska která se stará o Boží dítě aby zůstávalo...

	V tomto příběhu, tento zaměstnanec měl prožívat svůj život jsouc v přítomnosti láskou, aby tak činil dobrá rozhodnutí a tak jeho život měl chuť jeho dobrých následků.
	– Když se dal do přemýšlení co by učinil kdyby měl moc spravovat zemi, živil ten skutek myšlení skrze lásku, život v pohybu života? Ano, myšlení je skutek života a každý skutek živí život.
	– Bylo jeho myšlení láskou? Ne, jeho myšlení nebylo láskou protože přemýšlel o tom co by byl mohl učinit lépe než někdo jiný. Je dobré žít činíc úkony milosrdenství vůči těm kdo nečiní dobrá rozhodnutí.
	– Živil jeho skutek života bez lásky jeho vlastní život? Ano, jeho myšlení živilo jeho pohled, jeho poslouchání, jeho řeč, jeho činnost a jeho cítění: jeho skutky života, a skrze lásku, v pohybu života jeho skutky života živily...
	– Zahrnovalo v sobě to že chtěl pomoct tomu malému chlapečkovi že on musí nutně odpovědět tak jak očekával? Ne, někdo kdo rád pomáhá svému bližnímu činí skutky lásky aniž by za to něco očekával, protože miluje kdo je. Dů...
	– Uškodil svému pokoji když byl lhostejný vůči pokoji toho malého chlapečka? Ano, pokoj se živí pokojem. Pokoj toho zaměstnance potřeboval stravu kvůli jeho myšlení, a pokoj toho malého chlapečka by býval mohl živit jeho pokoj. T...
	– Byla skutečnost že zastoupil svého nemocného spolubratra dobrým skutkem života? Ne, tento skutek který se zdál být dobrým byl zamaskovaný: i když řekl ano, jeho srdce tam nebylo, neboť láska nebyla přítomna. Osobní láska mu dá...
	– Je nesprávné myslit si že zlo které vás obývá k vám přitahuje zlo které přebývá v ostatních? Ne, to není lež. Jestliže dobro nemá místo v životě některého dítěte Božího kvůli osobní lásce, zlo které chce být pánem...
	– Chtělo zlo v tom zloději uškodit životu všech osob v bance? Ano, zlo ve své zběsilosti se chtělo válet v blátě v těch kdo byli přítomni. Zlo, to je naduté: chce se roztáhnout do všech dětí Božích. Satan který je všechny nen...
	– Chtěl také ten zloděj uškodit všem těmto osobám? Ne, ten je obětí zla.
	– Dá se říct že zlo může dosáhnout svého cíle? Ne, ono může škodit jen těm kdo si zvolí nechat do sebe vstoupit skutky života bez lásky, a k tomu je zapotřebí aby nebyli ve svém pokoji. Děti které činí dobré skutky života ...
	– Osoby přítomné v bance slyšely slova toho zloděje, a vzrušením přestaly mluvit, ztratily všechny svůj pokoj? Ne, neboť zlo nemůže zasáhnout děti Boží které jsou láskou k sobě-samém, pouze ti kdo si zvolili nechat vstoupit slo...
	– Je strach pocit? Ne, cítění patří k životu, a strach není skutkem života. Strach existuje jen pro ty kdo přijímají pociťovat zlo které se v nich bouří pod vlivem Satana. Chápejte že Satan existuje pouze pro nicotu: ten v sobě ne...
	– V okamžiku kdy zaměstnanec otevřel zásuvku kasy a když jeho zaváhání způsobeno strachem dovolilo aby se stala ta krádež, sloužil si strach zlem v tom zaměstnanci a zlem v onom zloději? Ne, ten sloužil Satanovi. Satan si sloužil vl...
	– Zmizel strach, jenž byl příčinou jeho vzrušení, když doma odpočíval? Ne, strach dále sloužil Satanovi který kontroloval zlo v jeho skutcích života. Žádné dítě které koná zlé skutky života nezná klid. Pouze svátost Odpušt...
	– Živilo zlo v jeho skutcích života jeho budoucí skutky života? Ano, jeho skutky života v přítomnosti připravovaly jeho skutky života pro jeho budoucnost. Skrze lásku, v pohybu života jeho skutky života živily všechny skutky života ...
	– Když se vrátil pracovat, byly skutky života oné osoby zodpovědné za jeho zvýšení platu ovlivněny strachem toho zaměstnance? Ne, ten vedoucí banky neztratil svůj pokoj, ale měl zodpovědnost dbát na dobré chování zaměstnanců ba...
	– Jednal špatně ten vedoucí banky když mu nedal zvýšení platu? Ne, dostal nařízení z banky, a ti vůdcové banky od něho očekávali aby bděl nad dobrým zachováváním nařízení této filiálky. Každý dává to co dostal: každý ...
	– Je tento muž zodpovědný za personál vzorem dítěte Božího? Ano, on učinil to co měl učinit. Když odložil na později zvýšení platu toho zaměstnance, neodňal mu jeho naději. Dal mu vědět že každý v sobě nese zodpovědnost, ...
	– Mé děti, Bůh neodnímá talenty těm kdo se uskutečňují aby je dal těm kdo si je nezasluhují, jaké ovoce by vzešlo od těchto nezodpovědných dětí? Ovoce podobné tomu co je v nich, neboť strach který je obklopuje činí bytost jak...
	– Co vás činí osobami schopnými konat to co máte konat? To co je ve vás. Milost vás vede k tomu abyste se objevili takoví jací jste.
	– Co vás činí osobami neschopnými konat to co máte konat? To co je ve vás. Neschopni dobře si počínat, bloudíte ve vašem životě nevědouce kdo jste: nemůžete poznat cenu vašeho života.
	– Co se děje ve vašem životě? Všechny skutky vašeho života jsou živeny stravou lásky anebo stravou bez lásky která je ve vašem životě a v životě vašeho bližního: napřed tím co je ve vašem životě a potom tím co je v životě...
	– Strava lásky vás staví před světlo, a to činí váš život čistým; tedy, jestliže v sobě máte pokoj, budou vaše skutky života láskou k Bohu, k vám a k vašemu bližnímu? Vaše myšlení vás bude osvětlovat, vaše pohledy nebudo...
	– Strava bez lásky vás uvádí v omyl, a váš život je bez svého světla života; tedy jestliže v sobě máte strach, vaše skutky života nebudou dobře fungovat? Vaše myšlenky vás budou plést, vaše pohledy vás budou podvádět, vaše ...
	– Když někdo pomýšlí na to že si pořídí druhý pár bot, kdo do něho vložil tuto myšlenku? Osoba která si chce pořídit nové boty.
	– Když si někdo prohlíží časopis, kdo do něho vložil chuť se do něho podívat? Osoba která si ráda prohlíží časopisy.
	– Když někdo poslouchá nějakou symfonii, kdo do něho vložil sklon k této musice, Osoba která má vytříbené ucho pro to co je klasické.
	– Když někdo rokuje o temperatuře, kdo do něho vložil tato anodická slova? Osoba která mluví se svými znalostmi.
	– Když někdo renovuje svoji kuchyň, kdo do něho vložil tuto potřebu? Osoba která chce změnu.
	– Když se někdo dělí o svůj byt, kdo do něho vložil ono cítění aby někomu vyhověl? Osoba která má radost když se může podělit.

	To jsou vaše skutky života, není-liž pravda? Pomyslit na nový pár bot, rád prohlížet časopisy, poslouchat klasickou musiku, hovořit s přáteli, uskutečňovat vaše plány, a pociťovat radost z rozdělení: vaše skutky života budou kon...
	– Proč vás Bůh nechává svobodné konat skutky života které vás mohou učinit nešťastnými? Protože já vás miluji: láska vám dává svobodu konat to co chcete konat: láska nenutí.
	– Čím by byla moje láska kdybych užíval své moci? Láska bez vaší lásky. Mám moc vám odejmout všechno myšlení, každý pohled, každé naslouchání, každé slovo, každý čin i každý pocit jenž je ve strachu protože jsem Moc, a...

	Láska je Bůh, Bůh je Láska.
	• Láska dává to co má v sobě: bezpodmínečnou lásku.
	• Bezpodmínečná láska není neposlušná vůči Lásce: ta přebývá v Bohu.
	• Bezpodmínečná láska živí vaší podmínečnou lásku aby tak dala vaším skutkům života to co potřebují.
	• Láska koná své dílo: skrze lásku, v pohybu života skutky života živí skutky života Božích dětí. Vše co je v pohybu života je v pohybu, skrze lásku.
	• Láska dovoluje aby všechna strava ve skutku života vstoupila do pohybu života aby tak každý skutek života byl živen stravou dobrou anebo špatnou kterou jste přijali.
	• Proto je napsáno ’skrze lásku’: skrze podmínečnou lásku, láska vás činí svobodnými žít vaše skutky života. Bůh do vás vložil bezpodmínečnou lásku, měli jste pouze jednu volbu: konat jen Vůli Boží. Dnes, vaše podmíne...
	– Pochopte proč Bůh říká: «Neboj se tohoto světa, ale boj se neuposlechnout mě, neboť já mám všechnu moc nad tvým životem. Když mne poslechneš: tvůj život, já jej zaplavím milostmi aby tak byl láskou k Bohu, k tobě samému a k...
	– Mé děti, jsou na zemi děti Boží které trpí? Ano, protože zlo v tomto světe bují.


	Již od vašich prvních rodičů, se hříchy množily, to uráželo Boha, a tyto děti prožívaly své následky. Jsou to jejich hříchy které jim působily to utrpení a oni působily utrpení svému bližnímu. Před tím než jsem přišel na...
	• Když ukřižovali Ježíše Nazaretského: ukřižovali jejich naději lásky.
	• V jejich srdci, byla veliká bolest: jejich láska právě zemřela.
	• Oni kteří tolik milovali Toho jenž jim mluvil o lásce se právě rozloučili s Ježíšem: rozloučili se s bezpodmínečnou lásku.
	• Skryli se: strach měl převahu nad láskou.
	• Plakali nad svou vinou: a právě v tom okamžiku je láska zaplavila svou silou.
	• Znovu se shromáždili: láska jim připomněla slova života.
	• Uviděli prázdný hrob: láska jim znovu dala naději milovat a být milováni.
	• Uviděli svého Mistra živého: láska naplnila jejich srdce.
	• Viděli Syna opět vystupovat k Otci: láska Ducha Svatého na ně sestoupila.
	• Duch-Svatý jim otevřel oči: láska kralovala v jejich srdci.
	• Láska Kristova v nich kralovala: slova Ježíšova v nich opět zaujala své místo.
	• Láska vyhnala strach: mluvili s jistotou o zmrtvýchvstalém Ježíši.

	Já jsem Důvěra, jsem to já kdo může dát důvěru.
	• Bůh sám vám může dát žít vaší potřebu lásky: tu věřit v Boha.
	• Má slova vás nezaslepují a neklamou: Já jsem Slovo.
	• Vaše slova musí zemřít v mých slovech aby tak byla pravdivá: já jsem Pravda.
	• Vaše slova musí být vyslovována před mým Otcem, pro vás-samé i pro vašeho bližního: důvěra je ve vás.
	• Vaše přetvařovaná slova jsou proti Bohu, proti vám i proti vašemu bližnímu: proti lásce.
	• Láska živí důvěru, ale když láska mlčí, slovo již nemá stravu lásky: vaše slova vás již nepovedou k tomu abyste se odevzdali ve mne, v Důvěře, jež živí vaší důvěru.
	• Když vaše slova živí dítě Boží kterým jste, tato slova ničí důvěru kterou máte k sobě-samým: již k sobě tedy nemáte lásku.
	• Ti kdo vás slyší a kdo poznávají vaše klamná slova ztrácejí důvěru: vaše důvěra je již neživí.
	• Jejich slova se již nespojují s vašimi slovy: mají se dobře na pozoru aby se vám nesvěřovali.

	Strach dává vzejít pochybnosti, důvěra dává vzejít sebeodevzdání.
	Kdo může mít důvěru v někoho kdo si nedává lásku? Každé stvořené dítě má v sobě lásku, a když jej láska nepřivádí k tomu aby říkal to co je v jeho srdci, je to proto že se láska odmlčela a to srdce se zavřelo: dítě je b...
	Moje děti, jak mnozí z vás ztrácí pokoj když nějaké neobyčejné události vstoupí do vašeho každodenního života!
	– Kdo z vás si dokáže udržet pokoj v přítomnosti nějakého nevhodného slova, obviňujícího, tísnivého, drzého... anebo zahanbujícího gesta, prudkého, netrpělivého, hloupého...? To co rozčiluje vaše nitro, to je vaše neschopnos...
	– Co je to? Strach. Strach vypuzuje lásku. Protože vy potřebujete lásku k tomu abyste zůstávali v pokoji, strach vám dává pociťovat hřích, a to je proti vám. Strach pochází od Zloducha a to co je od něho je proti vám. Ve vás je n...
	– Pochází od vás? Moje děti, vy jste v životě, a v životě, tam je láska: já jsem Láska a vy žijete váš život lásky v Životě Věčném; tedy, všechny vaše skutky života jsou láska, ale když jste obětí strachu vaše skutky ž...
	– Stali jste se zlem? Ne, moji maličcí, jste od mého Otce a můj Otec je Láska. Zlo nemá moc nad láskou, a vy v sobě máte lásku Boží.
	– Ale když vy si říkáte: ’Proč naše skutky života jsou zlé?’ Vaše skutky života patří vám, mohou být zlé pouze jestliže vy přijmete aby zlo vzalo to co je vaše. Když vy přijmete zlo, Satan vám dává žít jakožto despotic...

	Kdyby vaše skutky života byly bývaly dobrými skutky života, vaše láska by vám byla dávala pociťovat pokoj, neboť pokoj se nevzdaluje od lásky která dává důvěru, protože vše pochází ode mne, Lásky, Pokoje, Důvěry. Ale kvůli st...
	Nezapomínejte že je třeba lásky aby se váš život živil láskou a tak žil v pokoji. Vy v sobě máte lásku, i když je podmínečná, a vaše potřeba lásky je každodenní. A to skrze sdělování myšlenkové, ústní, optické, sluchové...
	Vezměte si malé dítě, již od svého narození reaguje na něžný hlas své maminky: miluje zdarma. To svou láskou dává poznat lidem jež nezná co má v sobě a skrze jeho radostné posuňky dává svou lásku bez jakéhokoliv úsilí: ukazu...
	Jestliže tento čas lásky je důležitým pro malé dítě, musí být i pro vás: tento čas je dán Bohem. Uvědomte si že je pro vás okamžikem lásky. Proto je dobré abyste jej užívali v plné důvěře. Jestliže se cítíte neschopnými ...
	Je na vás abyste si počínali tak aby vaše láska poznala lásku ve vašem bližním; takto, to co z vás vyjde bude láskou k němu i k vám před Bohem. K tomu, je dobré abyste si dopřávali sladkostí. Tyto sladkosti, to jsou okamžiky radost...
	Strach může ochromit lásku. Ve vás jsou cizí tělesa a tato cizí tělesa jsou vašimi přízraky. Vy v sobě udržujete chmurné vzpomínky: to co vás rozplakalo, to co vás nervovalo, to co vás zklamalo, to co vás znepokojilo, to co vás mr...
	Vaše skutky života živené vámi-samými z vás učinily to čím jste dnes, a strach ve vás nabrousil vaše hněvy, živil vaši nenávist, pěstoval vaše pomsty, podněcoval vaše nevěrnosti, usnadňoval vaše lži, vedl vaše pomluvy, zdesat...
	– Patří vám toto všechno? Jsou to vaše volby které vám daly poznat tato zranění, ale to co proniklo do vašeho života vám nepatřilo. Na úplném začátku vašeho života na zemi, to co vám nepatřilo se nemohlo rozvinout, neboť vaše...
	– Kdy se objevují tyto fenomeny? Když jste slabí. Moje děti, vaše slabost je doprovázena strachem.
	– Je strach živý? Ne, strach existuje jen pro někoho kdo věří v něco co nemá život, ale co je součástí jeho života aniž by mohl vysvětlit přesnou příčinu tohoto fenomenu ve svém životě.
	– Dá se žít v souladu se strachem? Ne, strach není pocit života.
	– Může být někdo podporován strachem v těžkých chvílích? Jistě že ne, strach nemá žádné blahodárné účinky.
	– Je možné milovat Boha, milovat sebe a milovat svého bližního se strachem? Ne, protože strach nemá život, tedy žádné srdce.
	– Tak tedy, moje děti, co činí že věříte tomu že existuje když strach není ničím? Jen samotným strachem.
	– Je to stav ve kterém se nyní nacházíte? Vy sami můžete odpovědět, protože jen ti kdo poznali strach jsou z těch kdo mohou odpovědět. Jestliže dáváte důležitost tomu co není, zápasíte se strachem. Vezměte si na příklad osobu...
	– Proč? Má v sobě něco co činí že věří tomu, že bez peněz, na tom bude špatně.
	• Jestliže přijme to co je v ní, bude se cítit ve svém nitru nepříjemně.
	• Bude myslit na všechno co si bude musit odepřít: bude připravena o restaurace a cestování, připravena o kina a golf, připravena o své večery binga a hokeje, připravena o své kurzy a svou fyzickou kulturu, připravena o to nejdůležit...
	• Učiní se tak nešťastnou že bude pociťovat ponížení, nepřívětivé poznámky o tom jak se strojí kvůli svému nedostatku peněz.
	• Pocítí jak na ní ukazují prstem, neboť se již bude vidět mezi chudými.
	• Deprimovaná, tato osoba si začne myslit že život na zemi je bez peněz peklem, protože uvidí jak již nemůže jezdit s autem, jak si nemůže zaplatit léky, nemůže si změnit brýle, nemůže se utéci k nějakému odborníkovi se svým...
	– Je strach stav bytí? Strach se nesnaží učinit z člověka někoho geniálního, opatrného, nervozního, zanedbaného..., ten je bez veškerého života.
	– Je strach nějaký čas? Čas se zastavuje aby pokračoval, pokračuje aby se zastavil: strach neobsahuje žádný prostor.
	– Může se strach projevit v některé osobě v určité chvíli, na příklad, během spánku? Ano, může se projevit, ale nemůže být nějakou reakcí, neboť ten nemá žádnou citlivost: je jako piják který nasává stav dítěte které spí
	– Nahrazuje strach stav dítěte které spí? Strach není stavem dítěte, ale projevuje se když stav dítěte je slabý. Slabost je v dítěti když přijme aby jeho skutky života byli proti němu, a strach se snaží aby reagovalo vůči svým...
	– Může Boží dítě žít bez síly své lásky? Ano, jeho láska je stále v něm, ale síla jeho lásky je zmenšena do takové míry že ji již necítí: nemá již sílu své lásky kterou neživí.


	Bůh je všemohoucí, jeho Celek je v jeho moci, a protože láska pochází od Boha, láska je moc. Bůh vložil do každého ze svých dětí tuto moc, a když děti jsou v síle lásky, vstupují do moci lásky. Ale když některé dítě je v př...
	Nejste to vy kdo zmenšujete sílu lásky, je to láska která zmenšuje svou sílu kvůli vašemu chování. Jedna část lásky bude jakoby nevyužitá kvůli její slabosti, a láska takto zůstane dokud nedá poznat těmto cizím tělesům že d...
	Ve vás je to co nepochází od vás, a to vás činí neschopnými žít jsouce vámi-samými.
	– Kde je dítě Boží? Ve vás. Dítě Boží se nedá zabít, ale může se mu zabránit žít tak jak má žít. Dítě Boží patří Bohu, to Bůh se o něho stará. Bůh miluje kým je a poněvadž je uchováváno láskou v lásce Boží.
	– Co činí Bůh pro dítě které pláče, které se zlobí, které si ubližuje, které je neposlušné, které lže...? Nechává jej žít jeho následky, a protože se dítě nestará o dítě Boží kterým je, protože chce žít jak se mu z...
	– Moje děti, kolikrát jsem vám připomínal že váš život patří vám? Často! Přes všechna má připomínání, dítě kterým jste přijalo do sebe nechat vstupovat to co jej proměnilo, a dnes vy žijete myslíce si že jste již tak ud...
	– Radostní anebo smutní, uklidňující nebo skličující, šetrní nebo plýtvající, důvěřující nebo neklidní, zdatní nebo slabí, srdnatí nebo líní, odvážní nebo bázliví, opatrní nebo nerozvážní, tiší nebo povídaví, se...
	– Jak můžete mít důvěru ve svá jednání, když to co je ve vás cizí vám nepatří? Je třeba znát cenu vašeho života aby se z něho mělo užitek.
	– Když nevyužíváte toho co vám patří, kdo toho využívá? To co vás kontroluje: zlo, a strach využívá vás. Vy máte své kvality a své talenty, ale máte nedostatky a nezpůsobilosti. To když nejste sebou samými si nesloužíte vaš...
	– Stará se ten kdo žije pro tento svět o sebe podle ducha tohoto světa? Bere si to co se mu dává a učí se na sebe zapomínat.
	– Kam půjde v den kdy se jeho život na této zemi zastaví? On se nezastavuje aby myslil na tento den.
	– Vidí platný důvod aby žil podle ducha tohoto světa? On to opravdu neví. Ale to co pro něj je zřejmé, to jsou jeho potřeby pro své tělo: být ubytován, šatit se, jíst, pít, pracovat, spát, bavit se, mít dobrou kariéru, žít dal...
	– Co si říká ten kdo nechce zrovna zemřít? ’Mám štěstí že jsem nepoznal chudobu, válku, nemoc, vězení, alkoholismus, drogy, opuštěnost. Mám přátele, dobře se mi žije. Pak později, bych chtěl zemřít tak jak jsem žil: děla...
	– Co si říká ten kdo má strach zemřít? ’Proč přicházet na svět aby se umíralo jako nějaký pes?’
	– Co si říká ten kdo umírá a nevěří v život věčný? ’Pracoval jsem celý svůj život a jsem hrdý na to co jsem udělal. Jen jednoho lituji: že jsem neměl čas udělat vše co jsem udělat chtěl. Žil jsem aniž bych myslil na smrt...

	Dítě Boží zná pokoj, radost a lásku. Jeho bytost se odevzdává do rukou Toho který je větší než ono. Důvěřuje že Bůh ví co se s ním stane v den kdy se jeho život na zemi ukončí, aby tak poznal ten opravdový důvod svého život...
	Moje děti, to co je ve vás a co vám nepatří vás činí bytostmi všedními. Protože nevíte proč činíte skutky života proti životu, nemůžete znát cenu vašich dobrých skutků života, jste si tedy nevědomí vaší ceny. Kdybyste věd...
	– To co je ve vás nepravdivé pochází zcela zřejmě od někoho; pochází to od vašeho bližního? Ne, pochází to od Satana, protože vše co není láska nemůže patřit dětem které stvořil Bůh. Satanova moc nad vámi, to je zlo, a to ...

	To co je ve vás pravdivé pochází z lásky, neboť láska ve vás vás nemůže klamat. Je to vaše láska která vám ukazuje že vaše skutky života i ty ostatních jsou dobré anebo špatné.
	– Kdo vidí to co je před ním? Osoba která se dívá.
	– Můžete vidět zlo které se maskuje ve skutcích života vašeho bližního? Ne, nevidíte jej, ale můžete konstatovat že zlo je přítomné ve vašem bližním když on lže, krade, zabíjí.....

	Každý skutek života se vykonává skrze lásku a cíl lásky, je znovu nalézt svou dokonalost: bezpodmínečnou lásku. Protože skutky života jsou skutky dětí Božích a Boží děti byly stvořeny pro bezpodmínečnou lásku, jejich skutky ...
	– Proč? Jeho láska mu to ukazuje. Láska ve vás není stojatá, nepřestává vám ukazovat cenu vašich skutků života.
	– Jestliže konstatujete že váš bližní lže, krade, zabíjí...., jaká bude vaše reakce? Dítě Boží odpoví skutky lásky, neboť zná cenu lásky, zatímco dítě sobě odcizené odpoví skutky které budou pod vlivem toho co jej obývá...
	• Dítě Boží odpouští hříšníkům.

	Nehledí na zlo které v sobě mají, ví že v nich je ďábelská síla která je postrčila aby se zachovali špatně. Má sklon je spíš milovat než aby je posuzoval, neboť zná důvod jejich chování: zlo které je vede k tomu aby se nemilov...
	• Dítě odcizené samo-sobě neodpouští snadno hříšníkům.

	Mluví o zlu které činí, a proto má potíž odpustit jejich špatné chování. Nesnaží se jim přijít na pomoc, protože jeho bytost je proti zlu které činí. Má v sobě málo naděje, a tak nevěří že se jednoho dne změní. Měří ro...
	– Dítě odcizené samo-sobě odsuzuje hříšníka kterým je.

	Nerespektuje svůj vnější život, a v jeho vnitřní život nevěří. Nechává se ovládat zlem, a jeho skutky života se živí zlem světa. Odchází aby objevilo svět, a vidí co tento zkažený svět činí. Odmítá si lásku, neboť to co...
	Moje děti, když konstatujete že ve vašem bližním je zlo, je to láska ve vás která přivolává vaší pozornost abyste tak použili svého milosrdenství, zatímco zlo ve vás chce upoutat vaší pozornost abyste jej posuzovali a odsuzovali....
	To zlo ve vás je zloba Satanova.
	– Kdo řekl Bohu ne? Satan.
	– Kdo řekl ne lásce? Satan.
	– Kdo miloval smrt? Satan.
	– Kdo si slouží strachem proti vám? Satan. Ukazujíc vám zlo které činí váš bližní, vám ukazuje co on činí s vámi.
	– Co bylo jeho vítězstvím nad vámi? Udržovat vás ve strachu.
	– Kdo chce prožívat svůj život trpě na zemi? Nikdo.
	– Kdo chce poznat věčnou smrt zakoušeje nepředstavitelná muka? Nikdo.

	Tak tedy, konstatujte že vy všichni jste poznali strach, neboť ten kdo poznal utrpení které bolí řekl ano hříchu který mu utrpení způsobil. Strach je vám známý: jedli jste se strachem, spali jste se strachem, chodili jste se strachem, ...
	Je třeba abyste pochopili že láska vám může pomoct opět se stát dokonalým dítětem Božím ukazujíc vám vašeho bližního takového jakým je, neboť takový jaký je on, takoví jste vy. Láska vás staví před vaše strachy abyste si ...
	– Co je jako první důležitější, hříšník který musí odpustit anebo hříšník který si musí odpustit? Hříšník který si odpouští, neboť on uznává že byl příčinou zla pro ty kteří se na něho dívali.
	– Jak budete prožívat vaše vlastní očištění těla jestliže vám láska názorně neukáže že jste byli příčinou bolestí pro ty kdo lhali, kdo kradli kdo zabíjeli...? Prožijete vaše očištění těla prožívajíce následky vaš...
	– Jak budete prožívat vaše očištění těla když nevíte že je to zlo které vám skrývá to co vaše zlé skutky života učinily ve vašem bližním který lhal, který kradl, který zabíjel...? Svízelně, moje děti.

	Protože v okamžiku kdy byste byli před vašimi skutky života, byste věděli že vaše zlé skutky života živily zlé skutky života vašeho bližního. Měli byste málo důvěry ve vaše odpuštění, a strach by vám namlouval že máte malo...
	Láska vás spojuje a moc lásky koluje v síle lásky. Já jsem s vámi, Láska jsem já. Když se vaše podmínečná láska dohromady spojí, moje moc lásky ji dává to čím je: sílu bezpodmínečné lásky, protože vaše láska je v mé bezp...
	Moje děti, to dnes se musíte podívat zda-li vaše chování je láska. Nenechte strach pokazit vám tento čas který vám Bůh uděluje: přípravu na vaše vlastní očištění těla. Kdo se miluje stará se o sebe konaje dobré skutky života:...
	– Kde jsou vaše ’miluji tě’ a vaše ’miluji se’ vyslovená před Bohem? Ve vás, ale jsou ochromena strachem. Přestaňte mít strach, strach plodí nenávist. Ten neživí lásku protože není skutkem života ani stavem bytí: strach sl...

	Tato cizí tělesa do vás vstoupila vašimi špatnými volbami:
	• Špatná strava ve vašich myšlenkách je učinila nemocnými: tato strava vklouzla do vašich myšlenek aby je proměnila podle přání strachu.
	• Špatná strava ve vašich pohledech je učinila nemocnými: tato strava se vsunula do vašich pohledů aby je tak proměnila jak strach chce.
	• Špatná strava ve vašem naslouchání jej učinila nemocným: tato strava se připojila do vašeho naslouchání aby je proměnila, odrážejíc léčky strachu.
	• Špatná strava ve vašich slovech je učinila nemocnými: tato strava se smísila s vašimi slovy aby je proměnila podle strachu.
	• Špatná strava ve vašich skutcích je učinila nemocnými: tato strava omámila vaše skutky aby je tak proměnila podle libosti strachu.
	• Špatná strava ve vašich citech je učinila nemocnými: tato strava uhranula vaše pocity aby je tak proměnila podle bláznovství strachu.

	Strach vás kontroluje. Tam kde jste, strach je ve vás. Kontroluje vaše skutky života které byly proměněny, a to vás činí slabými vůči sedmi hlavním hříchům. Na příklad, co činí že se dopouštíte hříchu marnivosti?
	• Necítím že chybuji když dávám poznat své volby před osobami které si nedávají pozor na léčky Satanovi.
	• Nezastavuji se u něčeho co je proti mému věčnému životu.
	• Nestydím se říct těm kdo se modlí že já nepotřebuji modlitby.
	• Nevidím proč bych se měl vzdálit od pomlouvání, každý má své sklony.
	• Vím že jednoho dne zemřu; jestli Bůh existuje, přijme mne takového jaký jsem.
	• Uznávám že mám své zodpovědnosti; dělám co můžu, s tím co zbývá ať si poradí.

	Nikdo nemůže vzít váš život a žít jej a nikdo nemůže vzít váš život a říct ne životu věčnému. ’Nemějte strach’: tato slova vám říkají mnoho. Někteří muži a některé ženy přemohli strach. Tyto Boží děti nemohly ...
	Satanovi se podařilo dát vám poznat prázdnotu: strach. Strach je prázdnotou ve vašem životě: tam kde není život, tam není nic. Vy jste živými a láska je ve vašem životě. Nebyli jste stvořeni s nějakou prázdnotou ve vašem životě...
	– Co ve vás činí pochybnost? Pochybnost se zmocní člověka a činí jej slabým před mou pravdou, a kvůli pochybnosti, moje pravda se zdá tomu člověku jako zkouška kterou nechce poznat.

	Vy jste se obrátili k pravdě tohoto světa: ’Vše co je snadné nenese bolest, tak tedy proč bychom si působili utrpení kvůli štěstí? Protože snadnost je známa člověku, není již třeba nic víc k prožívání našich zítřků. Dát...
	Vaše zlozvyky vám dávají vstoupit do vašich strachů, a vy již nejste ve stavu abyste mohli chápat důležitost toho aby se konala úsilí a tak aby se přemáhaly zlé návyky.
	• Pochybovat aniž by se šlo do hloubi věcí: vaše zlé návyky vás učinily zmatenými vůči tomu co máte chápat.
	• Usuzovat aniž by se rozumělo: váš zlý návyk vás přivedl k tomu abyste se nezastavili a nepomohli si tak pochopit.
	• Roznášet aniž by se staralo o následky: váš zlozvyk vás neučinil věrohodnými před těmi kdo vás poslouchali.
	• Očerňovat aniž byste se dívali na sebe: váš zlozvyk vám dokázal že jste byli neschopnými dávat si to co je dobré.
	• Posuzovat aniž by se šlo ke zdroji: váš zlozvyk vykopal jámu mezi vámi a těmi kdo vás milují.
	• Vypadat a nebýt: váš zlozvyk vás přivedl k nejistotě vůči vašemu úsilí.
	• Uskutečňovat se aniž by se rozvažovalo: váš zlozvyk vás opojil aniž byste poznali uspokojení.
	• Chtít aniž by se implikovalo: váš zlozvyk vás vzdálil od vašich potřeb lásky.
	• Mluvit aniž by se znalo: váš zlozvyk vás učinil nešikovnými, a jste neschopni poznat co vás takovými učinilo.

	Tyto zlé návyky a mnoho jiných z vás učinily bytosti bez lásky k Bohu, k vám-samým i k vašemu bližnímu, neboť jsou živeny strachem který vás obývá, a ten strach živí vaše strachy. Čím více máte strach tím ten strach je hlubš...
	Vy živíte vaše strachy. Předávajíce je ostatním, ty se vracejí k vám.
	• Vy máte strach že budete oklamáni, oni mají strach že zameškají schůzku.
	• Vy máte strach že uvidíte nějaké přízraky, oni mají strach chodit sami.
	• Vy máte strach z černých koček, oni mají strach že budou nemocní.
	• Vy máte strach z úsilí, oni mají strach z chudoby.
	• Vy máte strach z násilí, oni mají strach ze zítřku.
	• Vy máte strach z nevědomosti, oni mají strach z kontroly.
	• Vy máte strach ze samoty, oni mají strach ze tmy.
	• Vy máte strach z rozdělení, oni mají strach z nespravedlnosti.
	• Vy máte strach z nezaměstnanosti, oni mají strach z neúspěchu.
	• Vy máte strach z nepříjemnosti, oni mají strach z toho ’co se o tom řekne’.
	• Vy máte strach ztratit přátele, oni mají strach z názoru ostatních atd. Toto je pro vás-samé i pro všechny ty které vaše skutky ovlivněné strachem živily.

	Všechny vaše zlé mánie mají za předmět vaše strachy.
	• Jíte: máte strach že to nestrávíte.
	• Příliš mluvíte: máte strach že zraníte.
	• Jste vychloubaví: máte strach že budete dány stranou.
	• Napomínáte své dítě: máte strach z jeho reakce.
	• Pouštíte vaší televizi: máte strach že se budete nudit.
	• Každý týden chodíte do obchodů: máte strach abyste nezmeškali výprodej...etc.
	• Všechny vaše zlé mánie utvářejí váš život, a vy žijete neustále s vašimi strachy.

	Satan zná příčinu vašich slabostí, neboť je to on, kdo poručil svým nečistým duchům aby vás pokoušeli a tak do vás dali vstoupit jed který vás udržuje uvězněnými ve vás-samých. Strach, pán vašich temných vzrušení, dal vzej...
	Moji miláčci, já vás miluji. Víte co moje ’miluji tě’ teď právě učinilo? V tomto okamžiku, má bezpodmínečná láska obklopuje vaší podmínečnou lásku, a vaše láska se živí mou mocí. Uvědomte si že má láska je mocnějš...
	Pokaždé když mi budete důvěřovat více než vašim skutkům života, já ukáži vaší bytosti že síla lásky je mocnější než přízraky které jsou ve vás:
	• To skrze mne vy uslyšíte to co je od vás a to co není od vás.
	• To skrze mne si uvědomíte že dobro které budete konat pochází od vás a že zlo které učiníte pochází z vašich uhranutých voleb které jste učinili vašimi smysly vězni vašich přízraků.
	• To skrze mne vy poznáte že jste slabými kvůli vašim volbám které nebyly láskou.
	• To skrze mne vy pochopíte že tento čas je časem který chtěl můj Otec.
	• To skrze mne vy přijmete žít vaše očištění které jsem já uskutečnil.
	• To skrze mne vy pocítíte že žijete to co jsem vám oznámil.
	• To skrze mne vy otevřete oči na všechno to co bylo proti vám a proti vašemu bližnímu.
	• To skrze mne se vaše svědomí nechá slyšet, a dá vám vidět vaše přízraky.
	• To skrze mne si zasloužíte poznat vaší volbu: tu že si zvolíte milovat Boha před vámi a před těmi které budete milovat jako sebe-samé.
	• To skrze mne vstoupíte do vaší bezpodmínečné lásky.

	Vše prochází skrze mne a vše je ode mne. Vy jste Božími vyvolenými a vaše utrpení bude mít míru: míru lásky. JÁ JSEM je ve vás. Dejte vědět bytosti kterou jste se stali že dítě Boží patří Bohu samotnému, ne světu, neboť vy ...
	Tam kde bylo Boží dítě, tam s ním bylo dobro, ale zlo zabralo tolik místa v každém Božím dítěti že se Boží dítě často nacházelo se zlem. Hřích který do vás vstoupil vás přivedl k tomu že jste chtěli jen poznání zla, a va...
	Mé děti, tato pravda nepochází od vás, ta pochází od Boha. Vaše emoce vás přivedly k tomu abyste žily jakožto citlivé bytosti vůči tomu co čtete. Kdo může chápat slova Boží? Dítě jehož myšlenky, jehož pohledy, jehož naslouc...
	Moje děti, v této chvíli si uvědomujete bytost jakou jste na zevnějšku. To Boží dítě ve vás volalo své ’ano’ Lásce, a vaše láska, i když je podmínečná, vám to dala uslyšet. Svátosti a požehnání vám dávají milosti žít...
	Láska, ta je živá, a je v každém z vás. Myslíte že se můžete oddělit od svého bližního? Ne, protože on je láska. Láska v každém z vás je teplo které vás podpírá přes chlad odporujícího světa. Na vzdor duchu tohoto světa k...
	• Strach z utrpení je součástí ducha tohoto světa: utrpení dává poznat vaší sílu lásky.
	• Strach z poznání pekla je součástí ducha tohoto světa: poznání pekla činí že se vyhýbáte hříchům.
	• Strach ze zla je součástí ducha tohoto světa: zlo je ve vás, není vaším pánem.
	• Strach špatně se chovat je součástí ducha tohoto světa: vaše dobré nebo špatné chování záleží jen na vás.
	• Strach z nemoci je součástí ducha tohoto světa: jste nemocní, ale neztrácíte život věčný.
	• Strach že nebudete milováni je součástí ducha tohoto světa: nemilují vás, já vás miluji a vy milujete.
	• Strach z opuštěnosti je součástí ducha tohoto světa: nikdo není sám když navštěvujete osoby které jsou samy.
	• Strach ze života v chudobě je součástí ducha tohoto světa: chudoba srdce, to není mít rád se dělit.
	• Strach nenajíst se do syta je součástí ducha tohoto světa: být nasycen, to je být zvyklý na to nejdůležitější.
	• Strach že se na vás bude dohlížet je součástí ducha tohoto světa: kontrolování neohlašuje pokoj, udržujte si svůj pokoj.
	• Strach ze smrti je součástí ducha tohoto světa: opustit tuto zemi, to je vstoupit do domu Otce.

	Jste živí, a tak jako je pravda že máte ducha k doufání, ducha k věření, ducha k milování, tak budete ve věčném životě. Volba žít vám patří a nikdo, ani tato prázdnota ve vás, vám nemůže odejmout toto právo. Je na vás abys...
	Vidíte jak je důležité už se nedopouštět skutků které urážejí Boha? Jste jeho děti, on je váš Otec; z lásky, on vám dal Lásku své Bytosti: svého Syna kterého zplodil. Kdo je jako Bůh? Bůh. Nikdo na zemi nemohl, nemůže a nebud...
	Já vám neříkám že nebudete konat skutky pro vaše potěšení: vaše potěšení nesmí být proti Bohu, proti vám-samým a proti vašemu bližnímu. A neříkám vám že utrpení již nebude ve vašem každodenním životě: Satan ve vás da...
	Podívejte se na maminku která miluje své dítě a která vidí jak činí zlý skutek, ta trpí z lásky protože jej miluje. Bude prosit aby mělo sílu prožít své následky aby tak vidělo a pochopilo že jeho život má cenu v očích Boží...
	Moje děti, nebojte se znelíbit se duchu tohoto světa který se snaží vést vás k tomu co potřebuje: aby vás kontroloval. To dávaje vám vstoupit do poznání zla strach zesiluje vaše strachy, neboť čím více budete mít strach tím více...
	Nezůstávejte v pochybnostech vůči mým výpovědím. Kolem vás jsou pokušení která vám brání jít vpřed k cestě kterou vám ukazuji. Když poznáváte že vás něco trápí, vzpomeňte si že strach není daleko. Pokušitelé vás neopu...
	Vaše strachy nejsou dobrými rádci: to co činíte bez pokoje, to činíte s tím co je proti vám a co je ve vás. Láska vám dává pociťovat pokoj. Ale když vám láska v sobě nedává pociťovat pokoj a když vám láska ukazuje že někdo ...
	Je pravda že když se vzdálíte od těch kdo se nechávají oklamávat Satanem, zatím co nejste ve svém pokoji, se tak vyhnete léčkám Podvodníka snadněji. Když činíte úsilí klást odpor vašim strachům, budete schopnými jim přijít n...
	Každého dne, se budete učit milovat se tak jak já vás miluji. Půjdete vpřed milujíc se, neboť se budete dívat na vaše skutky života v přítomnosti abyste tam tak odhalili vaší lásku k Bohu, a vaše láska vyživována láskou Boží v...
	Moje děti, vaše zlé skutky života očištěné mnou, Spasitelem světa, které byly odpuštěny, se dále dávaly pociťovat ve vašem těle protože jste je nemilovali jako já jsem je miloval. Miloval jsem hříšníka, ne vaše hříchy. Můž...
	Vkládaje lásku tam kde nebyla, vaše skutky života opět nabývají sílu a vaše zranění se ztrácejí. Jsem to já Lékař lásky, jsem to já kdo vkládá na vaše rány můj balzám lásky. Vaše skutky života vámi milované budou živit, ...
	Nepřestávejte se modlit, láska k modlitbě působí a bude působit ve vás i v nich. Je třeba se úplně spolehnout na Boha. Já znám okamžik kdy se oni obrátí ke mně, jejich Bohu, ne k vám. Bůh musí mít přednost před vámi a před va...
	Umějte rozpoznat tuto pravdu: vy, Boží vyvolení, vyjdete z tohoto strachu který vám brání věřit v Život Věčný mou sílou. Moje děti, já, Láska, jsem tu ve vás abych vám ukázal že vaše úsilí ponesou ovoce, ale důležité je v...
	Jděte vpřed jsouce jisti že opravdové štěstí je cíl kterého se má dosáhnout, já jsem ve vás a jdu s vámi. Opusťte ducha tohoto světa který nemá víru v Boha. Já jsem tam ve vás, a čekám až ke mně přijdete, abych vám tak mohl...
	Ano, vaše překážky, neboť ten strach ve vás brzdil a bude dále brzdit. Budou chvíle kdy ten strach učiní že se budete chvět bolestí; bude si sloužit vaší ztrátou odvahy, vaším nedostatkem víry ve vaše úsilí, chováním druhých...
	Já jsem s vámi. Každé dítě které důvěřuje v Boha nalézá v sobě sílu kterou myslilo že nemá. Když je v něm jistota, jeho úsilí jsou mnohem snadnější. To mými milostmi se udržuje v jistotě že to co pro sebe koná je blahodár...
	Moje děti, vidíte, důvěra je pro vás důkazem lásky k vašemu Bohu. Dejte si lásku tím že mi vše budete dávat: já, Ježíš, vám dávám to co je ze mne: bezpodmínečnou lásku která živí vaší podmínečnou lásku. Jako dar, vám p...
	Já sám mám moc vás učinit šťastnými. Dal jsem vám Písmo Svaté. Choďte čerpat sílu z mých slov, to Bůh živil své vyvolené milostmi odevzdání, a tito lidé inspirovaní Bohem psali z mé Vůle: mou Vůli, ne lidé inspirovaní člo...
	Ano, mé děti, jsem tolik zamilován do vaší duše. Rád ji zahrnuji vším dobrým aby tak byla jednoho dne mou neposkvrněnou snoubenkou. To je ta duše která je ve vašem těle a duše je vším vaší bytosti. Když se mi dáváte, já beru v...
	Během vašeho vlastního očištění těla, všichni z vás kteří vezmou strachy každého dítěte na zemi aby tak činily jen jeden celek s jejich strachy, když mi je dají, já vše vezmu. Ukáži každému z vás co jsem učinil z lásky k v...
	Moji vyvolení, tato slova která jsem vás naučil: ’Ať všechny mocnosti se spojí aby se postavily proti mocnostem pekla’ jsou z Nebe. Já spojuji všechny mocnosti lásky. Bůh vše stvořil svou mocí. Všichni dobří andělé, všichni sv...
	Když vy odmítáte pokušení a odmítáte strach který je ve službě Satana, je to Život jenž vám dává svou moc. Je na mně abych vzal to co vy odmítnete, na mně abych poslal k patě mého Kříže všechny zloduchy kteří chtějí zabít...
	Bůh vám dává moc nad zlem, používejte tuto moc abyste tak svrhli nástrahy Zloducha. Jestliže si nejste jisti že to co konáte je dobré, já vám dám sílu přemoct tuto pochybnost, a vy znovu pocítíte váš pokoj. Ve vašich chvílích p...
	Pojďte ke mně vy kteří máte strach, nasytím vás milostmi, a nic z toho co nechcete do vás nevstoupí. Pojďte ke mně vy kteří jste ve slabosti, dám vám svou moc, a dosáhnete cíle kterého chcete dosáhnout: života věčného. Pojďte ...
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