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BÚH JE MÝM OTCEM 

Toto oolóní sfyšíme o dnešním sOlite stóle čosteji. Lidé opet u<.nó
oají, 1.e Búh je opraodu jejich Otcem. 

Proto pooa1.ujeme <.a soou pooinnost uvefejnit posefství, které 
poskytuje Búh Otec svetv prostfednictuím sestry fugenie Efisabety 
Ravasiooé, jef: ho tofik mifooala, a které u<.nala církeo <.0 próooplatné. 

Pooaf:ujeme <.0 ohodné uoést toto dífo soedectoím býoaféno gre
nobelského biskupa, Jeho fxcelence Alexandra eaiflota. V roce 1935 
<.Hdif komisi odborníkú <. rúzpých čóstí Francie, aby vedli diecé<.ní 
oyšetfooóní, které trovlo deset let 

Jejími členy byli generál ní oikór grenobelského biskupa mons. Guerry, 
teofog, bratf( je<.uité Albert a August Vafencin-Amons, kteN patrí k pred
ním autoritóm o oboru fifosofie a teologie a jsou odborníky o hodnocení 
tokoaýchto pfípadú, a také doa lékafi, <. nichDeden byl psychiatr 

Jsme si jisti, f:e toto poselstuí pomúf:e lidem pachopit, jak hfubokó 
je fóska, kterou Otec chooó ke kaf:dému , nós, a doufóme, f:e se mu 
dostane co mof:ná nejširšíha ,oerejnení. 

Kdo je Matka Eugenie, kterou Búh Otec na,val "svou mifooanou 
dcerou ll, "SUDU kvétinkou "? 

Domníoóm se, f:e Matka fugenie je jedno, nejoetších svetel našich 
dob, malý prorok nooé církoe, o níDe Otec stredem a orcholem celého 
fidstoa a o jejíf: jednote tkoí nejoyšší ideáf spirituality. Ona je svetlo, 
které Otec daf svetu o dnešní dobe ,matku a temnot, abychom o nem 
mohfi spatfit cestu k nósledooóní. 

Narodila se o San Gerovsio ďAdda, (dnešní Capriata San Gervasio), 
o mafém mestečku o prooincii Bergamo o Itólii 4. ,áH 1907 o rolnické 
rodine. Získala pau,e ,ákfodní v,delóní. po nekolika letech práce v továrne 
ostoupifa do Kongregace Naší Paní od apoštofú oe veku daaceti let. 
Zde se její osobnost s velikým charismatem natolik ro,oinufo, 1.e ve ve
ku pouhých doaceti peti let byla ,oolena ,a matku predstavenou ,mí
nené kongregoce. 
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Pomineme-fi její duchovní kvafity, soma její činnost no pofi sociáfním 
by postačifo k tomu, aby jí zajistifa místo v historii. lo dvanáct fet 
misionáfské činnosti zafo~ifa více ne( sedmdesát stfedisek (všechna 
s nemocnicí, škofou o kostefemJ v nejvzdáfenejších místech Afriky, Asie 
o Europy. 

Joko první objeuifa fék no mafomocenstuí, který extrohouafa 
ze semene tropické rostfiny. Tento fék byf pozdeji prozkoumán 
a zdokonafen v Pasteurove ústauu u Pafí~i. Povzbudifa v práci Raufa 
Foffereaua, který šef v jejích stopách, budovaf na jejích zákfadech a je 
pova~ován zO opoštofa mafomocných. 

V fetech 1939-1941 napfánovafa a uskutečnifa projekt "Mesto ma· 
fomocných" u Azopte no Pobfe(í sfonoviny. Byfo to ohromné stfedisko 
pro péči o mafomocné o rozfoze 200 tisíc m'. Dodnes zustává jedním 
z hfavních stfedisek toho druhu u Africe i na cefém svete. 

V uznání tohoto vefkého úspechu udefifa Francie svou nejvyšší 
národní poctu Zo sociáfní dífo misionáfkám Z Kongregace Naší Paní od 
opoštofu, její~ nejvyšší pfédstavenou v fetech 1935 a( 1947 byfa 
Matka Eugenie. Matka Eugenie se vrátifo k Otci 10. srpna 1990. 

Jejím nejvetším odkazem pro nás je Otcovo posefství .Otec mfuví 
ke svým detem",jediné soukromé zjevení, v nem~ se projevif Buh Otec 
osobne o které byfo uznáno církví zO autentické po deseti fetech nej
pfísnejšího zkoumání. No začátku textu citujeme prohfášení mons. 
Afexandra Caiffota, grenobefského biskupa, které sepsaf po vyšetfování. 

Pworuhodné je, ~e Buh Otec nadiktovaf posefství Matce Eugenii 
u fotine, pro ni ve zcefa neznámém jazyce. 

V roce 1981 se toto posefstuí dostafo k nám o v roce 19B2 -v jeho 
podesátém uýročí -jsme ho uuefejnifi u itafštine. 

Mnoho zázraku mifosti zpusobených tímto posefstvím nás vedfo 
k tomu, abychom ho rozdávafi zdarmo, zejména ue veznicích, kasár
nách a nemocnicích. Krome angfičtiny byfo pféfo~eno do francouzštiny, 
itafštiny a jiných jazyku. 

Otec Andrea D'Ascanio OFM Cop 
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SVEDECTVf JEHO EXCElENCE A. CAlllOTA, 
BISKUPA GRENOBElSKÉHO, 

PRIPOJENÉ KE ZPRAvE O KANONICKÉM VYŠETROvANí 
PRíPADU MATKY EUGENIE 
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Deset let uplynulo od chvíle, kdy jsem jako grenobelský biskup roz
hodl, aby bylo zahájeno vyšetrování v piípadu Matky Eugenie. Nyní 
mám dostatek informací, abych vydalcírkvi své svedectví jako biskup. 

1. První v/kí. která z vyšetľování vyplývá, je jistota o pozoruhodných 
ctnostech Matky Eugenie. 

Od počátku svého reholního života tato sestra vzbuzovala pozor
nost svých predstavených svo u zbožností, poslušností a pokorou. 

Její predstavené, v rozpacích nad mimorádnou povahou událostí, 
které nasta ly be hem jejího noviciátu, si neprály, aby setrvala v kláštere. 
Po určitém váhání se však vzdaly svého úmyslu, když se setkávaly tvMí 
v tvár s piíkladným chová ním této sestry. 

Behem vyšetrování prokázala sestra Eugenie vel kou trpélivost a po
slušnost, když se bez stežování podrobovala všem lékaľským testum 
a odpovídala na dotazy teologických a lékarských komisí, často zdlou
havé a sužující. a prijímala nesouhlas a zkoušky. Všichni vyšetrovatelé si 
cenili zejména její prostoty. 

Rada okolností rovnež prokázala schopnost Matky Eugenie dojít ve 
ctnostech až do hrdinského stupne. Práve teologové dosvedčili její 
poslušnost pn dotazování otce Augusta Valencina v červnu 1934 a pokoru 
behem bolestného dne 20. prosince 1934. 

Mohu dosvedčit, že i jako Matka predstavená byla velmi oddá na své 
povinnosti a s vel kou láskou k duším, ke své kongregaci a k církvi se ve
novala svému úkolu, který musel být pro ni obtížný, neboť na nej nebyla 
ješte pripravena. Její blízcí jsou ohromeni - stej ne jako já - silou jejího 
ducha, s níž čelila všem nesnázím. 

Velký dojem na mne učinily nejen její ctnosti, ale i vlastnosti, které 
prokazovala ve vykonávání své funkce predstavené. Piekvapující je rovnež 
skutečnost, že pomerne nevzdelaná reholnice mohla zastávat nejvyšší 
úfad v kongregaci. Je v tom cosi mimoládného a z toho hlediska je velmi 
významné dotazovaní vedené mons. Guerrym, mým generálním vikárem, 
v den jej íh o zvolení. Odpovedi členek kapituly, predstavených a delegátek 
ruzných misií ukázaly, že zvolily Matku Eugenii za svou nejvyšší pred
stavenou pro její úsudek, vyrovnanou povahu, energii a vytrvalos!, i presto, 
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že byla velmi mladá a podle církevních predpisu by její zvolení za nor
málních okolností nebylo možné. Skutečnost však ješte prekonala nadeje, 
které do ní voličky vkládaly. 

Obzvlášté me upoutala její jasná, živá a pronikavá inteligence. Rekl 
jsem, že její vzdelání bylo nedostatečné, to však bylo zpusobeno imej
šími príčinami , které sama nemohla ovlivnit Dlouhodobá nemoc matky ji 
prinutila, aby se ve velmi raném veku začala starat o domácnost, a prato 
často chybela ve škole. Než vstoupila do kláštera, prožila težká léta v to
várne jako tkadlena. I pres tyto základní nedostatky ve vzdelání, jejichž 
dusledky jsou zjevné v jejím slohu a pravopise, sepsala Matka Eugenie 
mnoho písem ností pra své společenství. Stojí za zmínku, že sama sestavi
la ruzné obežníky, s obecními úrady či správními radami uzavírala 
smlouvy týkající se nemocničních ústavu zrízených Kongregací Naší 
Paní od apoštolu. Sepsala rovnež obsáhlý soupis smernic a pravidel. 

Na každou situaci nahlíží jasne a správne jako na vec svého sve
domí. Její pokyny jsou pi'ímé, pi'esné a velmi praktické. Osobne zná každou 
ze svých 1400 rádových deer i jejich charakteristické rysy a etnosti: 
proto je schopna si z nich vybrat ty, které jsou nejlépe pripraveny k plnení 
ruzných úkolu. Rovnež presne zná potreby a prostiedky své kongregace 
i situ aci v každém ľádovém domé a navštívila všechny své misie. 

Chceme upozornit také na jejího piedvídavého ducha. Učinila všechna 
nezbytná opatrení, aby v každé nemocnici a škole pracovaly kvalifiko
vané sestry. Také jsem došel k pozná ní, že Matka Eugenie je nadaná roz
hodností, smyslem pro realitu a tvurčí vW. Behem šesti let založila 67 
ústavu a ve své kongregaci zavedla užitečná opatrení. 

Zmínil jsem se o její inteligenci , úsudku, vuli a administrativních 
schopnostech prato, že se domnívám, že tyto vlastnosti s konečnou plat
ností vylučují všechny domnenky o halucinacích, preludech, spiritismu, 
hysterii a pomatenosti. Ani další zkoumání téchto hypotéz behem vy
šetrování nevedio k uspokojivému vysvetlení všech skutečností. 

Livot Matky Eugenie je stálým dukazem její duševní a celkové vyrov
nanosti, kterou vyšetrovatelé označili za dominantní znak její osobnosti. 
Jiné hypotézy o její ovlivnitelnosti a poddajnosti vedly vyšetrovatele k otáz
ce, zda snad nemají pied sebou velmi vnímavou povahu, která podobne 
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jako zrcadlo s mnoha vybroušenými plochami odráží všechny vlivy a pod
nety. Ačkoli je Matka Eugenie obdai'ena citlivou povahou, ukázala, že ni
kdy nikomu nestranila a nenechala se ničím ovlivnit, dokázala sama určit 
své plány i činnost a získat souhlas ostatních díky své osobní prozíravosti. 

2. Pi'edmet poselství, který byl Matce Eugenii sveren, je pi'esne 
vymezen a z dogmatického hlediska jej pokládám za správn Ý a aktuální. 

Presným účelem poselství je dát poznat a uctívat Boha Otce a poža
dovat na církvi ustanovení zvláštního svátku. Vyšetrovací komise došla 
k záveru, že liturgický svátek ke cti Otce by byl v souladu s katolickou pra
xí a stradičním výkladem katolické modlitby, stoupající k Otci skrze Syna 
v Duchu Svatém, jak se projevuje také v mešních modlitbách a liturgické 
obetní modlitbe Otci. Je zvláštní, že dosud nebyl ustanoven svátek k oslave 
Otce. Svatá Trojice je uctívána jako taková. Slovo a Duch svatý jsou uctíváni 
ve svém poslání a vnejších zjeveních. Pouze Búh Otec nemá vlastní svátek, 
který by upoutal pozornost ki'esťanu k jeho Osobe. To je dúvod, proč roz
sáhlý výzkum mezi verícími odhalil, že v njzných společenských vrstvách, 
dokonce i mezi mnoha knežími a i'eholníky, "Boha Otce neznají, nemodlí 
se k nemu, nemyslí na neho". Zmínený výzkum dosti presvedčivé ukazuje, 
Že značný počet ki'esťanú se vzdáiii od Otce, protože ho vnímá jako hrozi
vého soudce. Spíše se obracejí k lidskosti Ježíše Krista. A kolik z nich pro
sí Ježíše, aby je ochránil pi'ed Otcovým hnévem l 

Zvláštní svátek by tak mohl pusobit k obnovení rádu ve spiritualite 
mnoha kresťanú a kjejich opetnému obrácení k Božskému Spasiteli: "O coke
liv poprosíte Otce v mém jménu .. ." a opet: "Modlete se takto: Otče náš ... " 

liturgický svátek zasvécený Bohu Otci by obracel náš zrak k tomu, 
kterého apoštol sv. Jakub nazval "Otcem svetla, od nehož pocházejí všech
ny dary .. ." Duše by rovnež ocenily Boží dobrotu a otcovskou prozretel
nost. Uvedomily by si, že tato prozretelnost je opravdu prozretelností 
trojjediného Boha a že práve skrze svou božskou podstatu, společnou 
všem trem božským Osobám, šírí Búh po celém svete jako nevýslovný 
poklad své nesmírné milosrdenství. 

Na první pohled by se zdá Io, že není duvod zvlášť uctívat Boha Otce. 
Ale nebyl to práve Otec, kdo poslal na svet svého Syna? Je-Ii svrchovane 
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správné uctívat Syna a Ducha svatého za jej ich vnejší zjevení, nebylo by 
správné a vhodné vzdávat díky Bohu Otci, jak to požaduje Illešní pre
face, za dar, který nám seslai - za jeho Syna? 

Hlavní smysl tohoto zvláštního svátku se tak stává zrejmým: uctívat 
Otee, dekovat mu, chválit ho za to, že nám dal svého Syna; a to slovo, jak 
se praví v poselství, jako puvodce našeho vykoupení; dékovat tomu, jen ž 
tak miloval svet, Že dal svého jednorozeného Syna, aby všichni lidé byli jed
no v Kristove mystickém tele a spolu s ním se stali i Božími detmi. 

V dobe, kdy se svet utápí ve zmatcích sekulárních nauk, ateismu 
a moderních ~Ioso~í a neuznává Boha, pravého Boha, nemohl by tento 
svátek pomoci mnohým pozn at Otce, Otce milosrdenství alaskavosti, 
kterého nám zjevil Ježíš? Nezvýšil by se počet tech, kterí uctívají Otce 
"v duchu a v pravde", kterého zvestoval Ježíš? V dobe, kdy je svet rozerván 
vražednými válkami a potrebuje najít spolehlivý pramen sjednocení, 
aby se lidé tesneji navzájem spojili, prinesl by tento svátek velké svet· 
Io. Učil by lidi, že všichni mají stejného Otce v nebi: toho, který jim dal 
Ježíše, skrze néhož se stávají členy jeho mystického tela v jednote 
Ducha lásky! Mnoho lidí je ztrápeno a vyčerpáno válečnými útrapami 
a touží po hlubokém duchovním živote. Takový svátek by je pohnul 
k tomu, aby vzdávali čest Otci, jenž je skrytý, a aby se sami nabídli v sy· 
novské a velkomyslné obeti Otci, jedinému zdroji života Nejsvetejší 
Trojice. Nezachoval by ono jemné hnutí nadprirozeného života, který 
volá lidi k duchovnímu detství a - skrze dúveru - k životu s Otcem, 
k odevzdání se Boží vuli, k duchu víry? 

Na druhé strane vyvstává problém veroučný, tedy zcela jiný než 
otázka zvláštního svátku a nezávislý na tom, jak církev o zkoumaném 
prípade rozhodne. Nekterí významní teologové se domnívají, Že nauka 
o vztahu duše k Nejsvetejší Trojici vyžaduje dúkladné prozkoumání a že 
by se mohla lidem stát zdrojem svetla pro život v jednote s Otcem 
i Synem, o kterém hovorí sv. Jan, a pro účast na živote Ježíše, Božího 
Syna, zejména na jeho synovské lásce k Otci. 

Krome téchto teologických dúvodú bych chtel zde zdúraznit toto: 
chudá mladá žena, bez teologického vzdelání prohlašuje, že prijímá od 
Boha poselství, která mohou obohatit teologickou nauku. 
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Práce falešného vizionái'e jsou obsahove chudé, plané a rozporuplné. 
Poselství, o nemž Matka Eugenie tvrdí, že jí je sven10tec, je plodné. 
Nalézáme v nem harmonickou součinnost dvou rozd~ných povah, které 
potvrzují jeho pravost. Na jedné strane je pi'edstaveno jako církevní tradi
ce bez jakýchkoli podezrelých inovací, neboť neustále opakuje, že vše již 
bylo i'ečeno v Kristove zjevení o jeho Otci a že vše je obsaženo v evangeliu. 
Na druhé strane však poselství hlásá, že tato velká pravda, týkající se po
znání Otce, vyžaduje, aby byla znovu rozvážena, studována a zakoušena. 

Neukazuje práve nepomer mezi slabostí prostredníka, který sám 
není schopen objevit učení tohoto druhu, a mezi hloubkou predaného 
poselství na pusobení vyšší, nadprirozené, božské príčiny, proč rádové 
sestre bylo svereno toto poselství? 

Nedovedu si predstavit, jak jinak by se dalo vysvetlil, že sestra objevila 
myšlenku, jejíž puvod a plodnost teologové, kterí vedli vyšetrování, uzná
vali velmi pomalu. 

A ješte jedna skutečnost se mi zdá pusobivá: když sestra Eugenie 
oznámila, že se jí zjevil Buh Otec, vyšetrující teologové odpovedeli , že 
zjevení Otce jsou sama o sobe nemožná a že se nikdy predtím v minu
losti nevyskytovala. Proti temto námitkám sestra vytrvala na svém a pro
ste prohlásila: "Otec mi i'ekl, abych popsala, co jsem videla. A žádá své syny 
teology, aby to zkoumali." Sestra své svedectví nikdy nezmenila. Trvala 
na svých výpovedích celé mesíce. Až vlednu 1934 objevili teologové 
u sv. Tomáše Akvinského odpoveď na svou námitku. 

Odpoveď, kterou dal veliký učitel církve na otázku rozdílu mezi zje
vením a poselstvím, problém objasnila a odstranila tak prekážku, která 
ochromovala celé vyšetrování. Nevzdelaná sestra dokázala zkušeným 
teologum, že má pravdu. Jak jinak bychom mohli vysvetlit její prozíra
vost, moudrost a vytrvalost? Falešná vizionárka by se snažila prizpuso
bit vysvetlením teologu. Sestra však trvala na svém Mzení. To jsou další 
dúvody, proč se nám její svedectví jeví jako duveryhodné. 

Rovnež považuji za pozoruhodný její rezervovaný vztah k záz
račným prvkum prípadu. Zatímco falešné vizionáľky s pýchou zdu
razňují mimorádné jevy, a dokonce nic jiného nevidí, Matka Eugenie 
je naopak klade až na druhé místo - jako dukazy, prostredky. 
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Nepociťuji tu premrštenost, nýbrž rovnováhu hodnot, která pusobí 
príznivým dojmem. 

Jenom stručne se zmíním o vyšetrování teologu. Dustojní otcové 
Albert a August Valencinové jsou vysoce hodnoceni pro svou filosofickou 
i teologickou autoritu a pro svou hlubokou znalost duchovního života. 
Jejich zákrok byl žádán i v jiných podobných vyšetrováních. Víme, že 
jednali s vel kou obezretností, a proto jsme je vybrali pro tuto práci. 

Jsme jim vdečni za obetavou a svedomitou spolupráci. Jejich svedec
tví ve prospech sestry a nadpľirozeného vysvetlení skutečností je ješte 
pozoruhodnejší, neboť svuj posudek velmi dlouho odkládali. Zpočátku 
byli zaujatí, pochybovali a potom váhali. Teprve podrobení sestry téžkým 
zkouškám a zkoumání všech druhu námitek je postupne presvedčilo. 

zAVtRY 
Podle príkazu své duše a svedomí a s nejvetším smyslem pro odpo

vednost vuči církvi prohlašuji , že se mi nadprirozený a Boží zásah jeví 
jako jediné logické a uspokojivé vysvetlení událostí. 

Odhlédneme-li od všech okrajových rysu prípadu, jsou základní 
fakta ušlechtilá, vznešená a nadprirozená: pokorná sestra vyzvala duše 
k opravdové oddanosti Otci, jak to učil Ježíš a církev vtelila do své litur
gie. V tomto prípadu není nic burcujícího, vše je velice prosté a v sou
ladu s pevnou naukou. 

Zázračné události, které provázejí toto poselství, by mohly být odde
leny od hlavní události, a prece by jeho hodnota byla zachová na ve své 
úplnosti. Z dogmatických duvodu církev rozhodne, zda Ize uvažovat 
o ustanovení zvláštního svátku oddelene od tohoto zvláštního prípadu 
Matky Eugenie. 

Domnívám se, že hlavní dukaz verohodnosti sestrina poselství 
nacházíme ve zpusobu, jakým uvád í ve svém živote do praxe nauku, 
kterou nám prostrednictvím svého poselství pripomíná. 

Považuji za správné nechat ji pokračovat v jejím d~e. Verím, Že všech
no je Boží vule. Po deseti letech zkoumání, úvah a modliteb vzdávám díky 
Otci, že si vybral moji diecézi za místo tak dojemného projevu své lásky. 

+ ALEXANDRE CAILLOT, biskup grenobelský 

11 



OTCOVO POSELSTVí 

čóst /. 



1. čeJVence 1932, svátek Drahocenné kIVe našeho Pána Ježíše Krista 
Konečne nadešel den provždy požehnaný, den, který prislíbil 

nebeský Otec! 
Dnes skončily dlouhé dny príprav, a já cítím blízko, tak blízko 

príchod svého Otce a Otce všech lidí. 
Nekolik minut modlitby a potom tolik duchovních radostí. Byla 

jsem naplnena tou hou spatfit ho a slyšet ho! 
Mé srdce planoucí láskou se otevrelo s tak vel kou duverou, že jsem 

si uvedomila, že jsem až dosud nikdy nikomu tolik neverila. Myšlenka 
na Otce me učinila až bláznive šťastnou. 

Konečne jsem zaslechla zpev. To andelé ohlásili tento radostný 
príchod. Jejich písne byly tak krásné, že jsem se rozhodla zapsat si je 
co možná nejd five. 

Melodie utichla a pfišel zástup vyvolených, cherubínu a serafínu, 
a s nimi Buh, náš Stvoritel a Otec. 

Poklonila jsem se až k zemi a zcela ponorena do vlastní nicoty jsem 
se modlila Magnificat. Hned nato mi Otec rekl, abych se posadila vedie 
neho a zapsala. co se rozhodl fíci lidem. 

Celý nebeský dvur, který ho doprovázel, zmizel. Zustal pouze Otec, 
zustal se mnou, a dríve než usedl, mi rekl: .UŽ jsem ti rekl a nyní to 
fikám znovu: Nemohu dát svého milovaného Syna ješte jednou, abych 
dokázal svou lásku k lidem! Nyní pricházím mezi ne, abych je miloval, 
a beru na sebe jejich podobu, jejich ubohost, aby poznali tuto lásku. 
Pohleď , odkládám nyní svou korunu a všechnu svo u slávu a beru na 
sebe vzezrení obyčejného človeka!" 

Poté co odložil svou korunu a svatozál ke svým nohám, aby se po
dobal obyčejnému človeku, vzal do levé ruky zemekouli sveta a pritiskl 
ji k svému Srdci. Pak si sedl vedie me. 

Mohu povedet jen nekolik málo slov o jeho príchodu, o vzhledu, 
který vzal na sebe, a o jeho láscel Ve své nevedomosti nenacházím slo
va, abych vyjádľila, co mi zjevil. Rekl: 

.Pokoj a spása tomuto domu a celému svetu I Kéž se moje moc, láska 
a muj svatý Duch dotknou lidských srdcí, aby se celé lidstvo obrátilo ke 
spáse a prišlo ke svému Otci, který je hledá, aby je miloval a spasil. 
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Kéž muj zástupce Pius XI. pochopí, že toto jsou dny spásy a pože
hnání. Kéž nepromarní príležitost upozorn it deti na jejich Otce, který 
prichází, aby jim pomohl v tomto živote a pripravil jej ich večné štestí. 

Zvolil jsem si tento den, abych započal své dílo mezi lidmi, protože 
dnes je svátek Drahocenné krve mého Syna Ježíše. Rozhodl jsem se 
posvetit touto krví dílo, které začínám, aby prinesla ovoce celému lidstvu. 

Toto je pravý účel mého pfíchodu: 
1. l'i'icházím, abych zahnal nadmemý strach, který ze me mají mí lidé, 

a abych jim ukázal radost z toho, že me znají a milují moje deti, to ~na
mená celé lidstvo, dnešní i budoucí. 

2. Pľicházím, abych prinesl nadej i všem lidem a národum. Kolik z nich 
ji už dávno ztratilo. Tato nadeje je naučí žít v míru a bezpečí a pracovat 
na vlastní spáse. 

3. Pricházím, aby me lidé poznali takového, jaký jsem, aby vzru
stala jej ich duvera a láska ke mne, jej ich Otci. Mám jedinou starost: bdít 
nad všem i lidmi a milovat je jako své deti . 

Jako se malír teší z pohledu na obraz, který namaloval, tak s ra
dostí a potéšením pricházím mezi lidi, mistrovská díla svého stvorení. 

Cas utíká. Chtel bych, aby lidé co nejdríve poznali, že je miluji a že 
je mým nejvetším štestím zustávat s nimi a hovoNt s nimi jako Otec se 
svými detmi. 

Jsem večný, a když jsem byl sám, nozhodi jsem se užit svou moc, 
abych stvoril bytosti k svému obrazu. Nejdľíve jsem však musel stvorit 
hmotu, aby tyto bytosti mely prostredky ke své obžive: tehdy jsem stvo
ril svet. Naplnil jsem jej vším potrebným pno lidi: vzduchem, sluncem 
a deštem a mnoha jinými vecmi, o nichž jsem vildel, že jsou nutné k jej ich 
životu. 

Nakonec jsem stvoril človeka. MIH jsem radost ze svého díla. Clovek 
hreší, ale práve tehdy se projevuje moje nekonečná šlechetnost. 

Ve Starém zákone jsem stvoril a vyvolil proroky, aby žili mezi lidmi. 
Jim jsem sverii svá prnní, stanosti a radosti, aby o nich se všemi hovoi'i li . 

Gm více se vzmáhalo zlo, tím více me má dobnota nutila pnomlouvat 
ke spravedlivým lidem, aby mohli predávat mé pfikazy tem, ktefi pusobili 
neporádek. Tak jsem nekdy musel být prísný, abych je káral, nikolivabych 
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je trestal - to by bylo jen na škodu - ale abych je odvrátil od neresti 
a privedi k jejich Otci, jejich Stvoriteli , na nehož zapomneli. Pozdeji zlo 
zaplavilo lidská srdce v takové míre, že jsem byl prinucen poslat na svet 
pohromy, abych lidi očistil utrpením, zničením jej ich majetku či dokonce 
jejich usmrcením. Dopustil jsem potopu sveta, zničení Sodomy 
a Gomory, války lidí proti sobe atd. 

Vždy jsem si pml zustat mezi lidmi v tomto svete. Tak jsem byl za 
potopy sveta blízko Noemovi, tehdy jedinému spravedlivému. I pil ostatních 
pohromách jsem vždy nalezl spravedlivého človeka, s nímž jsem mohl 
zustat a jehož prostrednietvím jsem žil mezi lidmi své doby, a tak tomu 
byl o vždy. 

Moje nekonečná dobrota vuči lidstvu často svet očišťovala od jeho 
zkaženosti. 

Stále jsem si volal určité duše, v kterých jsem našel zalíbení, protože 
skrze ne jsem mohl být šťastný s temi, které jsem stvoril, s lidmi . 

Slíbil jsem svetu Mesiáše. Učinil jsem vše, co jsem mohl, abych 
pripravil jeho príchod tím, že jsem se zjevoval v podobách, které ho 
predstavovaly, už tisíce let pred jeho príchodem! 

Neboť kdo je Mesiáš? Odkud prichází7 Co učiní na svete? Koho 
zastupuje? 

Mesiáš je Buh. 
Kdo je Búh? Buh je Otec, Syn a Duch Svatý. 
Odkud prichází? Nebo spíše, kdo mu prikázal, aby prišel mezi lidi? 

Byl jsem to já, jeho Otec, Buh. 
Koho má na zemi zastupovat? Svého Otce, Boha. 
Co má na svete činit? Dá poznat a milovat Otce, Boha. 
Což nerekl : 
• Nevedel i jste, že musím být v tom, co je mého Otce7" (Lk 2,49) 
, Piišel jsem, jen abych plnil vuli svého Otce." 
,Požádáte-li o cokoliv Otce v mém jménu, on vám to dá ... ". 
,Budete se modlit k nemu takto: .Otče náš, jenž jsi na nebesích .. .", 

a nekde jinde, jelikož prišel, aby oslavil Otce a učinil, aby ho lidé poznali, ríká: 
,Kdokoliv vidí mne, vidí Otce." 
,Já jsem v Otci a Otec je ve mne." 
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,Nikdo nepiichází k Otci než skrze mne." (Jan 14,6) 
.Kdokoliv je se mnou, je také s mým Otcem", atd. 
Uvedomte si tedy, lidé, že po celou večnost mám jediné prání: dát se 

pozn at lidem a být jimi milován. Pieji si s nimi zustat navždy. 
Ládáte verohodný dukaz piání, které jsem práve vyslovil? 
Proč jsem pi'ikázal Mojžíšovi, aby postavil svatostánek a archu 

úmluvy, kdybych nechtel prijít a prebývat s lidmi jako Otec, bratr nebo 
blízký prítel? To bylo moje vroucí prání. Piesto na me zapomneli 
a uráželi me mnohými hríchy. A tak jsem dal Mojžíšovi svá narízení, aby 
jim piipomnela Boha, jej ich Otce, a jeho jediné prání spas it je. Očekával 
jsem, že tato piikázání budou zachovávat, a tak vzpomenou na svého 
nekonečne dobrotivého Otce, který má vždy na zreteli jej ich nynejší 
i večnou spásu. 

lidé na všechno zapomneli a upadli do bludu a strachu, protože 
považovali zachovávání príkazu, které jsem predal Mojžíšovi , za piíliš 
obtížné. Vytvorili si vlastní zákony podle svých rozmaru, aby je mohli 
snadneji dodržovat. V piehnaném strachu, který ze me meli, pozvolna 
na me zapomínali a zahrnovali me urážkami. 

Ale má láska k temto lidem, mým detem, nikdy docela neprestala. 
Když jsem si uvedomil, že ani patriarchové, ani proroci nebyli schopn i 
zajistit, aby me lidé poznali a milovali, rozhodl jsem se prijít sám. 

Jak jsem však mohl mezi ne prijít? Nebyl jiný zpusob, než abych 
prišel sám, ve druhé osobe svého božství. 

Poznají me lidé? Budou mi naslouchat? 
Nic budoucího mi není skryto, proto jsem si sám odpovedel na tyto 

dve otázky: 
.Nepoznají mou prítomnost, i když jim budu nablízku. V mém 

Synu budou se mnou krute zacházet, bez ohledu na všechno dobrodiní, 
které pro ne učiním. V mém Synu budou o mne mluvit špatne, ukrižují 
me, aby me usmrtili." 

Mám kvuli tomu prestat? Ne, má láska k mým detem, lidem, je piíliš 
velká. 

Neprestal jsem. Pochopte, že jsem vás miloval snad Ize tak ríci 
více než svého milovaného Syna, nebo spíše více než sama sebe. 

17 



Co vám ríkám, je tak pravdivé, že bych váhal, kdyby se našel jediný 
z mých tvoru, který by byl schopen vykoupit hríchy ostatních lidí podob
ným životem a smrtí, jaký byl život a smrt mého Syna. Proč? Protože bych 
zradil svou lásku tím, že bych nechal trpet milovaného tvora více, než bych 
trpel sám ve svém Synu. Nikdy bych nechtel , aby mé deti trpely. 

To je stručný príbeh mé lásky do té doby, než jsem prišel mezi lidi 
skrze svého Syna. 

Vetšina lidí zná tyto události, avšak nechápou podstatnou vk že 
k tomu všemu me vedia láska! 

Ano, je to láska, co vám chci vŠtípit. Na tuto lásku se zapomnelo. 
Chci vám ji pripomenout, abyste me poznali takového, jaký jsem, abyste 
se nebáli, jako se bojí otroci, Otce, který vás tolik miluje. 

Podívejte, v tomto príbehu jsem teprve v prvním dni prvního sto
letí a já bych jej chtel dovést až do nynejšího dne, do dvacátého století. 

Jak lidé zapomneli na mou otcovskou lásku! A prece vás tak nežne 
miluji! CO všechno jsem pro ne učinil ve svém Synu, v osobe svého Syna, 
který se stal človekem! Božství je zahaleno v tomto lidství, stalo se malým, 
chudým, poníženým. Ve svém Synu Ježíši jsem vedi život obeti a práce. 
Prijímal jsem jeho modlitby, aby človek mel jasne vyznačenou stezku, po 
které by kráčel ke spravedlnosti a bezpečne došel až ke mne! 

Samozrejme jsem chápal slabost svých detí, i práve proto'jsem 
požádal svého Syna, aby jim dal prostiedky, které jim umožní po pádu 
znovu povstat. Pomohou jim očistit se od hríchu, aby stále mohly být 
deťmi mé lásky. Hlavními prostredky této pomoci je sedm svátostí. 
A nejduležitejší prostiedky pro vaši spásu, navzdory vašim pád um, jsou 
kríž, krev mého Syna, která se za vás stále prolévá, jak ve svátosti 
pokání, tak v Nejsvetejší obeti mše svaté . 

Mé drahé deti, zahrnoval jsem vás dary zvláštních milostí po 
dvacet století, ale s jakými ubohými výsledky! 

Kolik z mých tvoru, kterí se stali skrze mého Syna deťmi mé lásky, se 
rychle vrhlo do večné propasti! Opravdu jste nepoznali mou nekonečnou 
dobrotu, a já vás tolik miluji! 

Alespoň vy, kterí víte, že pricházím sám, abych k vám mluvil, abyste 
si uvedomili mou lásku, nevrhejte se do propasti. Jsem váš Otec! 
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Což je možné, abyste poté, co mne nazvete svým Otcem a projeví
te svou lásku ke mne, nalezli u me tvrdé a neciteiné srdce, abych vás 
nechal zahynout? Ne, ne, neveľte tomu! Jsem nejlepší z otcu! Znám 
slabosti svých tvoru. Pojd'te ke mne, obraťte se s duverou a láskou! 
Odpustím vám pro vaši lítost. I kdyby vaše hríchy byly odporné jako bláto, 
vaše duvera a láska me primeje, abych na ne zapomnel a nesoudil vás! 

Pravda, jsem spravedlivý, ale láska zaplatí všechno! 
Poslechnete si, moje deti, jedno prirovnání a ujistíte se o mé lásce. 

Pro me jsou vaše hľíchy jako železo a projevy vaší lásky jako zlato. Dáte-Ii 
mi tisíc liber železa, nebude to nic proti tomu, když mi dáte jen deset 
liber zlata! Jinými slovy, jen trochou lásky mužete vykoupit velké hríchy. 

To je velmi radostný pohled na soud nad mými detmi, nad všemi 
lidmi bez výjimky. Musíte prijít ke mne. Jsem vám tak nablízku l Musíte me 
milovat a ctít, abyste nebyli souzeni nebo spíše abyste byli souzeni mou 
nekonečne milosrdnou láskou! 

Nepochybujte o tom! Kdyby mé Srdce nebylo takové, dávno bych 
už zničil svet za každý spáchaný hľích! Ale jak vidíte, moje ochrana se 
neustále projevuje milostí a dobrodiním. Z toho mužete usoudit, že 
máte Otce, který je nade všechny otce, který vás miluje a neprestane 
vás nikdy milovat, budete-Ii si to prát. 

Pricházím k vám dvema zpusoby: v kríži a ve svátosti oltáľní! 
Kríž je cesta, kterou pricházím ke svým detem, protože skrze kríž 

vás muj Syn vykoupil. A pro vás je kríž cesta, po níž Ize vystoupit k mé
mu Synu a od mého Syna ke mne. Bez neho byste ke mne nikdy nemohli 
pi'ijít, protože človek svým hríchem na sebe uvalil trest odloučení od Boha. 

Ve Svátosti oltáľní žiji mezi vámi jako Otec se svou rodinou. Prál 
jsem si, aby muj Syn ustanovil svátost oltáľní, aby se tak každý sva
tostánek stal studnicí mých milostí, mého bohatství a lásky, které dávám 
lidem, svým detem. 

Temito dvema prostredky ustavične sesílám na svet svo u moc a ne
konečné milosrdenství. 

Poté co jsem vám ukázal, že me muj Syn Ježíš zastupuje mezi 
lidmi a že skrze neho zustávám stále mezi nimi, chci vás také upozorn it, 
že k vám pricházím skrze svého Svatého Ducha. 
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Dílo tretí osoby mého božství se uskutečňuje potichu a človek si ho 
často neuvedomuje. Avšak pro me je to velmi vhodný zpusob bytí, nejen ve 
svatostánku, ale také v duších všech, kterí jsou ve stavu milosti. V nich si 
vystavím svuj trun a prebývám stále jako pravý Otec, který miluje a chrání 
své deti a pomáhá jim. Nikdo doposud nepochopil nekonečnou touhu mého 
božského otcovského Srdce, aby bylo známo, milováno a cteno všemi lidmi, 
spraved I ivým i a hríŠnými. To jsou tri dary, které bych rád od človeka prijímal, 
abych tak mohl být milosrdný a dobrý i vuči nejzatvrzelejším hríŠníkum. 

Copa k jsem neučinil vše pro svuj lid, od Adama až po Josefa, Ježíšova 
pestouna, a od Josefových dob až dodnes, aby mne človek projevoval 
zvláštní úctu, která mi náleží jako jeho Otci, Stvoriteli a Spasiteli? Ale dosud 
se mi nedostalo této zvláštní úcty, po které jsem tolik toužil a stále toužím, 

V knize Exodus čtete, že máte Bohu prokazovat zvláštní úctu. 
Zejména Davidovy žalmy obsahují toto poučení. V prikázáních, která jsem 
sám dal Mojžíšovi, jsem zduraznil: "Budeš uctívat a milovat jediného 
Boha." Láska a úctajsou dve veci, které spolu souvisejí. A protožejsem vás 
zahrnul takovým dobrodiním, musím být uctíván velmi zvláštním zpusobem, 

Když jsem vám dal život, stvoril jsem vás ke svému obrazu. Vaše 
srdce je proto stejne citlivé jako moje a moje srdce stej ne jako vaše! 

Co všechno neudeláte, když vám jeden z vašich bližních pro káže 
malou laskavost, aby vám udelai radost? I ten nejzatvrzelejší človek by 
byl takovéto osobe vdečný navždy. Každý by se snažil najít neco, čím 
by mu udelai co nejvetší radost odmenou za prokázanou službu. Nuže, 
budu vuči vám mnohem vdečnejší a dám vám jistotu večného života, 
prokážete-li mi malou laskavost tím, že mne budete uctívat, jak požaduji. 

Vím, že me uctíváte v mém Synu a že jsou tací, kterí jsou schopni 
mi skrze mého Syna obetovat všechno, ale tech je opravdu málo. Ne
verte však, že uctíváním mého Syna neuctíváte také me. Samozrejme 
mne uctíváte, protože já žiji ve svém Synu! A tak všechno, co je k jeho 
sláve, je také k sláve mojí! 

Chtel bych však, aby človek uctíval svého Otce a Stvoritele se 
zvláštní oddaností. Čím více budete uctívat me, tím více budete uctívat 
mého Syna, ponevadž se podle mé vu le stal Vteleným Slovem a prišel 
mezi vás, abyste poznali toho, který ho poslal. 
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Začnete-Ii mne vyznávat, budete me i mého milovaného Syna mi
lovat více, než milujete dosud. Pohleďte, kolik mých tvoru, které se stali 
mými detmi skrze tajemství vykoupení, není na pastvinách, jež jsem 
pčipravil pro všechny lidi prostfednictvím svého Syna. A kolik je tech, 
a vy to víte, kterí doposud o techto pastvinách vu bec nevedí. A kolik 
tvoru z mých rukou, o nichž vím, ale které vy neznáte, nemají dokonce 
tušení o ruce, která je stvorilai 

Jak bych si prál, abyste poznali, jak všemohoucí jsem váš Otec a jak 
rád bych jako Otec činil dobrodiní svým tvorum. Chtel bych uči nit jej ich 
život sladší skrze muj zákon. Rád bych, abyste k nim šli v mém jménu 
a hovorili s nimi o mne. Ano, povezte jim, že mají Otce, který je stvolil 
a chce jim dát své poklady, Ale predevším jim reknete, že na ne myslím, 
miluji je a chci jim dát večné štestí. Slibuji vám, že se lidi obrátí dríve. 

verte mi, kdybyste me začali uctívat se zvláštní oddaností již od dob 
prvotní církve, zustalo by po dvaceti stoletích jen málo lidí, kterí žUí v modlár
ství, pohanství a v tolika falešných a zlých sektách, v nichž se zaslepene 
vrhají do propasti večného ohne! Pohleďte, kolik práce zbývá ješte vykonat! 

Moje hodina prišla! Musím být poznán, milován a uctíván lidmi, abych 
poté, co jsem je stvolil, mohl být jejich Otcem, pak jej ich Spasitelem 
a na konec predmetem jej ich večné radosti. 

Dosud jsem mluvil o vecech, které již znáte. Chtel jsem vám je pri
pomenout, abyste mi stále více velili, že jsem velmi dobrý Otec, nikoliv 
hrozivý, jak se domníváte; a že jsem Otec všech, kterí žijí nyní, itech, 
které ješte stvorím do konce sveta. 

Uvedomte si, že chci být poznán, milován a predevším uctíván. 
Kéž každý pozná mou nekonečnou dobrotu ke všem lidem - zejména 
k hríšníkum, nemocným, umírajícím a ke všem trpícím. Ať poznají, že 
si preji pouze jedno: všechny je milovat, dát jim svou milost a odpuš
tení, činí-Ii pokání, a predevším je nesoudit podle své spravedlnosti, 
ale podle svého milosrdenství, aby tak byli všichni spaseni a pripočí
táni k mým vyvoleným. 

Na záver této stručné zprávy ti dávám slib, který bude mít večný 
účinek: Nazývejte me jménem Otce s duverou a láskou, a dostanete od 
tohoto Otce všechno s láskou a milosrdenstvím. 
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Preji si , aby muj syn, tvuj duchovní otec, mohl pracovat pro mou 
slávu a zapsat vétu po véte, co jsem ti diktoval, aby tak lidé mohli 
snadno a s radostí číst zprávu o tom, co chci , aby znali, ovšem bez 
jakýchkoliv prídavkú. 

Každý den budu s tebou hovorit o svých pi'áních, o svých radostech, 
zármutcích, aprecevším ukáži lidem svou nekonečnou dobrotu a nežnou 
a milosrdnou lásku. 

Chtél bych také, aby ti tvé predstavené dovolily trávit volný čas se 
mnou, abys me mohla tešit a milovat každý den po dobu púlhodiny. Tím 
zajistíš, aby srdce mých detí byla pripravena pracovat na šírení této 
zbožnosti, kterou jsem ti práve zjevil, a abys získala vel kou dúveru vOtce, 
který chce být svými detmi milován. 

Aby se toto dílo mohlo rozšírit mezi všechny národy co nejrychleji, 
aniž by se ti, kterým je svereno jeho šírení, dopustili sebemenší neuvá
ženosti, žádám te, abys své dny trávila ve velkém usebrání. Budeš šfust
ná, když nebudeš pnliš mluvit s ostatními. I když budeš mezi nimi , ve 
svém srdci budeš mluvit se mnou a naslouchat mne. 

Chci, abys také dela la toto: Když s tebou budu hovorit, zapisuj mé 
duvémé zprávy do zvláštního den íčku , protože jeho prostiednictvím 
chci mluvit ke každému jecnotlivci. Liji s lidmi v dúvernejším vztahu 
než matka se svými detmi. 

Od stvorení človeka jsem nikdy ani na okamžik neprestal žít vedie 
neho. Jako jeho Stvoritel a Otec cítím potrebu ho milovat. Není to tím, 
že bych potreboval jeho, ale má láska Otce a Stvoritele mi dává potrebu 
ho milovat. Proto žiji tak nablízku človeku, všude ho sleduji, pomáhám 
mu ve všem a podporuji ho. 

Znám jeho potreby, starosti , všechny jeho touhy a mým nejvetším 
štestím je pomáhat mu a chránit ho. 

Lidé verí, že jsem hrozivý Búh, který hodlá celé lidstvo uvrhnout do 
pekla. Jak velké bude jej ich prekvapení, až na konci času uvidí, kolik du
ší, o jejichž zatracení byli presvedčeni , se téší z večné blaženosti mezi 
vyvolenými. preji si , aby všichni moji tvorové uvé/ili , že je tu jej ich Otec, 
který nad nimi bdí a který by chtel, aby se už na zemi radovali z toho, 
že p/edem zakouší večnou blaženost. 
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Matka nikdy nezapomíná na malého tvorečka, kterého privecla na 
svet. Není podivuhodnejší, že já pamatuji na všechnysv6 tvory? 

Jestliže matka miluje maličké, které jsem jí dal, já ho miluji ješte více, 
neboť jsem ho stvo/il. Dokonce když matčina láska vúči díteti kvúli nejaké 
vade ochladne, já je naopak miluJi o to více. Matka múže na své díte po 
nejakém čase zapomenout nebo na né myslet méne, zvlášte když UŽ není 
kvúli svému veku v její péči, já na neho však nikdy nezapomenu. Budu ho 
vždy milovat, dokonce i tehdy, když na mne, svého Otce a Stvorite le, ani 
nevzpomene. Já budu na neho stále pamatovat a mít ho rád. 

Rekl jsem vám již, že chci, abyste se tešili z večného štestí už zde na 
zemi, ale stále jste ješte nepochopili pravý smysl toho, co jsem rekl: 

Milujete-Ii me a nazýváte-li me sladkým jménem Otec, začínáte žít 
už tady a ted' v lásce a dúvere, které vás učiní naveky šfustnými a které 
budete opevovat v nebi se zástupy vyvolených. Nen í práve tohle pred
zvest nebeské blaženosti, která bude trvat naveky? 

Preji si, aby si človek často pripomínal , že jsem práve tam, kde je 
on, a že by nemohl žít, kdybych nebyl s ním a kdybych ve svém 
Vteleném Slove nežil tak jako on. I ples jeho nedúveru mu zústávám 
vždycky nablízku. 

Jak si p/eji videt uskutečnení svého plánu. Až dosud človek nikdy 
nemyslel na to, aby udelai Bohu, svému Otci, radost, o níž hodlám mlu
vit: Rád bych videl, že se rozvíj í dúvera mezi človekem a jeho nebeským 
Otcem v pravém duchu srdečnosti a zároveň jemnosti, kde by nebylo 
zneužito mé veliké dobroty. 

Znám vaše pot/eby, vaše touhy a všechno, co nosíte ve svých srdcích. 
Ale jak bych byl štastný a vdečný, kdybyste ke mne prišli a sverili mi své 
potreby jako syn, který svému otci zcela dúve/uje. Jak bych vám mohl od
mítnout sebemenší nebo sebevetší vec, o kterou jste mé žádali? I když me 
nevidíte, copak necítite, že jsem vám nablízku ve všem, co se kolem vás 
deje. Jaké odmeny se vám dostane, až ve mne uvente, aniž me uvidíte! 

Dokonce ani tec', kdy jsem osobne zde, uprostred vás všech, kdy 
k vám promlouvám a neustále všemi zpúsoby opakuji , že vás miluji a chci 
být poznán, milován a uctíván se zvláštní zbožností, me nemúžete spat/it, 
krome jeciné osoby, které diktuji své poselství. Jed iné ze všech lidí. Presto 
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k vám promiauvám, a v té, na kterou hledím a s níž hovorím, vidím vás 
všechnya mluvím ke každému z vás a miluji vás, jako byste me videli! 

Chci, aby me lidé mohli pozn at a pocítit, že jsem nablízku každé
mu z nich. Pamatujte, lidé, že chci být nadejí lidstva. Což už jí nejsem 7 

tlovek by byl ztracen, kdybych nebyl jeho nadejí. 
Potrebuji, abych byl takto poznán, aby tak pokoj, duvera a láska mohly 

vstoupit do lidských srdd a spoj it je s jej ich Otcem v nebi i na zemi! 
Nemysiete si, že jsem ten starec, vzbuzujíd strach, jak si me lidé 

zpodobňuj í na obrazech a v knihách! Ne, nejsem ani mladší ani starší 
než muj Syn a Duch Svatý. 

Proto chci mít rád všechny, od nejmladších až po nejstarší, chci, aby 
me nazývali duverným jménem Otec a Príte!. Vždyť jsem vždycky s vámi, 
podobám se vám, abyste se podobali vy mne. Jak veliká by byla moje 
radost, kdybych vidél, jak rodiče učí své deti, aby se ke mne často 
obraceli a oslovova li me: ,Otče", neboť jím opravdu jsem ! Jak rád bych 
vide!, jak se do techto mladých duší vlévá víra a láska ke mne ! Udel al 
jsem pro vás všechno, neudeláte vy neco pro mne? 

Chtél bych mít svuj domov v každé rodi ne, aby všichni mohli s na
prostou jistotou líci: ,Máme Otce, který je nekonečne dobrý, nekonečne 
bohatý a nadmíru milosrdný. Myslí na nás a je nám nablízku. Stará se 
o nás a podporuje nás. Dává nám vše, co potrebujeme, kdykoli ho požá
dáme." Jsem tu práve proto, abyste me mohli požádat o vše potrebné. 
,Proste, a bude vám dáno." Ve své otcovské dobrote vám dám vše, když 
me budete považovat za pravého Olce, který žije uprostred své rodiny, 
jak to skutečne činím . 

Také si preji , aby si každá rodina vystavi la obraz, který pozdeji 
ukáži své ,malé dcerce". Chci, aby se tak každá rodina dostala pod mou 
zvláštní ochranu a mohla me snad nej i uctíva!. Každý den pak budu 
s rodinou sdílet její potreby, práci, starosti, trápení a touhy, ale i rados
ti, protože Otec musí znát všechno, co se týká jeho detí. Samozrejme je 
znám, jelikož jsem tady, avšak mám rád prostotu. Dovedu se prizpuso
bit vašim podmínkám. Stanu se maličkým s maličkými, dospelým s do
spelými a stejne tak se stanu starým, aby všich ni mohli pochopit, co jim 
chci sdelit pro jejich posvecení a svou slávu. 
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Nemáte snad dukaz toho, co vám iíkám, v mém Synu, který se sta l 
malým a slabým jako vy? Nemáte ho ani teď, vidíte-Ii , že tu k vám pro
miauvám? A nevybral jsem si prostou osobu, jako jste vy sami , abych 
k vám mohl mluvit a abyste pochopili , co vám chci sdelit? A nejsem 
nyní podobný vám? 

Pohleďte, odložil jsem svou korunu k svým nohám a držím svet 
u svého srdce. Zanechal jsem svou slávu v nebi a pricházím k vám, abych 
se stal vším všem lidem, abych se stal chudým s chudými a bohatým 
s bohatými. Chci chránit mladé lidi jako nežný Otec. Na svete je tolik zla! 
Tyto ubohé, nezkušené duše se nechávají svádét vábením hríchu, který po
stupne vede k úplnému zničení. Vy, kdo zvlášté potrebujete, aby vás nékdo 
v živote chránil pied zlem, prijďte ke mné! Já jsem Otec, který vás miluje 
víc, než byl kdy kdo schopen. Utíkejte se ke mne, co nejblíže mne, sverte 
mi své myšlenky a touhy. Budu vás nežne milova!. Dám vám milosti pro prí
tomný čas a požehnám vaší budoucnosti. Mužete si být jisti, že na vás neza
pomenu za patnáct, dvacet pet či tricet let po vašem stvorení. Prijďte! Vi
dím, že velmi potrebujete nežného a nekonečne dobného Otce, jako jsem já. 

Nechci se zabývat dalšími vecmi, které se toho týkají, budu o nich 
hovorit pozdeji . Nyní chci mluvit zejména k tem duším, které jsem si vy
volil , ke knežím a reholníkum, k vám, drahé deti mé lásky. Mám s vámi 
velké plány! 

K PAPELI 
Obracím se ktobe, muj milovaný synu, muj zástupce prede všemi 

ostatními , abych vložil toto dílo do tvých rukou. Melo by stát na pred
ním míste pred všem i úkoly. A kv"li strachu, který ďábel šírí mezi lidmi, 
by mela být vykoná no práve teď. 

Jak si preji, abys poznal rozsah tohoto díla, jeho vel i kost, šírku, 
hloubku i výšku. Chtel bych, abys pochopil nesmírné plány, které mám 
s lidstvem nyní i v budoucnu! 

Kdybys jen vedel, jak velice si preji, abych byl poznán, milován 
a cten lidmi se zvláštní zbožností. Mám toto prání po celou večnost, od 
chvíle, kdy jsem stvoril prvního človeka. Mnohokrát jsem vyjadi'oval toto 
prání lidem, zejména ve Staném zákone. Ale človek ho nikdy nepochopi!. 
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Nyní zapomenu na minulost, pokud se mé prání uskuteční teď, v mých 
tvorech na celém svete. 

Skláním se k nejprostšímu z mých tvoru, abych promluvil k ní a skr
ze ni ke všem lidem, i když si ona nemuže uvedamit velikost díla, které 
chci mezi nimi vykon at. 

Nemohu s ní mluvit o teologii, neboť jsem si jistý, že by mi nero
zumela. Vybral jsem si ji, abych uskutečnil své dílo skrze prostotu a ne
vinnost. Ale nyní je rada na tobe, abys toto dílo prozkoumal a co nej
rychleji uskutečnil. 

Nežádám nic mimorádného, když chci být poznán, milován a uctí
ván se zvláštní zbožností. Mám pauze toto plání. 

1. Preji si , aby jeden den, nebo alespoň nedele, byl zasvecen uctí
vání mé osoby pod jménem Otec celého lidstva. 

Pro tento svátek si preji zvláštní mši a zvláštní obrad. Není obtížné 
najít odpovídající texty v Písmu svatém. Zvolíte·li pro tento zvláštní ob
rad nedeli, preji si první nedeli v srpnu. Dáte- Ii prednost všednímu dni, 
rád bych, aby to byl vždy sedmý den téhož mesíce (tj. srpna). 

2. Pi'eji si, aby všichni duchovní vzali na sebe úkol šíi'it tuto úctu, 
a pfedevším si pi'eji, aby me dali lidem poznat takového, jaký jsem a jaký 
vždy pro ne budu, to znamená jako nejnežnejšího a nejvíce milujícího ze 
všech otcu. 

3. Preji si , abych skrze ne byl ve všech rodinách, nemocnicích, na 
všech pracovištích, ve všech dílnách, kasárnách, konferenčních sálech 
ministru všech státu - krátce všude, kde jsou moji tvarové, i kdyby zde 
byl jen jeden z nich. 

Preji si, aby viditeiným znamením mé neviditelné prítomnosti byl 
obraz, který ukazuje, že jsem skutečne prítomen, Tak budou všichni lidé 
vykonávat své činnosti pod dohledem svého Otce a já sám budu mít 
pred sebou své tvory, které jsem nejen stvoril, ale prijal za vlastní. Tak 
budou mé deti pod dohledem svého nežného Otce. Samozrejme že 
i nyní jsem plítomen všude, ale chtel bych být predstaven viditeiným 
zpusobem! 

4. Pi'eji si, aby duchovní a vend mohli behem roku vykonat nekolik 
pobožností k mé pocte, aniž by to bylo na úkor bežnému zamestná ní. 
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Ať jdou moji kneží beze strachu všude, ke všem národum, aby pri
nesli lidem plamen mé otcovské lásky. Tak budou osvíceny a zí~kány duše 
nejen mezi neverícími , ale i ve všech sektách, které nejsou pravou círk
ví. Ano, preji si, aby také tito lidé, ktelí jsou mými detmi, uvideli pred 
sebou horet tento plamen, poznali pravdu , prijali ji a uvedli všechny 
kresťanské ctnosti do praxe. 

5. Zcela zvlášť bych chtel být uctíván v semináfích, noviciátech, 
ve školách a v domovech pro staré lidi, Ať tak každý, od nejmladšího 
po nejstaršího, me muže pozn at. a milovat jako svého Otce, Stvoritele 
aSpasitele. 

6. Ať kneží vyhledají v Písmu svatém, co jsem už dríve rekl a co do
sud zustalo neznámé v souvislosti s úctou, kterou chci od lidí prijímat. Ať 
tímto zpusobem seznámí všechny lidi s mým práním a s mou vuli , ale od
liší to, co chci Nci všem lidem a co zvlášte knežím, reholníkum a reholni
cím, Tyto duše jsem si vyvolil, aby me ctili více než ostatní lidé ve svete. 

Samozrejme bude trvat dlouho, než se uskuteční tyto plány, které 
mám s lidstvem a které jsem ti zjevil. Avšak jednoho dne, skrze modlitby 
a obeti šlechetných duší, které se zcela oddají tomuto dílu mé lásky, 
ano, jednoho dne budu uspokojen. Požehnám ti , muj milovaný synu, 
a stonásobne ti odplatím za vše, co vykonáš pro mou slávu. 

K BISKUPOVI 
Také tobe chci líci nékolik slov, muj synu Alexandre, aby se má prání 

mohla na svete uskutečnit. 
Musíš se spoj it s otcem zpovedníkem této .malé rostlinky" mého 

Syna Ježíše, abyste prosadili toto dílo, to znamená zvláštní oddanost, 
kterou očekávám od lidí. Vám, moji synové, sveruj i do budoucna toto 
tak duležité dílo. 

Mluv o mých slovech, vytrvej, seznam s nimi každého tvora, aby me 
mohl poznat, milovat a uctívat. Učiníš·li to, splníš, co od tebe očekávám, 
to je mou vuli a pfání, která jsem tak dlouho mlčky v sobe choval, 

Vždyť dvojnásobek toho, co vykonáte pro mou slávu, vykonám já 
pro vaši spásu a posvecení. V nebi , pouze v nebi , uvidíš velikou odmenu, 
kterou dám zvlášť tobe a všem tem, kteN pro tento úmysl pracovali. 
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Stvoi'iI jsem človeka pro sebe a je správné, abych byl pro neho VŠíM. 
Človek nezažije pravé štestí bez svého Otce a Stvoi'itele, protože jeho srdce 
je utvoi'eno pro me. 

Má láska k mým tvorum je tak veliká, že neznám vetší radost než 
být mezi nimi. 

Má sláva v nebi je nekonečne velká, ale je ješte vetší, když jsem mezi 
svými detmi , lidmi na celém svete. Vaše nebe, moje deti , je v ráji s mými 
vyvolenými, protože tam na me budete hledet ve véčném videní a budete 
mít účast na večné sláve. Mé nebe je na zemi s vámi všemi, Ó lidé. Ano, 
je na zemi, a ve vašich duších hledám své štestí a svo u radost. Mužete 
mi dávat tuto radost, je to prece také vaše povinnost vuči vašemu 
Stvoi'iteli a Otci, který si to pi'eje a očekává od vás. 

Radost, kterou cítím, když jsem mezi vámi , není o nic menší než 
ta, kterou jsem pociťoval, když jsem byl se svým Synem Ježíšem be
hem jeho lidského života. Muj Syn - byl jsem to já, kdo ho poslal -
byl počat ze Svatého Ducha, který ze mne vychází; tedy byl jsem to 
vždycky i já. 

Protože vás miluji, jako jsem miloval svého Syna, s kterým jsem 
jedno, iíkám vám, moji tvorové, jako jsem iíkal jemu: jste moje milova
né deti a ve vás mám zalíbení. Proto jsem rád ve vaší společnosti a chci 
s vámi zustávat. Moje pi'ítomnost mezi vámi je jako sl unce nad zemí. 
Jste-li dobi'e pi'ipraveni me pi'ijmout, pi'ibl ížím se k vám, vstoupím do vás, 
rozžehnu vás a zahreji svou nekonečnou láskou. 

Ale do vás, duše ve stavu hi'íchu, nebo do vás, které pi'ehlížíte náboženskou 
pravdu, nebud u moci vstoupit; pi'esto vám budu nablízku, protože vás 
nikdy nepi'estanu volat, vyzývat vás, abyste zatoužily pi'ijmout dobrodi
ní, které vám p,ináším, abyste mohly spatrit svetlo a očistit se z hfíchu. 

Nekdy na vás hledím a mám soucit s vaším ubohým stavern. Hle
dím na vás s láskou, abyste se nevzpíraly síle milosti. Trávím dny, nekdy 
i roky, nablízku nekterým duším, abych mohl zajistit jej ich večnou 
blaženost. Nevedí, že zde na ne čekám a volám je v každém denním 
okamžiku. Presto me to nikdy neunavilo a stále se raduji z toho, že jim 
zustávám nablízku, a stále doufám, že se jednoho dne navrátí ke 
svému Otei a nabídnou mi alespoň nekolik skutku lásky di'íve, než zemrou. 

28 

Dám ti pi'íklad človeka, čelícího náhlé smrti; vždy byl mým 
marnotratným synem. (Poznámka Matky Eugenie: .Uvidela jsem 
tento pi'íklad ve skutečnosti, presne tak, jak mi to Otec diktoval a já jsem 
to zapisovala.") 

Zahrnoval jsem toho človeka dobrodiním, ale on promrhal všechny 
tyto dary, které jsem mu jako milující Otec poskytl. Ba co víc, težce me 
urazil. Cekal jsem na neho, následoval jsem ho všude, prokazoval jsem 
mu ješte více pi'ízne, dal jsem mu zdraví i bohatství, které bylo - mým 
pusobením - výsledkem jeho práce, mél všeho nadbytek. Občas mu 
moje prozi'etelnost poskytla další dary, proto mel hojnost všeho, ale vše 
videl ve špatném svetle svých nei'estí a celý jeho život byl následkem 
smrtelného hfíchu páchaného ze zvyku propleteninou chyb. Avšak má 
láska se nikdy neunavila. Následoval jsem ho práve takového, jaký byl. 
Miloval jsem ho, a i pi'es jeho odmítání jsem byl šfusten, když jsem trpelive 
setrvával blízko neho v nadeJi, že snad jedno ho dne pnjme mou lásku 
a vrátí se ke mne, svému Otci aSpasiteli. 

Nadešel jeho poslední den. Seslai jsem na neho nemoc, aby se vzpa
matoval a vrátil se ke mne, svému Otci. Las ubíhal a mému ubohému 
synovi bylo mu 74 let nastala poslední hodinka. Stále jsem byl s ním 
jako vždy, mluvil jsem k nemu s ješte vetší laskavostí než obvykle. Vytrval 
jsem, zavolal své vyvolené a vyzval je, aby se za neho modlili, aby smel 
požádat o odpušténí, které jsem mu nabízel. .. A než naposledy vydechi, 
otevrel oči, pi'iznal své chyby a pochopil, jak daleko sešel z pravé cesty, 
která vede ke mne. Znovu nabyl vedomí a slabým hlasem, který nemohl 
nikdo okolo zaslechnout, i'ekl: .Muj Bože, teďvidím,jak velká byla ke mne 
tvá láska a jak jsem te stále urážel svým hi'íšným životem. Nikdy jsem na 
tebe nemyslel, muj Otče a Spasiteli. Nyní vše vidíš a já prosím o odpuštení 
za všeeko zlé, co ve mne vidíš a co nyní ve svém zmatku rozpoznávám. 
Miluji te, muj Otče a muj Spasiteli!" 

Hned nato zem rei a nyní je zde pi'ede mnou. Soudím ho s obrovskou 
láskou: nazval mé Otcem, a je spasen. Strá ví určitý čas v místé pokání 
a pak bude blažený po celou večnost. Behem jeho života jsem se tešil 
nadejí, že ho spasím, projeví-li lítost, a nyní se ješte více raduji se svým 
nebeským dvorem, že se uskutečnilo mé piání být navždy jeho Otcem. 
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Duším, které žijí ve spravedlnosti a posveeující milosti, ukazuji své 
štestí tím, že žiji v nich. Dávám jim sebe sama. Pľedávám jim SVQU moc 
a skrze mou lásku naeházejí predzvest nebe ve mne, svém Otei 
aSpasiteli!" 

Tím končí první část Poselství. 
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OTCOVO POSELSTVf 

čóst II. 



Druhá část začíná dnem 12. srpna 1932. Jednoho dne se ho zmocnil 
ďábel a rozstlíhal jeho desky nužkami. 

"Práve jsem otevrel pramen živé vody, který nikdy nevyschne, ode 
dneška až do konce času. Pľicházím k vám, tvorové, abych vám otevrel 
svou otcovskou hruď plnou lásky k vám, mé deti. Chci, abyste byli svedky 
mé nekonečné a milosrdné lásky. Ale nestačí mi projevit vám svou lásku, 
chci vám také otevNt své srdce, odkud tryská osvežující pramen a kde 
všichni lidé utiší svou žízeň. Tak za kusí radost, kterou dosud nepoznali 
kvúli tíze prehnaného strachu, jenž mají ze me, svého nežného Otce. 

Od chvíle, kdy jsem lidem prislíbil Spasitele, tento pramen stále 
prýští. (Poznámka Matky Eugenie: "Vídala jsem tento pramen každý den, od 
té doby, co o nem promluvil poprvé.") Protékal Srdcem mého Syna, aby se 
dostal až k vám. Moj e nesmírná láska k vám me však nutí, abych učinil 
ješte více, abych vám otevrel svou hruď, z níž pramení voda spásy pro mé 
deti, jimž dovoluji svobodne z ní čerpat vše, co potrebují pro časnost i pra 
večnost. 

Chcete-Ii overit sílu tohoto pramene, o kterém mluvím, naučte se me nej
prve lépe poznat a milovat me tak, jak si preji, to znamená nejen jako Otce, 
ale jako svého piítele a duvemíka. 

Proč jste tak prekvapeni tím, co vám ríkám? Copak jsem vás nestvo
ril ke svému obrazu? Učinil jsem to, aby vám nepripadalo zvláštní hovorit 
duverne se svým Otcem, Stvoľitelem aBohem. Vždyť vy jste se stali 
detmi mé otcovské a božské lásky skrze mou milosrdnou dobrotu. 

Muj Syn Ježíš je ve mne a já jsem v nem, ve vzájemné lásce, kterou je 
Duch Svatý, jenž nás sjednocuje tímto poutem lásky, která nás činí JEDN IM. 

Muj Syn je studnicí tohoto pramene, ke kterému lidé pricházejí 
a čerpají z jeho Srdce, jež je stále naplneno - až pretéká - vodou spásy. 
Musíte si však být jisti existencí tohoto pramene, který vám otevírá muj 
Syn, abyste se presvedčili , že osvežuje apotešuje! Pojd'te tedy ke mne 
skrze mého Syna, a až mi budete blízko, sverte mi svá prání. Ukáži vám 
tento pramen, a vy me poznáte takového, jaký opravdu jsem. Až me 
poznáte, bude vaše žízeň uhašena, občerstvíte se, vaše nemoci budou 
vyléčeny, vaše obavy zmizí. Vaše radost bude velká a vaše láska bude 
jistejší než kdykoli predtím. 
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Teď si ale jiste reknete: Jak k tobe múžeme pfijít7 Pfijďte po stez
ce dúvery, nazvete me svým Otcem, milujte me v duchu a v pravde, a to 
postačí, aby osvežující a mocná voda uhasila vaši žízeň. 

Jestli opravdu chcete, aby vám tato voda poskytla vše potrebné, 
abyste mne poznali a milovali , a cítíte-li, že jste chladní a Ihostejní, nazvete 
me drahým jménem Otce a já k vám prijdu. Muj pramen vám dá lásku, dú
veru a vše, co potrebujete, aby vás váš Otec a Stvoritel navždy miloval. 

Pratože toužím, abyste me všichni znali , abyste všichni okusili už zde 
na zemi mou dobrotu a nežnost, staňte se apoštoly pro ty, kterí mne 
ješte neznají, ajá požehnám vaší težké práci a úsilí a pfipravím vám vel
kou slávu I 

Jsem oceánem milosrdenství, mé deti, a to je dalším dúkazem mé 
otcovské lásky, kterou chovám ke všem bez výjimky, bez ohledu na váš 
vek, postavení č i púvod. Nevylučuji z ní ani ruzné společnosti, sekty, ve
Nd či neveríd nebo Ihostejné. Zahrnuji svou láskou všechny rozumné 
bytosti, které tvolí lidstvo. . 

Zde je dukaz: Jsem oceánem lásky. Ukázal jsem vám pramen, který 
prýští z mé hrudi, aby utišil vaši žízeň, a nyní, abyste videli mou dobrotu 
ke všem, vám chci ukázat oceán lásky ke všem, abyste se do neho mohli 
ponoiit bez váhání. Proč7 Aby duše zahofklé vinami a hlíchy mohly smýt 
ze sebe tuto hofkost v koupeli milosrdenství. Z tohoto oceánu vystoupí 
lepší, šfustné a poučené, jak se stát dobrým a plným lásky. A kdybyste 
z neznalosti nebo slabosti opet upadli do stavu horkosti, stále budu oceá
nem milosrdenství, pripravený smýt vaši horkost, premenit ji v lásku a do
brotu a učinit vás svatými , jako jsem já, váš Otec. 

Mé deti , chcete pražít svúj pozemský život v míru a radosti? Prijd'te 
a ponorte se do tohoto nesmírného oceánu a zustaňte v nem naveky. 
Pokud pracujete a prožíváte svuj bežný život, bude tento život skrze 
lásku posvecen. 

A vás, mé deti, které nejdete cestou pravdy, si preji tím více zahmout 
svou láskou, aby vám otevrela oči a vy jste mohly videt svetlo, které nyní 
svítí jasneji než kdykoli jindy. 

Toto je čas milostí, predvídaný a očekávaný od počátku veku! Piišel 
jsem osobne, abych k vám pramluvil. Pricházím jako nej nežnejší a nejv íce 
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milující z otcu. Sklonil jsem se k vám a zcela zapomnel na sebe, abych vás 
pozvedl k sobe a zajistil vám spásu. Vy všichni, kteN žijete teď, a také vy, 
kterí jste ješte v nicote, ale budete žít století za stoletím až do konce sve
ta, pamatujte, že nejste sami: Otec na vás myslí a nabízí vám podíl na 
nekonečných výhodách své lásky. Pristupte k prameni , který bude navždy 
prýštit z mé otcovské hrudi. Ochutnejte sladkost této uzdravující vody, 
a jakmile ucítíte, že všechna její lahodná síla ve vašich duších uspokojila 
všechny vaše poti'eby, prijdte a vrhnete se do oceánu mého milosrdenství, 
abyste žili jen ve mne, zemreli v sobe a naveky žili ve mne. 

(Poznámka Matky Eugenie: .Náš Otec mi v duverném rozhovoru 
sdelil: pramen je symbolem mé vedoucnosti; oceán je symbolem mého 
milosrdenství a vaší duve!)'. Chcete-Ii z tohoto pramene pít, uvažujte 
o mne, abyste me poznali, a až me poznáte, ponorte se do oceánu mého 
milosrdenství a obracejte se ke mne s hlubokou duverou, abyste se 
zmenili. Tomu už neodolám. Pak vám odpustím vaše hríchy a zahrnu 
vás nejvetší prízní."l 

Jsem mezi vámi. $ťastni ti, kdo této pravde verí a využijí príležitosti 
tohoto času, o kterém Písmo svaté fiká: 

.Prijde čas, kdy lidé budou muset uctívat Boha a milovat ho tak, 
jak si preje." 

Písmo se pak dále ptá: .Proč?", a odpovídá: .Protože on sám je hoden 
úcty, lásky a chvály naveky!" 

Jako první prikázání z Desatera dostalode mne Mojžíš to, které 
lidem líká: . Milujte a uctívejte Bohal" 

11, kdo klesťany již jsou, mohou namítnout: .Milujeme te od svého 
narození nebo od svého obrácení, vždyť často fikáme v Pánove modlitbe: 
,Otče náš, jen ž jsi na nebesích.'"Ano, mé deti, je pravda, že mne milujete 
a uctíváte, když pronášíte první verš modlitby Otče náš, ale pokračujte 
v ostatních žádostech a uvidíte: 

.Posveť se jméno tvé!" Je mé jméno skutečne posveceno? 
A pokračujte: 

.Plijď království tvé!" Plišlo mé království? 
Je pravda, že s vel kou horlivostí uctíváte království mého Syna 

Ježíše a v nem uctíváte me! Ale odeplete svému Otci tu vel kou čest 
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prohlásit ho krá lem nebo alespoň mu priznat vládu, dokud me všichni 
lidé nebudou znát a milovat7 

Pi'eji si, abyste slavili svátek Krista Krále jako odčinení za urážky, 
kterých se mu dostalo pred Pilátem a od vojáku, trýznících jeho svaté 
a nevinné lidství. Ládám vás, abyste tento svátek neopomíjeli, ale abyste ho 
slavili s nadšením a horlivostí. Aby však každý mohl skutečne poznat Krále, 
musí poznat jeho království. Abyste tedy zcela dosáhli tohoto dvojího 
poznání, musíte rovnež poznat Otce tohoto Krále, tvurce jeho království. 

Opravdu, mé deti, církev - založení tohoto společenství jsem 
sverii svému Synu - dovrší své dílo tím, že bude uctívat toho, kdo ji 
založil: vašeho Otce a Stvoritele. 

Nekterí z vás, mé deti, mužete nd: .Církev postupne rostla, kresťanu 
je stále více: to je dostačujícím dukazem, že naše církev je dokonalá!" 
Vezte, mé deti, že váš Otec vždy bdel nad cirkví od jejího zrodu a spolu 
se svým Synem a s Duchem Svatým si pi'eje, aby byla neomylná skrze 
jeho zástupce, Svatého otce. Ale kdyby me kresťané znali takového, 
jaký jsem - nežný a milosrdný, dobrý a šlechetný Otec, neprožívali by 
svou víru horliveji a upfímneji? 

Mé deti, není snad pravda, že kdybyste vedely, že máte Otce, který 
na vás myslí a nekonečne vás miluje, snažily byste se být poctivejší vuči 
svým povinnostem kresťanským, stej ne jako vuči občanským, byly byste 
spravedlivé a odplácely spravedlive Bohu ilidem? 

Není snad pravda, že kdybyste znali tohoto Otce, který vás všechny 
miluje bez rozdílu a jen ž vás všechny nazývá milým jménem deti, 
milovali byste me jako laskavé deti a tato láska by se i mým pričinením 
stala láskou účinnou, zasáhla by i ty, kten dosud neznají kresťanské 
společenství a kteN vedí jen málo o tom, kdo je stvoni a je jejich Otcem? 

Kdyby nekdo prišel a promluvil k temto duším, opušteným v jejich 
poverách, nebo k mnohým dalším, kteN me nazývají Bohem, protože 
vedí, že jsem, ale nevedí, že jsem jim tak blízko a rekl jim, že jejich Tvurce 
je také jej ich Otec a že na ne myslí a zajímá se o ne, že je obklopuje 
duvernou láskou v jej ich zármutku a samote, dosáhl by obrácení i tech 
nejzatvrzelejších z nich a techto obrácení by bylo mnohem více a byla by 
pevnejší a trvalejší. 
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Nekterí z vás, kdo zkoumají dílo lásky, které konám mezi lidmi, 
možná najdou duvody ke kritice a reknou: "Copak misionári po prOezdu 
do vzdálených zemí nevyprávejí neverícím o Bohu, jeho dobrote a mi
losrdenství? CO více by mohli o Bohu ríci, vždyť o nem mluví stále?" 

Misionári mluvili a dosud mluví O Bohu tak, jak ho znají, ale ujiš
ťuji vás, že mne neznáte takového, jaký jsem, proto nyní pricházím, abych 
se prohlásil za Otce všech, za nejnežnejšího z otcu, abych promenil vaši 
lásku pokrivenou strachem. 

Piicházím, abych se podobal svým tvorum, abych opravil vaši klamnou 
predstavu o mne jako ohrozive spravedlivém Bohu, neboť vidím, že lidé 
prožívají celý svuj život v neduvere ke svému jedinému Otci, jehož jediným 
prnním je ulehčit jej ich pozemský život a poté jim dát božský život v nebi. 

To je dukaz, že me lidé neznají tolik, jako me znáš ty, a že ješte nepre
konali svou pi'edstavu o mne. Já ti teď dávám toto svetlo. Zustaň ve svetle 
a prines ho všem a ono bude mocným prosti'edkem jak k obrácení, tak 
k uzavrení pekelných bran. proto nyní opakuji sv6j slib, který bude trvat naveky. 

VŠICHNI, KDO Mt NAZVOU JMÉNEM OTEC, TREBAS JEN JEDENKRÁT, 
NEZAHYNOU, ALE BUDOU MíT VEČNÝ ŽiVOT MEZI VYVOUENÝMI. 

A ty z vás, ktefí budou pracovat pro mou slávu a budou usilovat, 
aby me lidé poznali, uctívali a milovali, ujišťuji , že vaše odmena bude 
veliká, neboť já počítám vše, i sebemenší snahu, kterou projevíte, 
a odmením vás stonásobne na večnosti. 

Jak jsem ti i'ekl, je nutné, aby celá církev, plná oddanosti, zvláštním 
zpusobem uctívala svého Puvodce, toho, který prišel a založil ji, toho, 
který je její duší, Boha ve trech osobách: Otce, Syna a Ducha Svatého. 

Dokud církev a všichni lidé nebud ou tyto til osoby uctívat zvláštní 
zbožností, bude tomuto společenství cosi chybet. Nektei'í si tento nedo
statek již uvedomili , ale vétšina z nich, príliš bázlivých, dosud na mou 
výzvu n€Odpovedéla. Jiní sice meli o tom odvahu hovoiit S oprávnenými 
lidmi, avšak když u nich nepochodili, nevytrvali. 

Nyní pMla moje hodina. Pricházím sám, aby lidé, mé deti , poznali, 
co dosud ješté úplne nepochopili. Já sám pricházím, abych jim prinesl 
plamen zákona lásky, aby obrovské vrstvy ledu, v nichž vezí lidstvo, se 
roztavily a byly zničeny. 
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Milované lidstvo, lidé, kterí jste mými detmi, zbavte se pout,jimiž vás 
spo uta I ďábel tím, že ve vás vzbudil strach z Otce, který je dokonal. láska! 
Pojdte ke mne blíž, máte právo pfistoupit ke svému Otci; otevi'ete svá srdce, 
modlete se k mému Synu, aby vám pomohl ješté lépe poznat mou dobrotu. 

Vy, kdo jste vezni pover a ďáblových zákonu, zbavte se tohoto tyran
ského otroctví a pi'ijdte za pravdou pravd. Poznejte toho, kdo vás stvoi'il 
a je vaším Otcem. Neuplatňujte svá práva tím, že budete prokazovat úctu 
a poslušnost tem, kdo vás až dosud vedli k životu bez uži tku. Prijdte ke 
mne, čekám na vás všechny, protože vy všichni jste mé deti. 

A vy, kdo žijete v pravém svetle, reknete jim, jak je sladké žít v prav
de! Reknete také kfesťanum, mým drahým tvorum, mým detem, jak 
sladké je ved et, že je tu Otec, který všechno vidí, všechno ví, o vše se 
stará, je nekonečne dobrý, snadno odpouští a trestá jen se zdráháním 
apomalu. Reknete jim, ať prijdou ke mne: pomohu jim, ulehčím jej ich 
bremenu a zprijemním jej ich težký život. Zahrnu je svo u otcovskou lás
kou, aby byli šťastní teď i na večnosti. 

A vy, mé deti, kdo jste ztratili víru a žijete v temnote, pozdvihnete svuj 
zrak a spatfíte záfivé paprsky, které vás osvítí. Já jsem slunce, jež svítí 
a hreje. Pohled'te a poznáte, že jsem váš Stvoritel, váš Otec, váš jediný Buh. 
Protože vás miluji, pi'icházím, abyste me milovali, a tak byli všichni spaseni. 

Hovorím ke všem lidem na celém svete, nechávám znít tuto výzvu 
své otcovské lásky, aby poznali , že je trvalou skutečností. 

Milujte, milujte, milujte stále, ale ukažte také ostatním, jak milovat 
Otce, abych se od nynejška mohl ukazovat všem jako Otec, který vás 
vroucne miluje. 

A vás, moji milovaní synové, kneží a i'eholníci, vyzývám, abyste dávali 
poznat tuto otcovskou lásku, kterou chovám k lidem a k vám zvlášté. 
Musíte pracovat tak, aby se moje vule uskutečnila ve všech lidech i ve 
vás. To znamená, aby mé znali , uctíva li a milova li. Nedopusťte, aby má 
láska zustávala dlouho neopetována, neboť toužím být milován! 

Toto století má prednost pred ostatními. Nepromeškejte tuto pred
nost ze strachu, že by vám mohla být odeprena! Duše potfebují jistý 
božský dotek a čas utíká; ničeho se nebojte, já jsem váš Otec, pomohu 
vám ve vašem úsilí a díle. Podporím vás vždy a dám vám ochutnat již zde 
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na zemi mír a radost duše a učiním, aby vaše služba a horlivá práce pri
nášely ovooe. Je to neocenitelný dar, neboť duše naplnená vírou a radostí 
zakouší již predtuchu nebe, i když zatím čeká na svou večnou odmenu. 

S papežem, svým vikáiem a predstavitelem na zemi , jsem hovoril 
o svém velkém zalíbení v misijnímu apoštolátu v dalekých zemích a pre
devším ve veliké horlivosti, s jakou se šíil oddanost k božskému Srdci 
mého Syna Ježíše. Nyní mu svefuji dílo, které prišel na svet vykonat ten
týž Ježíš: oslavit mne tím, že me dá poznat takového, jaký jsem, jak 
jsem to práve rekl všem lidem, svým detem a svým tvorum. 

Kdyby lidé porozumeli Srdci Ježíšovu ve všech jeho touhách a slá
ve, poznali by, že jeho nejvroucnejším práním je oslavit Otce, který ho 
poslal, a pledevším nedopustit, aby jeho sláva byla snižována, jak se delo 
dosud. Preje si dovršit slávu, kterou lidé mohou a musí vzdávat mne jako 
svému Otci a tvúrci, a ješte více jako púvodci jej ich vykoupení! 

tádám po človeku to, co mi je schopen dát: svou duveru, lásku 
a vdečnost. Ne proto, že já potrebuji svého tvora a jeho uctívání, abych 
byl poznán, uctíván a milován. Jediný dúvod, proč se k nemu sklá ním, 
je spasit ho a dát mu podíl na mé sláve. Ve své dobrote a lásce si uve
domuji, že ti, ktené jsem vyzdvihl z nicoty a pnjal za své pravé deti, upadají 
ve velkém počtu do večného neštestí a propadají ďáblu. Tak nesplní 
smysl svého stvorení a ztrácejí svuj pozemský čas i svou večnosti 

po čem teď predevším toužím je videt více horlivosti ze strany 
spravedlivých, hladkou cestu k obrácení hlíšníku, uplímnému a trvalé
mu obrácení, návrat marnotratných synu do domu Otcova. Obracím se 
zejména k tidum a ke všern svým ostatním detem, jako jsou schizma
tiei, bludari, svobodní zednáli, ubozí neverící, svatokrádežníci 
a príslušníci ruzných tajných sekt. Chci, aby celý svet vedel , že je zde 
Buh a Stvorite!. Ten Buh, který je pro jej ich nevedomost bude častej i 
oslovovat, protože ho neznají, nevedí, že jsem jej ich Otec. 

verte mi vy, kdo čtete tato slova, a tak mi nasloucháte: Kdyby 
všichni lidé, vzdá lení naší obecné církvi, vás slyšeli vyprávet o Otci, kte
rý je miluje, který je jej ich Stvoritelem a Bohem, o Otci , který jim chce 
dát večný život, mnozí z nich , i ti nejzatvrzelejší, by prišli k tomuto Otci, 
o nem ž jste jim vypráveli. 
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Nemužete-li prijít a mluvit k nim plímo, hledejte jiné prostiedky: 
tisíce plímých i neplímých zpusobu. Využijte je s horlivostí a "'el kým 
zápalem opravdových učedníku . Slibuji vám, že vaše snaha bude brzy 
korunována úspéchem díky zvláštní milosti. Staňte se apoštoly mé 
otcovské dobroty a za horlivost, kterou vás všechny vyzbrojím, vám 
dám sílu a moc pro práci mezi lidmi. 

Budu vždy blízko vás a ve vás: Budou-li dva z vás spolu hovorit, budu 
s nimi; bude-Ii vás více, budu mezi vámi; tak budete hlásat, co vám 
vnuknu, a zpusobím, že posluchači vám budou naslo uch at. Tak budou 
lidé premoženi láskou a zachráneni pro večnost. 

POkud jde o prostiedky, kterými me máte uctívat podle mého plání, 
vše, co od vás žádám, je velká duvera. Nemysiete si, že vyžaduj i plísná 
odríkání nebo ponižování; nechci, abyste chodili bosi nebo padali tválí 
do prachu či se sypali popelem. Ne, ne! Mé nejvroucnejší prání je, 
abyste se chovali jako mé deti , proste a s duverou ke mne! 

S vámi se stanu pro všechny vším, nej nežnejším a nejvíce milují
cím Otcem. Zustanu s vámi v duverném vztahu, dám se vám všem, učiním 
se maličkým , abyste se vy stali velikými pro večnost. 

Vetšina nevelících a ruzná bezbožná společenství setrvávají ve 
svých nepravostech a nevere, protože se domnívají, že po nich žádám 
nemožné, že se mají podi'ídit mým príkazum jako otroci tyranskému pánovi, 
jehož moc a pýcha ho vzdaluje jeho poddaným, a že je nutím, aby mi 
prokazovali úctu a oddanost. Ne, ne, mé deti. Vím, jak se stát malým, 
mnohem menším, než si umíte predstavit. 

Co však opravdu požaduji, je verné zachovávání prikázání, která 
jsem dal církvi, abyste byli rozumnými bytostmi a nebyli podobn i zvíratum 
pro nedostatek kázne a pro své sklony ke zlému a abyste si zachovali 
poklad své duše, kterou jsem vám dal, a odeli se do plnosti její božské 
krásy! 

Konejte tedy to, k čemu jsem vás nabádal: Uctívejte me zvláštním 
obradem. Ten vám dá poznat mou vuli obdarovat vás mnohým dobnodi
ním a nechat vás ve vetší míle podílet se na mé moci a sláve, abych vás 
učinil štastnými, spasil vás a projevil vám své jediné prání: milovat vás 
a být na oplátku milován vámi. 
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Budete-Ii me milovat jako verné deti, budete také mít láskyplnou 
a oddanou úctu k mé církvi a k mým zástupcum. Ne takovou úctu, jakou 
prokazujete nyní, která vás ode mne vzdaluje, protože se me bojíte. Tato 
nynejší falešná úcta je nespravedlnost páchaná na spraved lnosti, je to 
rána do nejcitlivejší části mého Srdce. Zapomínáte na mou otcovskou 
lásku k vá m a opovrhujete jí. 

Čím me nejvíc zarmucoval muj lid Izrael a co me stále ješte trá pí 
na dnešním lidstvu, je špatne chápaná úcta ke mne. NepNtel č loveka 
ji využíval, aby ho svádel k modlárství a odpadlictví. Využíva l ji a bude 
využívat proti vám, aby vás udržoval daleko od pravdy, od mé církve 
a ode me. Nenechte se dá le svádet ďáblem, verte v pravdu, která vám 
byla zjevena, a kráčejte v jejím svetle. 

Vy, mé deti, ktené stojíte mimo obecnou d rkev, byste mely vedet, že 
nejste vyloučeny z mé otcovské lásky. Takto nežne vás vyzývám, neboť 
také vy jste moje deti. Jestliže jste až dosud žily v ďáblove područí, pak vez
te, že vás podvádel. Pojďte ke mne, svému Otci, a já vás prijmu s radostí 
a láskou! 

A vy, kteií znáte pouze náboženství, v nemžjste vyrostli, a toto nábo
ženství není to pravé, otevrete své oči. Zde je váš Otec, který vás stvoril 
a chce vás spasit. Pricházím k vám, abych vám prinesl pravdu a spásu. 
Vím, že me neznáte a neuvedomujete si, že si jen pi'eji, abyste me poznali 
jako svého Otce, Stvoritele aSpasitele. Kvuli této neznalosti me nemužete 
milovat. Pochopte proto, že vám nejsem tak vzdálen, jak si myslíte. 

Jak bych vás mohl opustit poté, co jsem vás stvoril a prijal za vlastní 
skrze svou lásku? Následuji vás všude, vždycky vás ochraňuji , aby se vše 
stalo dukazem mé veliké štedrosti k vá m, prestože jste zapomneli na 
mou nekonečnou dobrotu. Kvuli této zapomnetlivosti Nkáte: . PNroda 
nám dává všechno, co je treba k životu a smrti." Teď nastává čas milosti 
a svetla. Uznejte tedy, že já jsem jediný pravý Buh! 

Abych vám dal pravé štestí v tomto živote i v budoudm, chci, 
abyste konali to, co vám v tomto svetle pripomínám. Doba je pľíznivá, 
nepromarnete tuto lásku, která se tak hmatatelne nabízí vašim srdcím. 
Žádám každého, aby se účastnil liturgie mše svaté - to mi č in í veliké 
potéšení! Pozdeji vám nabídnu nekolik krátkých modliteb, nechci vás 
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však pretežovat! Nejduležitejší bude, že me budete uctívat, jak jsem 
vám rekl, ustanovením svátku k mé pocte a službou vykonávanou 
sprostotou opravdových detí vašeho Boha, Otce, Stvoritele aSpasitele 
lidského rodu . 

Zde je další dukaz mé otcovské lásky k lidem. Mé deti , nebud u mlu
vit o celé velikosti své nekonečné lásky, neboť postačí , abyste otevrely 
svaté knihy, podívaly se na kríž, svatostánek a na svátost oltární, abyste 
si uvedomily, jak moc vás milujil 

Abych vám ukázal, že potrebujete splnit mou vuli a dát me lépe po
znat a milovat, preji si, diíve než ukončím svá slova, která pauze dávají 
základ mému dílu lásky mezi lidmi, pi'edvést vám nekteré z nesčetných 
dukazu své lásky k vám! 

Dokud človek nežije v pravde, nemuže okusit skutečnou svobodu. Vy, 
mé deti, ktené žijete mimo pravý zákon, pro nejž jsem vás stvoi'il, si myslíte, 
že máte radost a mír. Ale hluboko ve svých srddch cítíte, že nemáte ani 
pravý mír, ani pravou radost a že nežijete v pravé svobode toho, který 
vás stvoril a je vaším Bohem a Otcem! 

Avšak vy, kdo jste verni pravému zá konu, nebo spíše kdo jste slíbili 
rídit se zákonem, který jsem vám dal , abych vám zajistil spásu, jste se 
nechali svést k hľíchu . Vaše špatné chování vás od zákona vzdálilo. 
Myslíte si, že jste šfustní? Ne, cítíte ve svých srdcích nekl id. Domníváte 
se, že když hledáte potešení a jiné pozemské radosti, uspokojíte nako
nec svá srdce? Ne, dovolte, abych vám i'ekl, že se nikdy nebudete cítit opravdu 
svobodní a šfustní. dokud me neuznáte za svého Otce a nepodrobíte se 
mému jhu, abyste se stali pravými detmi svého Boha, svého Otce. 

Proč? Protože jsem vás stvoril k jedi nému účelu, abyste me znali , 
milovali a sloužili mi , jak prosté a duverivé díte slouží svému Otci! 

Kdysi, ve Starém zákone, se lidé chovali jako zvíiata, nezachovali si 
žádnou známku své dustojnosti detí Božích, detí Otce. Abych jim ukázal, 
že je chci pozvednout k velké dustojnosti detí Božích, musel jsem se jim 
nekdy ukázat jako hrozive pNsný. Když jsem pozdeji videl, že nekteN 
z nich pochopili, že je nezbytné odlišit se od zvírat, začal jsem je štiidľe 
zahrnovat dobrodiním a dávat jim vítezství nad temi, kdo ješte nebyli 
schopn i rozeznat a zachovat si svou dustojnost. 
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A když vZnJstal jej ich počet, poslal jsem k nim svého Syna. Byl 
obdai'en veškerou božskou dokonalostí, protože byl Syn dokonalého 
Boha. On jim ukázal cestu k dokonalosti. Skrze neho jsem vás prijal 
v náruči své nekonečné lásky za své pravé deti. od té doby jsem vás už 
nenazýval .stvorení", nýbrž .deti". 

Odel jsem vás pravým duchem Nového zákona, který vás nejen od
lišuje od zvíľat jako lidi Starého zákona, ale pozvedá vás nad lidi Starého 
zákona. Dal jsem vám dustojnost detí Božích. Ano, jste mé deti a musíte 
mi ľíkat, že jsem váš Otec. Ale duverujte mi jako deti, protože bez tako
vé duvery nebudete nikdy opravdu svobodní. 

Všechno vám to fíkám zámerne, abyste poznali, že pricházím 
s tímto dílem lásky, abych vám pomohl zbavit se tyranského otroctví, 
které vezní vaše duše, a abych vám dal radost z opravdové svobody, 
z níž pramení pravé štestí. Ve srovnání s touto svobodou nejsou všechny 
pozemské radosti ničím. Staňte se dustojnými detmi Božími a naučte 
se mít v úcte vlastní velikost. Pak budu vaším Otcem více než kdy jindy, 
nejlaskavejším a nejmilosrdnejším ze všech otcu. 

Prišel jsem, abych tímto dílem lásky prinesl mír. Ozáľím paprsky 
míru každého, kdo me uctívá a verí ve me, abych ho vysvobodil ze všech 
jeho strastí, nesnází, utrpení a neštestí, zvlášte když me nazve svým 
Otcem a jako svého Otce me bude milovat. Budou-li mne rodiny uctívat 
a milovat jako svého Otce, dám jim svuj mír spolu se svou prozretelnos
tí. Budou-li me delníci, obchodníci a remeslníci vzývat a uctívat. dám jim 
svuj mír a svou sílu, projevím se jako dobrý a milosrdný Otec. Bude-Ii me 
vzývat a uctívat každé ki'esťanské společenství, dám mu svuj mír a proje
vím se jako nejvíce milující Otec a svou mocí zajistím véčnou spásu duší. 

Bude-Ii me vzývat a uctívat celé lidstvo, sešlu mu ducha míru jako 
blahodámou rosu. 

Budou-li me vzývat a uctívat všechny národy, nebudou již nesváry a vál
ky, protože já jsem Buh míru, a tam, kde jsem já, nemuže být žádná válka. 

Chcete zvítezit nad svým neprítelem? Zavolejte me a oslavíte nad 
ním své vítezství. 

Vy prece víte, že díky své moci mohu vykonat všechno. Nabízím 
tuto moc každému z vás, abyste ji užívali nyní i na večnosti. Vždycky 
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se vám budu ukazovat jako váš Otec, jestliže se vy budete ukazovat 
jako mé deti. 

čeho bych chtel tímto dílem lásky dosáhnout? Chtel bych nalézt 
srdce, která budou schopna me pochopit. 

Jsem dokonalá a úplná svatost; nabízím vám tuto svatost, dávám 
vám na ní podíl skrze svého Svatého Ducha a zásluhou svého Syna ji vlévám 
do vašich srdá. Skrze svého Syna a Ducha Svatého pi'ícházím k vám a vstJJpuji 
do vašeho nitra a ve vás hledám své spočinutí. 

Nekterým se mohou slova .Pi'icházím do vašeho nitra" zdát tajemnými, 
nejsou však tajemstvím! Vždyť když jsem svému Synu prikázal, aby ustanovil 
svátost oltáfní, mel jsem v úmyslu k vám pricházet pokaždé, když 
prijímáte svatou hostii! 

Nic mi ovšem nebránilo p/icházet k vám i pred ustanovením svátosti 
oltáfní, protože pro me není nic nemožné! Ale prijímání této svátosti je 
čin, kterému Ize snadno porozumet a který ukazuje, jak k vám pricházím! 

Jsem-Ii ve vašem nitru, mohu vám snadneji dát, co mám, pokud me 
o to požádáte. Touto svátostí jste se mnou duverne spojeni. A práve tato 
duvera vlévá proud mé lásky do vašich duší a šírí v nich mou svatost. 

Zahrnuji vás svou láskou, vy me jen musíte požádat o ctnosti a do
konalost. které poti'ebujete, a mužete si býtjisti, že ve chvílích, kdy Búh 
spočívá v srdci svého tvora, vám nic nebude odepi'eno. 

Když nyní znáte mé oblíbené místo spočinutí, nechcete mi ho na
bídnout? Jsem váš Otec a Buh; odvážíte se mi ho odmítnout? Nenechte 
me trpet vaší hrubostí vuči Otci, který od vás žádá tuto jedinou laskavost. 

Než skončím toto poselství, chci vyslovit své prání k tem duším, 
které se zasvetily mé službe. Jimi jste vy, kneží a reholníci. Jste zasve
ceni mé službe, ať žijete v rozjímání, nebo pracujete na dobročinném 
či apoštolském díle. Z mé strany to je výsada zaručená mou dobrotou; 
z vaší strany to je vernost povolá ní spolu s vaší dobrou vW. 

Mám prání: vy, kterí snadneji chápete, co od lidstva očekávám, 
modlete se ke mne, abych mohl dokončit své dílo lásky ve všech duších. 
Znáte všechny nesnáze, které je treba prekonat, abyste získali jednu 
duši! Účinným prostredkem, jen ž vám pomuže mnoho duší privést 
ke mne, je pričinit se, aby me lidé poznali, milovali a uctívali. 
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Chci , abyste vy začali jako první. Jakou budu mít radost, když 
vstoupím nejprve do domu kneží a reholníku. Jak se zaraduji jako Otec 
uprostred detí mé lásky! S vámi budu moci hovorit jako s duvemými 
pláteli! Stanu se vaším nejdiskrétnejším duvemíkem! Budu pro vás vším, 
uspokojím všechny vaše potreby! ľiedevším však budu Otcem, kte'Ý 
piijímá vaše prosby, zahrnuje vás svou láskou, dobrodiním a všeobjíma
jíd nehou. 

Neodnímejte mi tuto radost, kterou chci s vámi sdílet! Odplatím 
vám ji stonásobne, a budete-Ii me ctít, poctím vás i já svou slávou ve svém 
království! 

Jsem svetlo svetel: kam pronikne jeho záCe, tam bude život, chléb 
a štestí. Toto svetlo ozáií poutníka, pochybujídho, nevzdelaného. Osvítí 
vás všechny, lidé, kteií žijete na tomto svete v temnote a hiíchu. Bez 
mého svetla padnete do pro pasti večné smrti! 
Tem detem, které jsou dosud obeťmi pover, ozáií toto svetlo cesty sme
iující do pravé obecné Grkve. Zjevím se jako Otec tém, kdo na svete trpí 
nejvíce, ubohým malomocným! 

Ukáži se jako Otec všech opušrených, vyloučených z každého lid
ského společenství. Budu Otcem zarmouceným, nemocným a predevším 
všem umírajícím. Ukáži se jako Otec všech rodin, sirotku, vdov, vezM, 
delníku a mladých lidí. Ukáži se jako Otec králu a jejich národu. Všichni 
pocítíte mou dobrotu a ochranu, všichni spatľíte mou moc! 
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Mé otcovské a Boží požehnání každému človeku. Amen! 
Zvlášte mému synu a zástupci. Amen! 
Zvlášte mému synu biskupovi. Amen! 
Zvlášte mému synu, tvému duchovnímu otci. Amen! 
Zvlášte mým dcerám, tvým matkám. Amen! 
Celé kongregaci mé lásky. Amen! 
Celé Grkvi a všem duchovním. Amen! 
Zcela zvláštní požehná ní církvi v očistci . 

Amen! Amen! 

MOJ NEBESKÝ OTČE ... 

Matka Eugenie 



.Skr<.e neho, s ním o u nem' 

BÚH JE MOJ OTEC 

Múj nebeský Otče, jak sladké je vooet, že ty jsi milj Otec a já jsem 
tvé dfte! 

lvlá§te když se nebe mé duše zahalí mraky a milj kHž mne tíží, cítím, 
že poti'ebuji opakovat: Otče, verím v tvou lásku ke mne! 

Ano, verím, že ty jsi milj Otec v každém okamžiku mého života a že 
já jsem tvé dfte! 

VeHm, že me miluješ nekonečnou láskou! 
VeHm, že nade mnou bdíš ve dne v noci a že ani vlas nespadne 

z mé hlavy bez tvého dovolení! 
VeHm, že ve své nekonečné moudrosti víš lépe než já, co je pro 

me dobré. 
\'eHm, že ve své nekonečné moci umíš vytežit dobro dokonce i ze zla. 
vei'im, že ve své nekonečné dobrote činíš ze V§eho prospech pro ty, 

kdo te milují, a líbám tvoji ruku, která uzdravuje, i když trestá! 
VeHm, ale rozmnož ve mne víru, nadej i a lásku! 
Nauč me nahlížet na tvou lásku jako na svého pnjvodce v každé události 

mého života. 
Nauč mne, abych se ti odevzdala tak, jak se dfte utíká do náručí své 

matky. 
Otče, ty víš Wechno, vidíš Wechno, znáš mé lépe, než já znám samu 

sebe; mužeš Wechno, a miluje§ mne! 
Milj Otče, protože si pi'eješ, abychom se vždy obraceIi k tobe, pňcházím 

te s dúverou, spolu s .Ježíšem a Marií, požádat o ... (vyslov svou prosbu). 
Na tento úmysl a spojena s jej ich nejsvetejšími Srdci Tí nabízím 

všechny své modlitby, obéti a odn'kání, všechny své činy a vetši svedomi
tost v plnení svých povinností.' Dej mi svetlo, milosta silu Ducha Svatého! 
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Posiluj me v tomto Duchu, abych ho nikdy nertratila, nikdy neza-
rmoutila a nikdy nedopustila, aby ve mne zeslábt • 

Milj Otče, prosim o to ve jménu JežJ'še, tvého Syna! A ty, Ježíši, otevň 
své Srdce a pnjmi do nej mé a spolu se Srdcem Mariiným je nabídni 
na§emu božskému Otci! lískej pro mne milost, kterou poti'ebuji! 

Bože Otče, povolej k sobe v§echny lidí. Dej, aby všichni hlásali 
tvou otcovskou dobrotu a tvé Boží milosrdenstvíl 

Buď mi nežným otcem a ochraňuj mne, ať jsem kdekoliv, jako zi'ítelnici 
svého oka. Ať jsem hoden být tvým synern; smiluj se nade mnou! 

Boie Otče, sladká nadeje našich dušf, 
kéi te po{nají, uctíuají a milujf ušichni lidé! 

Bate Otče, ty, který (ahmuješ 
nekonečnou dobrotou ušechny národy, 
két té po{nají, uctíuají a milují ušichni lidé! 

Baie Otče, blahodámá roso lidstua, 
kéi te po{nají, uctíuají a mílujf ušichni lidél 

Matka Eugenie 

Neplnomocný odpustek 
+ Mgr. GIRARD, apoštofský oikáf káhirský, 9. fijna 1935 
+ JAN kardináf VERDIER, arcibiskup paNtský, 8. koetna 1936 

l ) Má-Ii být tato modlitba prednášena jako novéna, dodejte: 
.Slibuj i, že budu v techto devlti dnech šlechetnéjšr k té a té osobé. 
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MEZINÁRODNr STflEDISKO 
ITALIE 
Casa Pater 
c.P. 135, -67100 
Ľ Aquila, Italy 
tel., fax: 862-362682 

NÁRODNI STREDISKO 
CESKA REPUBLIKA 
BLANKA POLfVKOVÁ 
KANINA 8 
277 35 MŠENO 

otec mluví ke svým detem se nesmí prodávat nebo pretiskovat jakýmko
liv zpusobem. Výtisky zdarma Ize obdržet v mezinárodním sti'edisku nebo 
v nároclních sti'ediscích. S díky jsou vítány dal)', které pomohou uhradit 
tisk a poštovné. šeky se mají vystavovat na Casa Pater. V'sechny dal)' jsou 
určeny výhradne k šírení poselství našeho Otce na celém svete podle po
kynu Padre Andrea D' Ascanio. 
Dekuji vám za pomoc pri šírení poselství lásky našeho Otce. 
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